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OD REDAKCJI
Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Zeszytów Naukowych
Wyższej Szkoły Turystyki Ekologii”. Czasopismo jest platformą prezentacji
różnorodnych stanowisk naukowych oraz konkretnych wyników prac
badawczych. Aktualny numer poświęcony jest głównie zagadnieniom
politologicznym – zarówno aktualnym, jak też historycznym.
Redakcja Zeszytów Naukowych żegna z głębokim żalem Rektora
Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii prof. Janusza Sondla, który
publikował na łamach naszego czasopisma. Bardzo ceniliśmy współpracę
z Panem Profesorem – wysoki poziom merytoryczny tekstów i ogromną
kulturę języka. W 2017 roku otrzymaliśmy od Pana Profesora tekst
wspomnieniowy, którym pozwalamy sobie otworzyć niniejszy numer. Jest to
nasze pożegnanie Człowieka zajmującego wyjątkową pozycję w świecie
nauki, a równocześnie kochającego życie we wszelkich jego przejawach
i ogromnego optymisty.
Na początek zapraszamy Państwa do lektury bardzo ciekawego tekstu
autorstwa prof. Zdzisława Macha z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Artykuł ma
charakter publicystyczny – co świadomie, jako redakcja podkreślamy
(zgadzając się z recenzentami) – ale naszym zdaniem temat upolitycznienia
pamięci, jej politycznej instrumentalizacji jest ciągle aktualny, a głos Pana
Profesora może być punktem wyjścia do szerszej dyskusji na łamach naszego
pisma.
Cztery następne artykuły poruszają aktualne, współczesne zagadnienia.
Prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak porusza temat dotyczący tworzenia
tożsamości europejskiej wśród Polaków, dr Adam Drosik – medialnej
widoczności i problemów z tym zagadnieniem związanych, dr Magdalena
Różycka i dr Marek Nocoń – marketingu emocji w przestrzeni wirtualnej,
natomiast dr Bartosz Maziarz – szans i zagrożeń bezpieczeństwa państwa
wynikających z modernizacji polskiej armii.
Grupa trzech artykułów dotyczy zagadnień historycznych – od Sejmu
Krajowego w Galicji (dr Jadwiga Sobczuk), poprzez włoskie koncepcje
tworzenia Euroafryki (mgr Małgorzata Fijał) do rządów Augusto Pinocheta
w Chile (dr Grzegorz Haber). Numer zamyka praca dr Heleny Kalábovej
i mgr Martina Korycha przedstawiająca koncepcję Jana Patočki, którą można
zastosować dla zawodów wspomagających.
Mamy nadzieje, że różnorodność poruszonych zagadnień sprawi, że
każdy czytelnik znajdzie coś dla siebie.
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prof. zw. dr hab. Janusz Sondel (1937-2017)
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Zeszyty Naukowe WSTiE

prof. zw. dr hab. Janusz Sondel
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii
Sucha Beskidzka
DWAJ LUDZIE Z WÓZKIEM1

Two man with a cart
Pod koniec lat 50. ubiegłego wieku w kinach niemal całej Polski
można było obejrzeć, zwykle jako dodatek przed podstawowym seansem,
interesującą, chociaż mocno irracjonalną etiudę filmową o dwóch ludziach,
którzy wyłonili się z morza, dźwigając staroświecką szafę z lustrem i razem
z nią wędrowali po mieście. Doświadczywszy jednak wielu przykrości,
a nawet okrucieństw, zdecydowali się powrócić w morskie odmęty,
co zilustrował na taśmie filmowej młodziutki reżyser Roman Polański.
W jakimś momencie ta opowieść zaczęła mi się kojarzyć z pewnym moim
życiowym epizodem, w którym również uczestniczyło dwóch ludzi, tyle że ta
historia wydarzyła się naprawdę, po drugie chodziło nie o szafę, lecz o ciężki
wózek, po trzecie nie był to spacer po mieście jak w filmie Polańskiego, lecz
uciążliwa wędrówka przez Gorce i Beskid Wyspowy, a dokładniej –
z Łopusznej do Bochni i wreszcie po czwarte nie tylko nie została przez
nikogo uwieczniona w filmie, ale nawet aż do dnia dzisiejszego nie doczekała
się swojego kronikarza, chociaż z całą pewnością stanowi swoisty przyczynek
do dziejów nietypowej turystyki górskiej. Jako jeden z tych dwóch
wędrowców chciałem zatem o niej opowiedzieć, mając nadzieję, że wzbudzi
ona zainteresowanie nie tylko wytrawnego turysty.
Był koniec października 1963 r. Siedziałem z przyjaciółmi w kawiarni
bocheńskiej przy małej czarnej parzonej w szklance, gdyż innej w tym lokalu
nie serwowano. Trzech z nich: Roman Popielak, Staszek Kaczmarczyk
i Boguś Porwisz byli wcześniej moimi podwładnymi w harcerstwie i jeszcze
pozostawali w luźnym związku z komendą hufca, ja natomiast wycofałem się
z tej działalności, gdyż nie odpowiadała mi komunistyczna indoktrynacja
w ZHP oraz tolerowanie palenia i pijaństwa wśród instruktorów. Czwarty
z kolegów, wówczas już magister inżynier, Kazimierz Wingert, nigdy
do harcerstwa nie należał. Wszyscy pięciu byliśmy – jak to się dzisiaj określa
– „fanami” turystyki pieszej, głównie górskiej, ale również i motorowej,
Wspomnienia ś. p. Pana Profesora, Rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii,
które przekazał redakcji Zeszytów Naukowych pod koniec 2016 roku.
1
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niekiedy zresztą łącząc obie te formy i traktując posiadane motocykle jako
środek transportu do punktu wyjścia na górskie trasy. Często towarzyszyło
nam kilku lub kilkunastu znajomych, wśród których szczególnie ceniliśmy
sobie starsze od nas małżeństwo Zbyszka i Lusi Borków. Wprawdzie oni
nigdy w góry się wybierali, ale cierpliwie czekali na nasz powrót, co dawało
nam poczucie pewności, że po powrocie zastaniemy pozostawione motocykle
w stanie nieuszkodzonym, a przede wszystkim, że w ogóle je zastaniemy.
Zbyszek zwykle wyciągał się wzdłuż swojego „junaka”, podkładając kurtkę
pod głowę, Lusia spacerowała po okolicy albo oglądała wystawy, gdy to było
np. Krościenko. My natomiast, wówczas młode i wysportowane osiłki,
szukaliśmy sposobu na upuszczenie energii, która nas rozpierała. I nie były to
tylko intensywne wycieczki górskie, ale również i dziwaczne pomysły, które
bardziej zrównoważonych znajomych najpierw zdumiewały, a potem budziły
uśmiech politowania i wzruszenie ramion.
Przede wszystkim zatem przyjęliśmy założenie, że żadna pogoda nie
będzie w stanie zniweczyć naszych planów turystycznych i nawet nie
dopuszczaliśmy myśli, że przez jakąś ulewę, wichurę, śnieżycę czy inne
podobne niesprzyjające zjawiska można zrezygnować z wycieczki. Wyjątki
były dopuszczalne tylko w przypadku wypraw motorowych, natomiast nie
było takiej mocy, która powstrzymałaby nas od corocznej tradycyjnej
wędrówki na zakończenie letniego sezonu wycieczkowego w ostatnią sobotę
października. Miała ona swój określony rytuał, powielany przez szereg lat,
a mianowicie ostatnim wieczornym autobusem jechaliśmy do Żegociny, skąd
po ciemku pchaliśmy się przez ponad dwie godziny na szczyt Kamionnej,
zwanej przez nas „Patrią”, tam gotowaliśmy herbatę w kociołku zachowanym
przeze mnie z czasów harcerskich, a następnie wracaliśmy pieszo do Bochni.
Na ogół kończyliśmy całą eskapadę około 6. rano, tak że niektórzy od razu
szli na pierwszą Mszę.
Te nocne wędrówki miały swój osobliwy urok, zwłaszcza gdy była
pogoda. Ruch na drodze po północy był żaden, nad głową latały sputniki lub
spadały gwiazdy, a my jak w znanej turystycznej piosence ogłaszaliśmy
całemu światu: „Jak dobrze nam głęboką nocą wędrować jasną wstęgą szos”.
I rzeczywiście było nam dobrze, chociaż pokonanie kilkuset metrów
wysokości na szczyt, a następnie przejście 24 km nie było znowu tak łatwym
przedsięwzięciem. W pewnym momencie przed nami pojawiała się łuna
świateł nad więzieniem w Wiśniczu Nowym, co nas prowokowało do
śpiewów o treści oficjalnie kwalifikowanej jako „antysocjalistyczna”, a ten
repertuar mieliśmy wyjątkowo bogaty.
Nocne wyprawy na Kamionną i pieszy powrót do Bochni nie były
jednak naszym najbardziej szokującym wyczynem. Chcieliśmy bowiem sobie
i innym udowodnić, że nie boimy się żadnych trudów, co prowadziło do
8
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różnych wygłupów. Zdarzało się bowiem, że któremuś odbiło i późnym
wieczorem, albo jak kto woli wczesną nocą, wyciągał pozostałych z domu,
aby udać się do lasu. Byliśmy wszyscy przekonani, że odmówić wezwaniu
kolegi to dyshonor dla nas nie do przyjęcia. Często towarzyszył nam piesek,
którego kupiłem na Kleparzu, aby uratować go przed przetopieniem na
smalec, w razie gdyby nie udało się go sprzedać jego zapijaczonemu
właścicielowi. Pies był rudy, więc według modnego wówczas określenia: „dla
zmylenia przeciwnika”, albo według innej mającej polityczne konotacje
wersji: „aby wróg się nie dowiedział”, nazwaliśmy go „Szary” (w domyśle
„Szary Brat” – jak w „Księdze dżungli”). Trudno natomiast było nam określić
jego rasę, gdyż do żadnej ze znanych nam nie pasował. Problem ten
rozstrzygnął ostatecznie Romek, który na uwagę jednego ze znajomych
w czasie, gdy pies przebywał u niego:
– Panie przecie to kundel! – gwałtownie zareagował.
– A o owczarkach holenderskich pan słyszał – gość musiał przyznać, że nie
słyszał, w związku z czym stwierdzenie: „To co pan głos zabierasz, jak się
pan gówno na psich rasach znasz!”– zakończyło dyskusję.
Odtąd z takim przekonaniem broniliśmy poglądu, że „Szary” jest
owczarkiem holenderskim, iż sami w to uwierzyliśmy. I chyba miał coś
z owczarka, gdyż podczas owych wspólnych wycieczek, zwłaszcza nocnych,
strasznie się denerwował, gdy szliśmy w rozproszeniu i biegając od jednego
do drugiego, starał się nas spędzić do kupy. Może odziedziczył po swoich
psich przodkach instynkt pilnowania stada? Wkrótce też nauczył się
rozpoznawać nasz gwizdany sygnał i na jego dźwięk zaraz wybiegał na
balkon, gdyż ostatecznie zamieszkał u moich rodziców, którzy w bloku mieli
mieszkanie dokładnie pode mną. Wkrótce mnie przyzwyczaił, że niezależnie
od tego, o której godzinie wracałem, musiałem na moment wstąpić, aby go
pogłaskać, gdyż w przeciwnym razie rozdzierał mordę na cały blok, bez
względu na to, czy była to godzina 16., czy 3. w nocy.
Owego pamiętnego wieczoru w kawiarni bocheńskiej nie
omawialiśmy jednak sprawy zbliżającej się nocnej wycieczki na Patrię. Zanim
bowiem przeszliśmy do tego tematu, Romek, który w wakacje był
komendantem obozu hufca bocheńskiego w Nowej Białej na Spiszu,
opowiadał, że ma problemy z dziadkiem domagającym się od niego, aby
oddał mu wózek pożyczony na potrzeby zaopatrzenia obozu. Podsumował:
– Strasznie „labidzi” i co z nim zrobić? – chociaż jednocześnie przyznawał,
że dziadek ma rację. Myśmy też o tym wiedzieli, albowiem dla nikogo z nas
nie było tajemnicą, że wózek pozostał w Nowej Białej, gdyż nie zmieścił się
na ciężarówkę ze sprzętem. Zostawili go więc na łasce jednego
z gospodarzy i odjechali z zamiarem przywiezienia go do Bochni przy
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najbliższej okazji. Tyle tylko, że okazja nie chciała się w żaden sposób
nadarzyć.
Pamiętałem tę ciężką krypę, umocnioną solidną metalową ramą na
dużych, nieco tylko mniejszych od motocyklowych kołach. Był nieoceniony
jako w praktyce jedyny środek transportu prowiantu ze sklepu w centrum wsi
na nadbiałczańską polanę w pobliżu Obłazowej, gdzie znajdował się obóz.
Miejsce było niezwykle urokliwe i doskonale wybrane. Szczególne wrażenie
sprawiał widok płynącej kilkoma odnogami Białki, lśniącej srebrzyście
w świetle księżyca, co mogliśmy obserwować ze szczytu Obłazowej czy
położonej obok niej nad brzegiem rzeki Kramnicy. Pamiętałem ten obóz, gdyż
nieformalnie pomagałem go chłopakom prowadzić (Staszek i Boguś byli
również w kadrze) i obecnie z perspektywy czasu muszę stwierdzić, że był to
nie tylko ostatni w moim życiu, ale również i najwspanialszy obóz,
a zaliczyłem ich sporo. Pozostała po nim sporządzona przez nas kapliczka
oraz powierzony znajomemu gospodarzowi wózek. No i obecnie mieliśmy
„zagwozdkę”, jak go sprowadzić do Bochni i oddać dziadkowi Romka.
Do motoru nie można go było przyczepić, auta żaden z nas nie miał, zresztą
do żadnego by się nie zmieścił, wynajęcie ciężarówki praktycznie nie
wchodziło w grę ze względu na koszty, a więc klasyczny pat.
I wtedy przyszedł mi do głowy zwariowany pomysł: skoro nie można
go przywieźć, to trzeba go przyciągnąć! I taką koncepcję zaprezentowałem
kolegom. Odnieśli się do niej z dużym entuzjazmem: Boguś od razu oznajmił
chęć uczestnictwa w wędrówce, Romek filozoficznie stwierdził:
– Że też psiakrew taki prosty sposób nie przyszedł nam wcześniej do głowy!
Kazek nie powiedział nic, ale po minie było widać, że ideę marszu z wózkiem
przez Gorce i Beskid Wyspowy do Bochni popiera. Jedynie Staszek nie
ukrywał sceptycyzmu:
– Zastanówcie się barany na co się porywacie. Już ja was widzę, jak
z tym gratem pchacie się pod Mogielicę!
Oczywiście miał rację, ale myśmy już zadecydowali:
– Idziemy!
W odpowiedzi Staszkowi Romek wygłosił nasze credo: „Nie wiesz,
że dla nas nie ma rzeczy niemożliwych! Trudne załatwiamy od razu,
a beznadziejne i niemożliwe po jakimś czasie”! Staszek był jednak
nieprzekonany i w rezultacie założyłem się z nim o małą kawę w bocheńskiej
kawiarni, że damy radę, w co on z kolei wątpił. Miał ku temu podstawy, gdyż
najlepiej z nas znał ten teren, chociaż w tamtych okolicach bywaliśmy
niejednokrotnie. Żaden z nas jednak poza Staszkiem nie był nigdy na
Mogielicy. Wydawało nam się, że chyba pozostaje ona z boku, ale to, jak
mawiał mój szef, była „cura posterior”, czyli troska późniejsza.
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Zlekceważywszy zatem jedyny głos rozsądku, od razu przystąpiliśmy
do ustalania szczegółów, chociaż nie mieliśmy przy sobie mapy. Staszek
widząc, że na nic przydadzą się jego protesty, też się włączył lojalnie
do dyskusji, nie szczędząc rad. Postanowiliśmy więc, że po wejściu na
Turbacz, będziemy się kierować na Kudłoń, Rzeki, Jasień, a następnie
z Jasienia zielonym szlakiem na Mszanę Dolną. W pewnym miejscu
zejdziemy w dolinę, aby znaleźć drogę do Tymbarku. Tu jednak mieliśmy
lukę w znajomości trasy i postanowiliśmy ustalić szczegóły w oparciu
o mapę. Z kolei, jak iść od Tymbarku już wiedzieliśmy: na Rybie, Kamionną,
Żegocinę, Wiśnicz, a potem już Bochnia. Wydawało się to banalnie proste:
kilka górek po drodze, około setki kilometrów, być może śnieg lub deszcz –
i to wszystko.
Jako termin wyprawy przyjęliśmy dzień 1 listopada, gdyż wtedy
ludzie powinni być na grobach bliskich, co mogło nam zagwarantować, że nie
będziemy w górach budzić niezdrowej sensacji, a poza tym na dwa lub trzy
dni wolnego w trakcie tygodnia ani Boguś, ani ja nie mogliśmy sobie w tym
okresie pozwolić. Ostatecznie bowiem zadecydowaliśmy, że z wózkiem
pójdziemy my dwaj, a Kazek i Romek odwiozą nas do Nowej Białej. Gdyby
bowiem oni też mieli iść, trzeba by organizować kolejną ekspedycję po
motory, a poza tym motocykl to nie wózek i mógłby wzbudzić czyjeś
pożądanie. Staszek został od udziału w imprezie odsunięty i to nie ze względu
na jego zastrzeżenia, tylko dlatego, że kilka miesięcy wcześniej przeszedł
poważną operację płuca i nie chcieliśmy go narażać na przeziębienie, bardzo
prawdopodobne z uwagi na pogodę o tej porze roku. Trzymał fason, ale widać
było, że mocno to przeżył, gdyż chciałby nam towarzyszyć niezależnie od
tego, co myślał na temat szans całego przedsięwzięcia.
W dniu 31 października, późnym popołudniem, wyruszyliśmy
na trasę do Nowego Targu, gdzie mieliśmy przenocować. Był lekki mróz,
natomiast szosa była czarna, co bardzo nas ucieszyło – jak się okazało nieco
przedwcześnie. Zaledwie bowiem minęliśmy Łapczycę, a więc po 5 km,
pojawiła się mgła, która z każdą minutą gęstniała. Poczuwając się
do odpowiedzialności jako inicjator tej wędrówki, poprosiłem Romka, który
wiózł mnie na swojej „javie”, aby na wszelki wypadek wyszedł na czoło, żeby
podążającemu za nami Kazkowi z Bogusiem ułatwić jazdę. Mgła zgęstniała
na tyle, że chwilami nie byłem pewny, czy jedziemy drogą, rowem
czy przydrożnym polem. Tempo poruszania mieliśmy oczywiście ślimacze,
ale i to nie gwarantowało braku dodatkowych emocji. W pewnej chwili
rzucone przez reflektor Kazka światło spowodowało, że przed nami na ścianie
mgły pojawiły się kontury obrazu przypominające drabiniasty wóz
załadowany słomą. Romek od razu nacisnął na hamulec, to samo zrobił Kazek
i … obraz zniknął.
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Domyśliliśmy się, że żadnej fury nie ma, a zaobserwowane zjawisko
to po prostu nasz cień. Kontynuowaliśmy zatem jazdę w dotychczasowym
tempie, rzadko przekraczając 10 km na godzinę. Bez wysiłku wyprzedziłby
nas byle jaki rowerzysta, gdyby się taki pojawił. Droga jednak była pusta,
czemu trudno się było dziwić. W końcu los jednak uśmiechnął się do nas.
Po kilkunastu kilometrach zamajaczyły we mgle czerwone światełka, jak się
okazało należące do „moskwicza”, którego kierowca chciał nas wypuścić na
prowadzenie. Romek jednak ani myślał go wyprzedzić i zatrzymał się około
10 m za autem, a za nim w tej samej odległości Kazek. Przez chwilę trwała
wojna nerwów, wreszcie „moskwicz” dał za wygraną i ruszył, co dało nam
ten luksus, że mogliśmy się kierować na jego tylne światła.
– Mamy jelenia – skonstatował Romek, zadowolony z takiego obrotu
sprawy. Za chwilę zresztą i nas i „moskwicza” wyprzedził wyposażony
w przeciwmgielne światła autobus, prując z niewyobrażalną dla nas w tych
warunkach szybkością, co mój nieoceniony kierowca z kolei skomentował:
– Oho, nasz jeleń też ma jelenia!
W rezultacie po niewielu minutach wjechaliśmy do Myślenic, gdzie
ku naszemu zaskoczeniu mgła całkowicie znikła. Podobnego zjawiska
doświadczyłem dopiero po latach, gdy stanąłem na szczycie Bliźniaków (koło
Kalwarii Zebrzydowskiej) i połowa mnie była we mgle, druga połowa poza
nią. Coś podobnego wydarzyło się właśnie tutaj. O dziwo, była pełnia lub faza
bardzo do niej zbliżona, czego nie mogliśmy podejrzewać w tumanie gęstszej
od mleka mgły. Teraz w świetle poświaty księżycowej mieliśmy okazję
podziwiać nie tylko majaczące w oddali zarysy gór, ale także widoczne
w dolinach cmentarze migocące tysiącami światełek, które tubylcy rozpalili
w wigilię Wszystkich Świętych, aby uczcić pamięć bliskich.
Widok był rzeczywiście wspaniały, droga doskonale znana z wielu
poprzednich eskapad, warunki jazdy świetne, a więc niczego nam na tym
etapie nie było potrzeba do szczęścia. Gdy z kolei okazało się, że w stacji
turystycznej na Kowańcu, gdzie zamierzaliśmy przenocować, są wolne
miejsca, niemal wpadliśmy w euforię. Prawdę mówiąc, nie mieliśmy żadnego
planu awaryjnego i gdyby było inaczej, chyba spędzilibyśmy noc na stacji
kolejowej. Na szczęście los nam tego oszczędził, w związku z czym po
zjedzeniu szybkiej kolacji upichconej na kocherze postanowiliśmy odwiedzić
kawiarnię na Rynku doskonale nam znaną z częstych wizyt w czasie pobytu
w Nowej Białej. Tym razem na lody, które wówczas stanowiły nasze
podstawowe menu, nikt nie miał ochoty, ale na kawę i ciastka wszyscy. Nie
był to jednak koniec owego szczególnego wieczoru.
Pora była jeszcze stosunkowo wczesna, a gdy nagle przypomniałem
sobie, że w Nowym Targu mieszka moja wakacyjna sympatia Ewa S., którą
znali i lubili moi przyjaciele, doszedłem do wniosku, że dobrze byłoby ją tutaj
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ściągnąć. Toteż wyciągnąłem z kieszeni 20 zł, zwracając się do niezawodnego
w sprawach poleceń specjalnych Bogusia:
– Boguś, masz tutaj dwie dychy, jedź po moją narzeczoną!
Oczywiście o żadnym narzeczeństwie ani jakimkolwiek trwałym
związku pomiędzy nami nie było mowy, ale wszyscy w odniesieniu do nas
używali tej konwencji. Boguś nie powiedział nic, dopił szybko kawę, zgarnął
pieniądze i już go nie było. Po kwadransie zameldował się razem
z dziewczyną. Jak później opowiadał, wszedł do jej mieszkania w momencie,
gdy właśnie zdejmowała płaszcz po przyjeździe z Krakowa i od progu
oświadczył jej:
– Ewa ubieraj się, Janusz i koledzy czekają na ciebie w kawiarni!
Na takie dictum włożyła płaszcz, który kilkadziesiąt sekund wcześniej
zdjęła i wsiadła do taksówki. Po drodze wyjaśnił jej, co nas do Nowego Targu
sprowadza. Znając nas, nawet się specjalnie nie zdziwiła; chyba pamiętała,
że kilka tygodni wcześniej chciała nas bezskutecznie odwieść od pomysłu
jazdy na motocyklach w ulewnym deszczu z Nowej Białej do Bochni.
Usłyszała wtedy niezbyt wytworne:
– Ewa, odczep się, myśmy już to postanowili!
Odtąd już tylko nieśmiało próbowała nam wytłumaczyć pewne
oczywiste dla normalnych ludzi rzeczy, odwołując się do zdrowego rozsądku
lub podobnych okoliczności, oczywiście bez żadnych efektów.
Ewa była wówczas uroczą brunetką, studentką II roku prawa UJ, a co
więcej uczęszczała na moje ćwiczenia. Widocznie ją jednak niezbyt dobrze
wyszkoliłem, skoro zamiast przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie,
poprosiła profesora o wpisanie noty niedostatecznej, czyli oddała pierwszy
termin walkowerem. Było to bardzo nierozsądne, gdyż prof. Osuchowski
takich desperatów sobie odnotowywał i przy poprawce poddawał
szczególnemu maglowaniu. Nie mogłem jej jednak o tym powiedzieć, gdyż
łączyły nas tylko oficjalne stosunki na linii studentka – asystent.
I nieoczekiwanie i dla mnie i dla niej spotkaliśmy się w Nowej Białej,
gdzie jak się okazało, prowadziła kolonię zuchową jakiegoś hufca z Krakowa.
Zobaczyliśmy się zaraz pierwszego dnia naszego pobytu, gdyż po rozbiciu
namiotów i jako takim urządzeniu obozu postanowiliśmy zwiedzić centrum
Nowej Białej. Tam – w sklepie „słowackim”, który różnił się od sklepu
„polskiego” tym, że napis na szyldzie u góry był w języku słowackim,
w polskim na dole, natomiast w sklepie „polskim” było dokładnie na odwrót –
kupiłem dla każdego po butelce soku winogronowego, jakiego nigdy
wcześniej i nigdy potem nie udało mi się znaleźć. Mogłem sobie na to
pozwolić, gdyż koledzy jeszcze studiowali, ja natomiast – jako starszy
asystent przed doktoratem – miałem stypendium doktoranckie, dwukrotnie
powiększające moją pensję. Jako kawaler potrzeby miałem niewielkie,
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benzyna do motocykla była tania i chyba nigdy w życiu nie miałem takiego
luzu finansowego jak wówczas.
Siedzieliśmy zatem na krawężniku i pociągaliśmy z butelki ów sok.
Nagle w oddali pojawiła się Ewa w towarzystwie jakiegoś młodzieńca.
Miałem wtedy doskonały wzrok i dostrzegłem ją z dość dużej odległości. Oni
zmierzali w naszą stronę i wiedziałem, że za chwilę również ona mnie
zobaczy, dlatego też uprzedziłem kolegów:
– A teraz, panowie, będziecie się dziwić!
I rzeczywiście się zdziwili, ale jeszcze bardziej ona. Gdy mnie
wreszcie ujrzała, pojawił się na jej twarzy wyraz nieopisanego zdumienia,
a następnie usłyszeliśmy pełen niedowierzania okrzyk:
– Panie magistrze, pan tutaj?
A potem wybuchła tak niepohamowanym śmiechem, że nie potrafiła
się opanować przez jakieś pięć minut. Faktycznie miała powód. Na ćwiczenia
przychodziłem zawsze w garniturze i pod krawatem, studentów trzymałem
raczej na dystans i nie pozwalałem sobie na żadne poufałości, chociaż
starałem się nie być mendą. I w tej chwili jedna ze studentek owego
przestrzegającego konwenansów asystenta zobaczyła go siedzącego
na krawężniku, ubranego w górę od dresu i krótkie harcerskie spodnie.
Jak w takiej sytuacji nie wybuchnąć śmiechem...
Gdy się wreszcie uspokoiła, dokonaliśmy wzajemnej prezentacji
(jej towarzysz był chyba tym wszystkim mocno zaskoczony) i ustaliliśmy, że
się wkrótce spotkamy. Po tygodniu byliśmy już wszyscy na „ty” z wyjątkiem
jej kolegi, którego już więcej nigdy nie widziałem. Ewa odwiedzała nas
w obozie dość często, czasem z gromadą zuchów, czasem sama. Niekiedy
przynosiła ze sobą podręcznik prawa rzymskiego, domagając się ode mnie,
abym jej wyjaśnił taką czy inną kwestię. Ani mi to było w głowie i tylko raz
udało jej się mnie nakłonić do wytłumaczenia jakiegoś trudnego problemu,
ale poza tym byłem nieustępliwy, co okazywałem w dość nieprzyjemny
sposób:
– Ewa odczep się. Od prawa rzymskiego jestem w Krakowie. Tutaj zajmuję
się czymś innym! Jasne?
Dla niej chyba nie do końca. Ostatecznie jednak egzamin zdała bez
specjalnych problemów i kiedy wyszła od profesora, zobaczywszy mnie
w przedpokoju, gdyż właśnie wchodziłem do lokalu katedry, z okrzykiem:
– Zdałam! Zdałam! – podbiegła do mnie i omal nie rzuciła mi się na szyję
ku zdziwieniu jej oczekujących na egzamin kolegów, nie podejrzewających
nas o jakąś bliższą znajomość. Specjalnie mi to nie przeszkadzało, ale nie
odmówiłem sobie w tym momencie pewnej prowokacji:
– Nic dziwnego, przecież tyle ci tłumaczyłem w Nowej Białej!
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I znowu zobaczyłem na jej twarzy wyraz ogromnego zdumienia, ale
jednocześnie w jej oczach zamigotały ogniki wściekłości. Wiedziałem, że za
jakieś 20 sekund bluźnie taką mową, że nikt w ciągu następnych 10 minut nie
będzie w stanie wtrącić ani jednego słowa. Nie czekając więc na dalszy ciąg,
zdecydowałem się schronić w sekretariacie instytutu. I wtedy sobie
pomyślałem, że azyl to jest jeden z lepszych wynalazków w dziejach
ludzkości.
Nawiasem mówiąc, podobne problemy jak Ewa miał też Boguś, który
miał zdawać we wrześniu poprawkę z geologii ziem polskich. Dlatego też
w celu przygotowania się do tego egzaminu przywiózł ze sobą dwutomowy
podręcznik, który wyciągnął z plecaka zaraz pierwszego dnia i położył na
sporządzonym przez nas regale. Następnym razem jednak wziął go do ręki
dopiero, gdy po dwóch miesiącach pakował się do odjazdu.
Z Ewą jednak mieliśmy pewien kłopot. Postanowiliśmy bowiem
urządzić wycieczkę z Nowej Białej na Turbacz, co na ogół spotkało się
z aplauzem wśród uczestników obozu, chociaż nie ukrywaliśmy, że trasa jest
trudna i wymaga pewnej wprawy. W ostatnim momencie dołączyła do nas
Ewa, której kondycja, jak się później okazało, pozostawiała dużo do życzenia.
Ostatecznie jednak wywindowaliśmy ją do schroniska, gdzie przyjaciel
Romka i Staszka – Marek Kondracki, podobnie jak oni student Akademii
Górniczo-Hutniczej, dał koncert zorganizowanego przezeń ad hoc zespołu
harcerek. Gdy zaśpiewały „Zielone pola”, we wszystkich oknach pojawiły się
głowy turystów, a po chwili na tarasie, gdzie pięć harcerek prezentowało
swoje umiejętności, stało się tłoczno. Do dzisiaj nie mogę oprzeć się nostalgii,
gdy przypomnę sobie jakże mi bliskie słowa śpiewanej przez nie piosenki:
Tu w mieście tym zielonych brak mi pól,
Czuję się w nim jak ptak schwytany w sieć,
Szum, gwar i dym dokucza mi jak ból
I ciebie nie ma tu, a chciałbym cię tu mieć…
Nie mam wątpliwości, że gdyby utworzony wówczas przez Marka
zespół harcerek dał się szerzej poznać, mógłby śmiało konkurować
z popularnymi wówczas „Filipinkami”. Nic z tego jednak nie wyszło;
dziewczyny wróciły do Liceum Ogólnokształcącego w Bochni, tego samego,
gdzie ja zdawałem maturę i gdzie w 1957 r. założyłem drużynę harcerską,
a Marek na AGH, skąd zresztą wkrótce wysiadł i zaczął pracę jako sztygar
w kopalni „Wirek” na Śląsku. Jak później opowiadał, po obozie zostały mu
tylko eleganckie błyszczące gumiaki, w które zaopatrzyliśmy się wszyscy
w pobliskich Krempachach, ale po pewnym czasie przestał je nosić, gdyż
zorientował się, że jest obiektem kpin ze strony podwładnych górników.
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W czasie wspomnianej wycieczki na Turbacz miało też miejsce kilka
dramatycznych momentów. To, że w pewnym momencie rozleciał mi się but
i musiałem podeszwę przywiązać do cholewki oderwanym z płotu drutem,
aby móc kontynuować wędrówkę, to przysłowiowe małe piwo, chociaż
w takim obuwiu musiałem funkcjonować do końca obozu. Gorsze było to,
że w trakcie powrotnej wycieczki Ewa, wyraźnie zmęczona, zaczęła
marudzić, ja zgodnie z moją naturą odpyskowałem, ona odpowiedziała,
ja podobnież i w końcu poprułem do przodu, więcej się na nią nie oglądając.
Kiedy jednak byliśmy w środku Nowej Białej i tylko kilkaset metrów dzieliło
nas od kąpieli w Białce oraz obozowej kolacji, nagle doszedł mnie krzyk
Romka, który szedł na końcu rozciągniętej kolumny:
– Ewa się zgubiła!
Poczułem, jak wizja upragnionej kąpieli, kolacji i wypoczynku
odpływa w bliżej nieokreśloną przyszłość, opanowałem się jednak na tyle,
aby wiązankę znanych mi wielu nieprzyzwoitych słów wygłosić w duchu,
a nie na zewnątrz, po czym zgodnie z poczuciem obowiązku odwrzasnąłem:
– Dobra, zjemy po kanapce i jedziemy szukać!
Z oddali usłyszałem odpowiedź:
– Tak jest!!!
Wtedy uzmysłowiłem sobie, że jeszcze przed Łopuszną jakiś tubylec
mi powiedział:
– A tu szła taka panienka i płakała. Bardzo płakała!
Nie wiem, czy to była Ewa, czy nie, ale jakoś mi to do niej pasowało.
Wtedy wzruszyłem ramionami: „Mogła nie podskakiwać”, teraz jednak mi nie
było do śmiechu. Jechać pod Turbacz, gdzie widziałem ją po raz ostatni,
żaden problem, ale jeżeli gdzieś skręciła z trasy, to możemy jej szukać przez
tydzień. Pełen obaw i coraz większych wyrzutów sumienia starałem się jak
najszybciej dotrzeć do obozu. I w tym momencie doszedł mnie głos Romka:
– Jest! Przywieźli ją na motorze chłopcy z Nowej Białej!
Chyba bym i ją, i jego w tym momencie ze szczęścia uściskał.
Okazało się, że pomyliła drogę i w Łopusznej zamiast iść prosto na Nową
Białą, skręciła na Nowy Targ. Na szczęście napotkali ją poczciwi chłopcy
z Nowej Białej i przywieźli na miejsce, zanim myśmy zaczęli jej szukać pod
Turbaczem. Gdybym wówczas pił alkohol, to z całą pewnością bym się
urżnął.
O tym wszystkim rozmyślałem, gdy po spędzonej na Kowańcu nocy
wczesnym rankiem jechaliśmy w kierunku Nowej Białej. Na miejscu okazało
się, że przedmiot pretensji Romkowego dziadka stał pod stodołą w tym
samym miejscu, gdzie go pozostawili i wskutek opadów nasiąknął wodą jak
gąbka. Wtedy nie przywiązywaliśmy do tego specjalnej wagi, a jednak
właśnie ta okoliczność miała mieć dla nas później bardzo istotne znaczenie.
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Romek i Kazek zobowiązali się nas dowieźć do Zarąbka, to znaczy
do miejsca, dokąd dało się dojechać, po czym reszta należała już tylko do nas.
Musieliśmy przedstawiać dość osobliwy widok, gdyż napotkani
przechodnie przyglądali się nam z dużym zainteresowaniem. Na początku
jechał Romek, ja za nim, za mną plecak z moimi rzeczami, a na końcu wózek,
który trzymałem za dyszel. Kazek z Bogusiem jechali za nami i wiedzieli,
że w razie jakiejś awarii mają zatrąbić i puścić długie światła. Od czasu
do czasu zresztą oglądałem się na nich, o ile mi plecak pozwalał. Liczyliśmy
na to, że w dzień Wszystkich Świętych w Łopusznej nie trafimy na żadnego
milicjanta, który mógłby mieć zastrzeżenia do takiego właśnie sposobu
transportu wózka i na szczęście udało się takiego spotkania uniknąć. Zdarzyło
nam się jednak coś o wiele gorszego. Kiedy zbliżaliśmy się do ostatniego
etapu, skończył się asfalt, a na dalszym odcinku ukazały się setki dziur.
Romek jechał prawie slalomem, ale i tak od czasu do czasu wpadał w jakąś
wyrwę, w wyniku czego, jak pisał Goszczyński, „zęby o zęby ognia dawały”.
W pewnym momencie trzymany przeze mnie za dyszel wózek, wskutek
podrzutu na jakiejś dziurze, wyrwał mi się z ręki i stanął dęba, po czym całą
siłą bezwładności zwalił się na drogę. Tylko kręcące się koła słały ku niebu
niemy protest przeciwko zmuszaniu go do jazdy po takiej trasie. Nie miało to
jednak dla nas żadnego znaczenia i po ustawieniu wózka we właściwej
pozycji jechaliśmy dalej. Po kilku minutach osiągnęliśmy punkt końcowy.
Koledzy serdecznie pożegnali się z nami, zawrócili i zanim się rozwiał dym
z ich motorów, zniknęli nam z oczu, my natomiast, to znaczy nas dwóch
oraz wózek, zaczęliśmy podejście pod Turbacz.
I tu zaczęły się przysłowiowe schody. Po prostu wózek wyraźnie dał
nam do zrozumienia, że nigdzie nie ma ochoty jechać, a już najmniej – stromą
drogą na Turbacz. W pewnej chwili bowiem jego dyszel się złamał, zapewne
osłabiony owym wspomnianym upadkiem i odtąd przestał pełnić swoją rolę.
Wisiał wprawdzie na dwóch splecionych ze sobą drutach mocujących go
z obu stron do reszty pojazdu, ale absolutnie nie nadawał się do tego, aby
można było go wykorzystać do ciągnięcia, nie zapewniał też żadnej
stabilizacji skrzyni, która na osi łączącej koła kiwała się na kształt klasycznej
huśtawki: raz do góry, raz do dołu. W rezultacie albo przód wózka sterczał ku
nieba, a tył opierał o ziemię, albo na odwrót: tył celował w niebo, a przód
opierał się o ziemię. Ustabilizować go można było tylko w ten sposób,
że w pozycji mocno schylonej podtrzymywało się go od dołu. Wydawało mi
się wówczas, że w podmuchach wiatru, który nieoczekiwanie zaczął wiać,
słyszę chichot diabła. Ciągnąć się nie dało, bo nie było za co, pchać podobnie,
gdyż trzeba było skupić całą energię na zapewnieniu poziomej stabilizacji
skrzyni. Wózek zdecydowanie zaprotestował przeciw włóczeniu go po jakichś
wertepach i to była okoliczność o istotnym znaczeniu dla całej imprezy.
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W tym momencie mieliśmy cztery możliwości do wyboru: porzucić
go w krzakach, wrócić z nim do punktu wyjścia, próbować go nieść i wreszcie
– doprowadzić go do takiego stanu, aby można było kontynuować wędrówkę.
Pierwsze dwie, chociaż zgodne ze zdrowym rozsądkiem,
odrzuciliśmy od razu jako sprzeczne z honorem, trzecia okazała się
niemożliwa de realizacji ze względu na ciężar tego cholernego grata, a więc
pozostał tylko wariant czwarty. W praktyce okazał się on jednak również
niezwykle trudny – jak ciągnąć po górach wózek pozbawiony dyszla. Trzeba
było stworzyć jakąś jego namiastkę. W tym celu należało przede wszystkim
pozbyć się dawnego, co też nie było proste, gdyż dyszel był wzmocniony
podwójnie splecionymi grubymi drutami, które mocowały go do korpusu
wózka. Urządzenie niegdyś pożyteczne, teraz sprawiało nam niezły kłopot,
albowiem nie było czym tych drutów przeciąć. Ostatecznie udało się to po
półgodzinnym bezustannym waleniu kamieniami. Niewątpliwie nie była
to nowoczesna metoda, ale ważne, że skuteczna.
Wyrzuciliśmy więc dyszel w krzaki – być może, że spoczywa tam
do dzisiaj, razem z przymocowanymi do niego drutami. Mieliśmy wprawdzie
zakodowane w pamięci, że nie należy zaśmiecać gór i zwykle rygorystycznie
tego przestrzegaliśmy, ale tutaj byłoby to połączone z dużym wyrzeczeniem.
Jako prawnik znalazłem usprawiedliwienie dla naszego postępowania,
odwołując się do znanej prawu karnemu konstrukcji stanu wyższej
konieczności, która w praktyce oznacza wybór mniejszego zła. Przy okazji
przypomniałem sobie, jak jeden z moich kolegów po fachu często powtarzał:
„Prawo jest jak słup telefoniczny. Przeskoczyć się go nie da, ale obejść
zawsze można”.
Pozbycie się złamanego dyszla stanowiło częściowy tylko sukces.
Zaczęliśmy się zastanawiać, co dalej. Pozostała ciężka, wyjątkowo niestabilna
skrzynia i do tego pozbawiona dyszla, a na taką ewentualność nie byliśmy
przygotowani. Cóż, potrzeba jest matką wynalazków – pomni tej dewizy
próbowaliśmy ją zrealizować w praktyce. Szczęśliwym trafem w kieszeni
kurtki miałem kilkucalowy gwóźdź, który kiedyś podniosłem z ziemi
na jakimś parkingu, aby nie stwarzał zagrożenia dla zmotoryzowanych. Nie
wiem, po jakie licho nosiłem go potem przez szereg miesięcy i nosiłbym
chyba nadal, gdyby nie zaistniałe okoliczności. Okazał się bowiem bezcenny.
Użyliśmy go do przybicia do wózka znalezionego w pobliżu uschniętego
chojaka, któremu po odłamaniu gałęzi przypisaliśmy rolę po. (pełniącego
obowiązki) dyszla. Udało się to jednak tylko w niedużej części, gdyż gwóźdź
w rozmoknięte deski wszedł jak w masło i w najmniejszym stopniu nie
wpłynął na ustabilizowanie skrzyni, która tak jak poprzednio kiwała się w dół
i w górę. Jedyny pożytek z naszego wynalazku był taki, że jako tako dało się
przy jego pomocy wózek ciągnąć do przodu, ale pod warunkiem, że jeden
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z nas podtrzymywał go od dołu. Ostatecznie znaleźliśmy w plecaku jeszcze
kilka metrów sznurka, który przyczepiliśmy z przodu, aby w charakterze
quasi-chomąta wspomóc rachityczny quasi-dyszel. Nic innego już nie
zdołaliśmy wymyślić i w rezultacie ten, który szedł z przodu, musiał ciągnąć,
a ten, który szedł z tyłu, musiał podtrzymywać skrzynię wózka, co wymagało
pozycji w mocnym skłonie. Zmienialiśmy się co 10 minut; mimo że
mieliśmy wówczas zdrowe kręgosłupy, marsz w takiej pozycji był
szczególnie uciążliwy. Ani mnie, ani Bogusiowi jednak nawet przez moment
nie zaświtała myśl, aby pieprznąć tym wszystkim, przespać się na Turbaczu
i następnego dnia wrócić do domu, powołując się na szczególne okoliczności,
a zwłaszcza na fakt, że znaczną część drogi musieliśmy przejść prawie
na czworakach, a to nie było uwidocznione w umowie. W takim przypadku
jednak czulibyśmy pogardę do samych siebie, a to samo odczuwaliby
w stosunku do nas koledzy.
Mimo wszystkich przeciwności losu, pięliśmy się ostro w górę.
Po drodze, nawet idąc w pozycji mocno przygarbionej, co siłą rzeczy
zacieśniało horyzont, rozpoznawałem znajome sprzed kilku miesięcy miejsca:
„Tak, w tym miejscu pokłóciłem się z Ewą, tu z tego ogrodzenia oderwałem
drut, żeby ściągnąć nim kłapiącą podeszwę, tu uzgodniliśmy z Romkiem,
że on będzie zamykał pochód i zgarniał wszystkich maruderów, a ja będę
szedł na czele itd.” Te wspomnienia jakoś ułatwiały marsz i odsuwały myśl
o wysiłku i zmęczeniu, które w miarę pokonywania wysokości okazywało się
coraz silniejsze. Rozmawialiśmy raczej mało, zresztą nie mieliśmy na to
ochoty. Los jednak nie oszczędził nam kolejnej złośliwości.
Przed nami wyrosła nagle trzymetrowa stroma skarpa, którą pokonać
bez wózka byłoby dość trudno, a z wózkiem szczególnie trudno.
Co wywindowaliśmy go na metr, on konsekwentnie zsuwał się w dół i ta
historia powtórzyła się co najmniej pięć razy. W końcu udało się go jakimś
nadzwyczajnym wysiłkiem wyciągnąć na dwa metry i aby dokończyć dzieła,
Boguś, który szedł z przodu, złapał się jakiejś gałęzi, a drugą ręką ciągnął
podpychany przeze mnie wózek. Czynił to z takim poświęceniem,
że w pewnym momencie jego nogi straciły oparcie na wyślizganej przez setki
stóp, a do tego pokrytej płytkim błotem wskutek przedpołudniowej odwilży
ścieżce i nie wypuszczając z ręki ani wózka, ani gałęzi, wyrżnął głową
o matkę ziemię aż echo poniosło po okolicy. Mimo niewątpliwego bólu
docenił komizm całej tej sytuacji i zarechotał ze śmiechu, chociaż po chwili
wyrósł mu na czole całkiem foremny guz.
Uporawszy się ze skarpą, zrobiliśmy kilkunastominutową przerwę
i dopiliśmy resztę herbaty z manierek. Spodziewaliśmy się uzupełnić zapasy
w schronisku, do którego dotarliśmy po trzech godzinach. Zostawiliśmy
wózek na tym samym tarasie, który służył do zaimprowizowanego koncertu
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harcerek „pod dyrekcją Marka”. Smutnym echem odbiły się w duszy
człowieka owe urocze wspomnienia i pełne nostalgii przeczucie, że to już nie
wróci.
W schronisku nie zauważyliśmy ani jednego gościa, a znudzona
damsko-męska obsługa baraszkowała w sali jadalnej. Byliśmy bardziej
spragnieni niż głodni, dlatego popełniliśmy fatalny błąd, który mnie jako
bardziej doświadczonego (i życiowo, i turystycznie) w znacznie wyższym
stopniu obciąża aniżeli mojego współtowarzysza wycieczki. Zamiast bowiem
zjeść solidny obiad, aby podładować akumulatory na następne dwadzieścia
kilka godzin, rzuciliśmy się na wodę ze sokiem, wypijając po dwa litrowe
kubki. Wydawało się, że to powinno wystarczyć, ale to był błąd, który miał
się na nas zemścić nieco później. Zaniedbaliśmy też zaopatrzyć się w jakieś
kanapki, ufając, że posiadane zapasy nam wystarczą i to był kolejny błąd.
Innych grzechów nie pamiętam, ale te dwa spowodowały, że w pewnym
momencie nasza wycieczka zamieniła się w przysłowiową drogę przez mękę.
Odpocząwszy chwilę, wyruszyliśmy znowu, pozostawiając za sobą
rozbrykany personel schroniska. Szło nam się całkiem nieźle, tak że do Rzek
przyszliśmy z dwudziestominutowym wyprzedzeniem w stosunku do czasu
wskazanego na drogowskazie turystycznym na Turbaczu. Na ogół byliśmy
do tego przyzwyczajeni, gdyż zwykle osiągaliśmy wyznaczony cel znacznie
wcześniej. Tak np. z Turbacza do Krościenka trasę przewidzianą na 10
godzin, myśmy bez wysiłku pokonywali w 8. Ale to było kiedy indziej,
a obecnie wleczony przez nas wózek działał mniej więcej tak jak zaciągnięty
ręczny hamulec w samochodzie. Na razie jednak byliśmy pełni energii. Kilka
minut po 19.30 zaczęliśmy wspinać się pod kolejny szczyt. Ogarnęły nas
kompletne ciemności, ale na to byliśmy przygotowani. Mieliśmy dobre latarki
i zapasowe baterie. I chociaż staraliśmy się je oszczędzać, były takie chwile,
gdy musieliśmy ich używać równocześnie, w szczególności gdy szlak
przecinał jakąś większą polanę i nie wiedzieliśmy, w jaką stronę się kierować.
W dzień nie byłoby problemu, gdyż kolejny znak był widoczny nawet
z odległości kilkudziesięciu metrów, natomiast w nocy, kiedy nawet światło
latarek nie rozjaśniało ciemności na większą odległość niż kilkanaście
metrów, znalezienie właściwego kierunku marszu wymagało sporo fatygi.
Zostawialiśmy wówczas wózek na pastwę losu i jeden z nas szedł w prawo,
drugi w lewo aż do momentu, gdy z bliższej lub dalszej (zwykle dalszej)
odległości dochodził radosny okrzyk: „Jest!!!” Nie ma sensu ukrywać,
że w takich momentach szeptałem „Gloria Tibi Domine!” i w przypadkach,
gdy byłem bliżej wózka, wracałem po niego, aby holować go w stronę, skąd
dochodził okrzyk Bogusia. Czasem zresztą trzeba było domagać się
dodatkowych sygnałów, aby trafić we właściwe miejsce. O telefonach
komórkowych, przynajmniej w Polsce, nikt wtedy i długo potem jeszcze nie
20

J. Sondel, Dwaj ludzie z wózkiem

słyszał. Znaliśmy natomiast obaj jako harcerze alfabet Morse’a, ale nie było
potrzeby go używać. Wystarczały zwykłe sygnały dźwiękowe. Jeżeli
natomiast bliżej wózka był Boguś, to on wracał po wózek, a ja miałem kilka
minut wytchnienia.
Oczywiście takie momenty wydłużały nam czas wędrówki, ale
podbudowani tempem pokonania trasy Turbacz – Rzeki specjalnie tym nie
przejmowaliśmy się. Z upływem czasu było jednak coraz gorzej; najpierw
wyparowała gdzieś euforia, która towarzyszyła nam od Rzek, potem jakoś
radziliśmy sobie i z wysokością, i przestrzenią, aż wreszcie w trakcie
podejścia na szczyt Jasienia dopadł nas najzwyklejszy kryzys. Brakło paliwa!
Wypiliśmy wszystko, co było do wypicia, do jedzenia mieliśmy tylko trzy
jajka na twardo, nienadające się do spożycia bez kawałka chleba i to
wszystko. Po prostu nie doceniając własnych apetytów, zabraliśmy zbyt mało
prowiantu, a zlekceważenie posiłku na Turbaczu było wręcz niewyobrażalną
głupotą. W rezultacie z każdym krokiem traciliśmy siły, a szczególnie
dokuczało nam pragnienie. Ostatnie kilkadziesiąt metrów przed szczytem to
już nie był marsz, lecz żałosne czołganie się za lub przed wózkiem. Gdyby
nas wówczas zobaczył Staszek, mógłby z pełną odpowiedzialnością
stwierdzić:
– A co, nie miałem racji?
Oczywiście miał, tyle że chodziło o Jasień, a nie Mogielicę, bo ta
została z boku.
Wreszcie, dokładnie o północy, osiągnęliśmy szczyt. Okoliczność,
że to było ostatnie znaczące podejście na trasie wędrówki, trochę poprawiła
nam samopoczucie, ale i tak czuliśmy się podle. Nie mogliśmy jednak tkwić
w nieskończoność na szczycie Jasienia, w końcu więc wzięliśmy azymut
na Mszanę Dolną, mając świadomość, że w pewnym momencie ze szlaku
musimy odbić w prawo, aby trafić na drogę prowadzącą do szosy Mszana
Dolna – Limanowa. Nie wiedzieliśmy jednak, w którym momencie trzeba to
uczynić. Pozostało zatem liczyć na szczęśliwy traf i tzw. wyczucie, które –
jak patrzę na to z perspektywy kilkudziesięciu lat – na ogół mnie w takich
momentach nie opuszczało, pozwalając na wybrnięcie z różnych tarapatów.
Szliśmy dość długo, systematycznie obniżając się ku dolinie, aż w pewnej
chwili gdzieś daleko w dole po prawej stronie usłyszeliśmy szczekanie psów.
Wiedzieliśmy, że skoro jest wioska, to chyba będzie i jakaś droga, a skoro jest
droga, to niewątpliwie doprowadzi nas do szosy, a więc do miejsca,
do którego chcieliśmy dotrzeć. Nawet nie usiłowaliśmy szukać jakiegoś
cywilizowanego zejścia i tak dla nas niewidocznego. Postanowiliśmy zatem,
naszym starym zwyczajem, wytyczyć kierunek i konsekwentnie
przemieszczać się w tę stronę bez względu na ewentualne przeszkody
terenowe. Ruszyliśmy więc przez krzaki, na szczęście w tym miejscu dosyć
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rzadkie. Po chwili zostawiliśmy za sobą las, który nam towarzyszył od wielu
godzin i wyszliśmy na uprawne pola, o tej porze roku oczywiście puste.
Tu jednak zaczęły się kolejne problemy. Były one bowiem
usytuowane tarasowo, a różnice poziomu między niektórymi sięgały 2-3
metrów. Fakt, że były zaorane, zupełnie nam nie przeszkadzał, gdyż
kilkustopniowy mróz ściął ich powierzchnię, natomiast konieczność
pokonania kolejnych skarp, nieraz dosyć stromych, przysparzała nam dość
dużo kłopotów. Nie było to wprawdzie to samo, co przy podejściu pod
Turbacz, ale i tym razem nie uniknęliśmy niemiłej przygody. Podczas
pokonywania jednej z takich przeszkód, gdy Boguś ubezpieczał wózek z góry,
powstrzymując go głównie za sznurek, a ja to samo robiłem od dołu, aby
zapobiec zbyt szybkiemu zjazdowi ze skarpy, wózek nagle rozpoczął
szaleńczą szarżę w dół, grożąc unicestwieniem wszystkiemu, co ewentualnie
mógł spotkać na swojej drodze, a w pierwszym rzędzie mnie. Okazało się,
że sznurek się przerwał, o czym mnie uprzedził wrzask Bogusia, gdyż trudno
byłoby to nazwać okrzykiem. Uskoczyłem w ostatnim momencie, dzięki
czemu uniknąłem staranowania, natomiast wózek kilka metrów niżej stanął na
dyszlu, to znaczy na przybitym przez nas chojaku i wywinąwszy tzw. orła,
znikł w ciemnościach. Oczywiście wszystko, co znajdowało się w jego
skrzyni, a więc plecaki, pałatki, manierki, mapy i szereg innych rzeczy,
rozsypało się w promieniu kilkudziesięciu metrów wzdłuż trasy jego zjazdu.
Mimo całego tragizmu sytuacji nie mogłem się powstrzymać od śmiechu,
gdyż Boguś, który raczej nie używał „brzydkich” słów, puścił taką wiązankę,
że zadziwiłby niejednego menela spod budki z piwem. Niewiele to jednak
w tej sytuacji pomogło i przez następny kwadrans w świetle latarek
szukaliśmy naszych rzeczy; jak się okazało, z powodzeniem, gdyż potem nie
stwierdziliśmy żadnego braku. Sam wózek leżał sobie spokojnie 30 m niżej,
o dziwo zupełnie nie uszkodzony, to znaczy w takim stanie, w jakim się
znajdował, gdy zaczęliśmy schodzenie w dolinę. Tutaj chyba jednak los
postanowił już nas nie prześladować i sprawił, że obok miejsca, gdzie znalazł
się wózek, przepływał potok. Nie muszę wyjaśniać, bo to jest zrozumiałe
samo przez się, że omal nie wypiliśmy go do dna, a nawet jajka na twardo bez
chleba pod tego rodzaju napitek okazały się zupełnie dobre. Na wszelki
wypadek napełniliśmy nasze manierki i kontynuowaliśmy schodzenie.
Szczęśliwym trafem udało nam się znaleźć jakieś przejście między chałupami,
tak że nawet nie budząc psów, zeszliśmy na jakąś asfaltową drogę.
W dalszym ciągu jednak nie wiedzieliśmy, gdzie się znajdujemy, a pytanie
o to kilku poszczekujących leniwie psów uznaliśmy za bezcelowe. Innych
ewentualnych rozmówców o tej porze nie było i to na całe szczęście, gdyż
właśnie wtedy w całej Polsce poszukiwano dwóch młodocianych bandytów,
którzy uciekli z więzienia w Rzeszowie (?), zabijając przy okazji milicjanta.
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Nie można wykluczyć, że gdybyśmy szli kilka godzin wcześniej, ktoś
z tubylców, wykazując obywatelskie posłuszeństwo bądź licząc na nagrodę,
wobec apeli powtarzanych bez przerwy w radiu i telewizji, mógł powiadomić
organy ścigania o dwóch podejrzanych typach kręcących się w tej okolicy,
albo nawet zatrzymać nas do przyjazdu funkcjonariuszy, jak zwykle w takich
sytuacjach nie troszcząc się zbytnio o delikatność. Nie ulegało bowiem
najmniejszej wątpliwości, że wyglądaliśmy nadzwyczaj podejrzanie.
Na szczęście tubylcy spali, psy przyzwyczajone, że po wsi chodzą dzikie
zwierzęta z pobliskich lasów, też sobie odpuściły, tak że szliśmy środkiem
drogi nie niepokojeni przez nikogo. Gdy już po powrocie z wyprawy koledzy
relacjonowali nam całą historię, nasza sytuacja nieodparcie skojarzyła mi się
z kawałem, który usłyszałem nieco wcześniej:
W pewnym momencie ktoś zauważył uciekającego w największym
pędzie zajączka. Zapytał go zatem:
– Dlaczego tak uciekasz zajączku?
– Bo słonie kastrują – odparł zajączek.
– No dobrze, ale ty nie jesteś słoniem!
Na to zajączek przytomnie odpowiedział:
– Tak, ale zanim się wytłumaczę, może być za późno!
A zatem przy odrobinie pecha mogliśmy się znaleźć w sytuacji
takiego zajączka i przed wyjaśnieniem sprawy nieźle oberwać! Tego nam
jednak los zaoszczędził.
Świadomi, że góry, które obaj kochaliśmy, ale w tym momencie obaj
mieliśmy ich serdecznie dość, pozostały za nami, poruszaliśmy się szparko
w kierunku szosy do Limanowej. W pewnym momencie Boguś zauważył
jakiś szyld na jednym z budynków i w świetle latarki przeczytał:
„Przedszkole w Półrzeczkach”. A zatem już wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy,
głód nam nie dokuczał, pragnienie również, ze zmęczeniem dzięki
wieloletniemu treningowi umieliśmy walczyć, a zatem wszystko było okay.
Może nie do końca, ale to już inna historia.
Za Jurkowem ostatecznie wyszliśmy na drogę w kierunku Tymbarku,
który stanowił kolejny etap naszej trasy. Powoli dzień począł budzić się
do życia, zanim jednak się rozjaśniło, zerwał się porywisty zimny wiatr, który
dał się nam mocno we znaki. Być może wiał już wcześniej, ale skryci w lesie,
a później w kotlinie, zupełnie nie odczuwaliśmy jego podmuchów. Teraz
natomiast na odsłoniętej przestrzeni przygnany jego podmuchami chłód bez
trudu przenikał przez nasze przepocone koszule. Aby się nieco przed nim
uchronić, zostawiliśmy wózek na szosie, sami natomiast zeszliśmy
z kilkumetrowej w tym miejscu skarpy, która doskonale przed podmuchami
zabezpieczała. Wykorzystując ciszę i względne ciepło, postanowiliśmy nieco
odpocząć. Efektu można się domyśleć – po chwili spaliśmy przytuleni
23

J. Sondel, Dwaj ludzie z wózkiem

do siebie, a jak długo to trwało, żaden z nas nie potrafił określić. Obudziliśmy
się, gdy już było całkiem jasno. Z dużym niepokojem wróciliśmy na szosę,
gdzie z zadowoleniem stwierdziliśmy, że wózek oczekuje na nas w stanie
nienaruszonym. Na szczęście o tej porze nikt, kogo mógłby tego rodzaju
obiekt i zawartość jego skrzyni zainteresować, nie przejeżdżał.
Ruszyliśmy zatem dalej i około 6. dotarliśmy do stacji w Tymbarku.
Był to właściwie przystanek, pozbawiony wszelkich wygód, a zwłaszcza
bufetu, w którym mieliśmy nadzieję napić się ciepłej herbaty. Dawał jednak
schronienie przed wiatrem i pozwalał na ogrzanie się oraz odpoczynek na
jednej ze znajdujących się tu ławek, a więc w warunkach, które ostatnio
mieliśmy na Turbaczu. Wózek, który po wszystkich przygodach, jakich
doświadczył, przedstawiał przysłowiowy obraz nędzy i rozpaczy,
zostawiliśmy przed wejściem, wychodząc z założenia, że nikt się na taki złom
nie połakomi. Oczywiście zabraliśmy z jego skrzyni wszystkie rzeczy
z wyjątkiem białego kurzego pióra, które znalazłem w Półrzeczkach
i zabrałem na pamiątkę całej eskapady. O dziwo, ktoś się jednak na nie
połakomił, czym wyrządził mi autentyczną przykrość. Kiedy stwierdziłem
jego brak, przypomniałem sobie słowa starego górala Samka z opowiadania
Tetmajera „Na skalnym Podhalu”: „Nie ukradnie tylko ten, co nie potrafi!”
Chcąc mieć jednak jakiś przedmiot, który przypominałby mi wyprawę
z wózkiem, zerwałem śliczną (innych zresztą nie ma!) kwitnącą
niezapominajkę, która nie wiadomo, jakim cudem dotrwała do listopadowych
przymrozków ukryta pod stertą leżących koło stacji desek. Tym razem
potrafiłem się o nią lepiej zatroszczyć i mam ją do dzisiaj wśród wielu
turystycznych pamiątek, chociaż w tym, co z niej pozostało, trudno rozpoznać
ów uroczy niebieski kwiatek sprzed ponad 50. lat.
W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej dzień 2 listopada, który się
właśnie rozpoczął kilka godzin wcześniej, był dniem roboczym, w związku
z czym stacja zaczęła się napełniać ludźmi dojeżdżającymi do pracy. Nam to
bynajmniej nie przeszkadzało, oni też na nas nie zwracali uwagi, zresztą
wkrótce nadjechał pociąg i prawie wszystkich wymiotło. My natomiast
postanowiliśmy zregenerować siły i przez godzinę nigdzie się nie ruszać.
Znowu usnęliśmy, ale w moim przypadku ten błogi stan trwał raczej krótko.
W pewnej chwili bowiem zauważyłem, że Boguś w trakcie snu pochyla się
niebezpiecznie do przodu, co groziło, że ostatecznie spadnie na nos. Uznałem,
że jeden guz mu wystarczy i w związku z tym starałem się zabezpieczyć go
przed tego rodzaju ewentualnością – gdy tylko zbytnio się pochylał,
podnosiłem go do pionu. Nie przeszkadzało mu to zupełnie, gdyż sen miał
raczej mocny. Na obozie w tzw. „zieloną noc” podkomendni harcerze
przywiązali go do pryczy i niczego nie poczuł aż do rana. Po upływie godziny
jednak okazałem się bezlitosny i bez zbędnych formalności wyrwałam go
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z objęć Morfeusza. Nie protestował, gdyż to nie było w zwyczaju naszej
grupy, a ponadto wiedział, po co się tu znalazł. Wyruszyliśmy zatem w dalszą
drogę, która wydawała nam się spacerkiem w porównaniu z trasą, którą
pokonaliśmy wcześniej. Na szczęście wiatr się uspokoił, niebo się rozjaśniło
i zrobiło się nieco cieplej. Przy stacji znaleźliśmy szlak niebieski, który
powitaliśmy jak dobrego znajomego i to nie tylko dlatego, że miał nas
doprowadzić do Bochni, ale ze względu na to, że jego początkowy odcinek
od strony Bochni aż na szczyt Patrii pokonywaliśmy co najmniej kilka razy do
roku. Teraz mieliśmy poznać jego przebieg od strony Tymbarku, gdzie się
kończył, ale mając dość wspinania się z wózkiem po górach, postanowiliśmy
go po pewnym czasie porzucić i poruszać się raczej drogami w kierunku
na Rzepniów – Nowe Rybie i Kamionnę, która leżała już na obszarze powiatu
bocheńskiego.
Po drodze w sklepie Gminnej Spółdzielni, która zmonopolizowała
handel na wsi, kupiliśmy oranżadę i herbatniki, a nieco później – w jakimś
gospodarstwie – po szklance ciepłego mleka. Pozwoliło nam to odzyskać
wcześniejszy wigor, chociaż nasza wędrówka trwała już przeszło dobę.
Gorzej natomiast zniósł ją wózek i w pewnym momencie powiedział: „Dość!”
Coś mu zazgrzytało w kole i przestało się ono obracać. Boguś miał
wprawdzie umiejętności techniczne, czego dowiódł na jednym z naszych
rajdów, gdy ze Staszkiem naprawili bezinteresownie motor synowi sołtysa we
wsi, w której wypadł nam nocleg, a to wzbudziło taką wdzięczność
właściciela, że za darmo nas wszystkich przenocował. W tym przypadku
okazał się jednak bezradny. Nie mieliśmy bowiem żadnych narzędzi, a także
– co tu dużo ukrywać – również chęci do remontowania tego grata.
W rezultacie zostawiliśmy go w Kamionnej u leśniczego, którym był mój
daleki kuzyn, obiecując, że niebawem po niego przyjdziemy. Ostatecznie
dziadek Romka czekał na wózek tyle czasu, mógł więc poczekać jeszcze
trochę. To „niebawem” jednak trwało kilka ładnych tygodni i słońce dobrze
już grzało, gdy ostatecznie doprowadziliśmy go do Bochni. Kiedy jednak
Romek zobaczył, w jakim jest stanie, od razu stwierdził, że za sto diabłów nie
pokaże go dziadkowi, bo chyba by mu serce pękło. Tym systemem wózek
wylądował na stercie węgla w piwnicy u Bogusia i później widziałem go
tylko raz. Gdzie i kiedy dożył dni swoich, nie wiem, w każdym razie
wspominam go z pewnym rozrzewnieniem jako wiernego, chociaż mocno
narowistego towarzysza wędrówki przez Gorce i Beskid Wyspowy.
A co się działo później? Nic szczególnego! Mnie przyszedł do głowy
kolejny głupi pomysł, aby pójść z Rdzawki przez Stare Wierchy, Turbacz,
Krościenko, Rytro, Halę Łabowską, Jaworzynę Krynicką, Krynicę, Lackową,
Wysową, Duklę, Iwonicz, Komańczę, obie Połoniny, Ustrzyki Górne
na Halicz, a więc do miejsca, dokąd wolno było się poruszać, jakkolwiek
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do granicy z bratnim Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich
(w rosyjskiej wersji CCCP, co tłumaczyliśmy: „Cep Cepa Cepem Pogania”)
było jeszcze kilka kilometrów. Od Hali Łabowskiej towarzyszył mi Romek,
chociaż umówiliśmy się na Jaworzynie, albowiem jak stwierdził, nudziło mu
się. Urwał się jednak spod Falowej (w naszej gwarze „Falusowej”), gdy wraz
z resztą towarzystwa przyjechała nas odwiedzić na trasie jego przyszła żona.
W rezultacie wycieczkę skończyłem samotnie. Nie czułem się jednak w pełni
usatysfakcjonowany, dlatego w następnym roku postanowiłem piechotą
dotrzeć do Zgorzelca, wyruszając z tego samego punktu jak poprzednio,
a mianowicie z miejsca, gdzie szlak niebieski przecina „zakopiankę”.
Tym razem od początku towarzyszył mi Boguś. Dziennie
pokonywaliśmy razem trasę, którą mniej więcej obejmowała każda kolejna
mapa. A więc najpierw Rdzawka – Zubrzyca Górna, drugiego dnia Zubrzyca
Górna – Korbielów, trzeciego Korbielów – Milówka, czwartego Milówka –
Brenna, piątego Brenna – Skoczów i …tu skończyły się góry. Wówczas
Boguś oświadczył, że drogami chodzić nie będzie, w związku z tym
ustaliliśmy, że ja będę wędrował, a on autobusem dotrze do oznaczonej
miejscowości i tam będzie szukał noclegu dla nas obu w schronisku
szkolnym. Dla lepszej skuteczności miał posługiwać się formułą:
– Ja przyjechałem autobusem, natomiast pan profesor idzie piechotą, gdyż
takie ma hobby!
Byłem już wówczas po doktoracie, ale do profesora dużo mi
brakowało. Ustaliliśmy jednak, że „profesor” lepiej brzmi niż „doktor” i nie
było przypadku, aby ten system nie zadziałał. W Górach Sowich jednakże
Boguś oświadczył, że dalej ze mną nie idzie, gdyż niedługo musi jako student
geologii jechać na praktykę, a wcześniej chciałby zobaczyć Sudety, których
nie znał. I to był kres wspólnej drogi. Od Gór Wałbrzyskich aż do szlabanu
granicznego w Zgorzelcu szedłem już sam. Miałem już tak dość pieszej
wędrówki, że po dotarciu na miejsce każde 500 m woziłem się taksówkami.
Wieczorem wsiadłem do pociągu i po kilkunastu godzinach z okładem
wylądowałem w Bochni.
Potem jednak nasza aktywność turystyczna wyraźnie osłabła.
Normalną koleją losu założyliśmy rodziny i żony bardzo niechętnym okiem
patrzyły na nasze bliskie kontakty. Z perspektywy lat wydaje mi się, że chyba
były zazdrosne o kolegów, a kiedy zrozumiały, że robią duży błąd, było już za
późno. Paka się rozleciała, a wspaniałe orły zmieniły się w potulne kury
domowe. Jeszcze przez jakiś czas co roku między Bożym Ciałem a niedzielą
podrywaliśmy się do wspólnych wędrówek, ale to już nie było to. Zresztą i te
wycieczki starały się nam obrzydzić, ostatecznie więc dla świętego spokoju
zaniechaliśmy ich, chociaż dzięki nim poznaliśmy dokładnie góry na odcinku
między Dobczycami a Szyndzielnią. Kondycja też już była nie ta. Wspaniale
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wysportowany i najsilniejszy z nas Staszek, przypominający z urody Gregory
Pecka, nawiasem mówiąc syn bohaterskiego kapitana AK pseudonim
„Turoń”, który dowodził udaną akcją rozbicia więzienia w Wiśniczu Nowym
– i sam niezwykle odważny, co zademonstrował w stanie wojennym,
umożliwiając wyjazd za granicę poszukiwanemu zaciekle przez UB
działaczowi „Solidarności” – coraz gorzej radził sobie z pokonywaniem
wysokości, nie chcąc się do tego absolutnie przyznać. Widocznie już wtedy
rozwijała się w jego organizmie choroba, która go zmiotła w wieku zaledwie
51 lat. Był wówczas głównym geologiem kopalni soli w Bochni. Odeszli
również dwaj inni przyjaciele, którzy do naszego grona dołączyli później,
a mianowicie przyszły szwagier Romka, Stasiek Dziecharski i mgr chemii
Andrzej Kozicz, o którym wszyscy mówiliśmy, że to chłopak nie do zdarcia.
Kazek od kilku lat jest na emeryturze.
Romek jeszcze „za komuny” wyjechał do Stanów Zjednoczonych,
gdzie po kilku chudych latach stał się właścicielem czy współwłaścicielem
dobrze prosperującego przedsiębiorstwa z dziedziny ekologii. Własne
przedsiębiorstwo geologiczne założył też Boguś. Dwa lata temu przysłał mi
kartkę z widokiem schroniska na Turbaczu o następującej treści: „Dawno,
dawno temu i chyba też jesienią ciągnęliśmy zabytkowy i bez dyszla wózek
przez Turbacz. Była chyba słoneczna pogoda jak dziś jest o godzinie 13.
Powiem tylko, że bez wózka też nie było łatwo”.
Z tym ostatnim stwierdzeniem zgadzam się w zupełności. Jakoś te
góry w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zdecydowanie urosły. Tam, gdzie
dawniej nawet nie zauważałam, że jest jakieś wzniesienie, jak np. Gęsia Szyja
przy podejściu z Polany Rusinowej, teraz wlokę się z ogromnym wysiłkiem,
odpoczywając co pewien czas. Pomimo wszystko jestem jeszcze czynny
zawodowo, a przyjaciół sprzed lat i nasze wspólne wędrówki przypominają
mi zdjęcia i pamiątki w rodzaju zasuszonej niezapominajki. I tylko czasem
sobie myślę: „Boże, co ja bym dał, aby w środku nocy obudził mnie znajomy
gwizd i okrzyk: Chodź do lasu!!!” Cóż, wiadomo, że nie usłyszę ani naszego
sygnału, ani okrzyku, mogę tylko za Mickiewiczem powtórzyć: „Jedźmy!
Nikt nie woła!”
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A few remarks about collective memory and identity construction
(with particular focus on Polish-Jewish relations)
Abstract:
Collective memory is one of the most important elements of the identity construction
process. In pluralistic societies of the contemporary West we can find a variety
of interpretations and "memories". Different institutions that compete with each other
present us with alternative versions of the past; many different, clashing ideologiesare being created and they constitute a certain frame of reference inside of which
a collective memory is being constructed. It is the symbolic power that plays the
biggest part in this process, which usually coexists with the political and economic
power.
Keywords: collective memory, identity, Polish-Jewish relations, the Holocaust

Streszczenie
Pamięć zbiorowa to jeden z najważniejszych elementów procesu kształtowania
tożsamości społeczeństw. W pluralistycznym społeczeństwie współczesnego Zachodu
mamy do czynienia z wielością interpretacji i wielością pamięci. Różne konkurujące
ze sobą instytucje prezentują alternatywne wersje przeszłości; powstają
konkurencyjne ideologiczne interpretacje świata, stanowiące układ odniesienia,
w którym konstruowana jest zbiorowa tożsamość. Największą rolę odgrywa w tym
zakresie władza symboliczna, na ogół zresztą współistniejąca z polityczną
i ekonomiczną
Słowa kluczowe: pamięć zbiorowa, tożsamość, relacje polsko-żydowskie, Holokaust

Pamięć zbiorowa jest jednym z najistotniejszych elementów procesu
kształtowania tożsamości współczesnych społeczeństw. Zainteresowanie
przeszłością charakteryzuje nowoczesna kulturę Zachodu, a z kolei
przeszłość, ściślej zaś mówiąc zmitologizowane dzieje ilustrowane
odpowiednio spreparowanymi obrazami z przeszłości, w znacznym stopniu
organizują nasze postrzeganie samych siebie i ważnych, znaczących
partnerów społecznych interakcji. To, jak się sami postrzegamy, jak
28

Z. Mach, Kilka uwag o pamięci zbiorowej…

kształtujemy nasz własny wizerunek, zależy od tego, jak postrzegamy innych
ludzi, inne społeczeństwa, które są dla nas ważne i z którymi prowadzimy
dialog. Nasza własna tożsamość zależy od tego, jak sami się widzimy w tym
historycznym dialogu, a także jak widzimy innych, i – co szczególnie istotne
– jak wyobrażamy sobie, że widzą nas owi „znaczący inni”. W tej sposób
tożsamość jest procesem, jest strumieniem interakcji, dialogu i negocjacji
wizerunków i znaczeń.
W tym historycznym procesie budowania tożsamości, w dialogu
za znaczącymi partnerami historycznych relacji, kluczową rolę odgrywa
kształtowanie pamięci zbiorowej (Nora, 1997). Pamięć ta istnieje tylko
poprzez teksty symboliczne, znaczące konstrukcje kulturowe, w których
zbiorowości zapisują zdarzenia zinterpretowane, czyli obdarzone znaczeniem.
Zbiorowa pamięć istnieje poprzez te znaczące teksty. Mogą nimi być dzieła
literackie i artystyczne, mity i rytuały, święte księgi i legendy, pomniki
i elementy architektury, kulturowo ukształtowane krajobrazy, przedstawienia
teatralne i filmy, wystawy i muzea. Przekazem tak zapisanej symbolicznie
pamięci zbiorowej są różnego rodzaju środki masowego przekazu,
wydarzenia w przestrzeni publicznej, ceremonie, obrzędy religijne, a także –
może przede wszystkim – działalność edukacyjna, zarówno formalna,
szkolna, jak i nieformalna, także ta prowadzona w domach rodzinnych.
Jak zawsze w procesach kształtowania tożsamości, a także
w tworzeniu i komunikowaniu pamięci zbiorowej, wielką rolę odgrywają
relacje władzy. Idzie tu o władzę w sensie politycznym, ekonomicznym,
ale również symbolicznym, w takim rozumieniu, jaki nadawali jej między
innymi Bourdieu i Foucault. Elity i ugrupowania mające władzę polityczną
mogą oczywiście korzystać z niej, tworząc instytucjonalne i prawne
rozwiązania sprzyjające promowaniu ich wizji przeszłości, konstruując
interpretacje dziejów zgodne z ich ideologią, a także kształtując według
swojego uznania programy szkolne. Władza ekonomiczna również umożliwia
manipulowanie pamięcią, choćby poprzez finansowanie przekazów
medialnych czy kosztownych wydarzeń w przestrzeni publicznej, które
kształtują zbiorową wyobraźnię. Najważniejsza jednak jest władza
symboliczna, na ogół zresztą współistniejąca z polityczną i ekonomiczną.
Mają ją ludzie i instytucje dysponujące możliwością objaśniania świata,
tłumaczenia jego sensu, interpretowania zdarzeń i logiki ich następstwa.
W grupie tej z pewnością znajdują się przewódcy religijni, ideolodzy
polityczni, pisarze i artyści, naukowcy i dziennikarze, ogólnie mówiąc
wszyscy ludzie i instytucje mające uznanie społeczne jako interpretatorzy
rzeczywistości.
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W pluralistycznym społeczeństwie współczesnego Zachodu mamy
oczywiście do czynienia z wielością interpretacji i wielością pamięci. Różne
konkurujące ze sobą instytucje prezentują alternatywne wersje przeszłości,
dokonują odmiennych selekcji tego, o czym warto pamiętać i jaki sens ma to,
o czym pamiętamy. Powstają konkurencyjne ideologiczne interpretacje
świata, stanowiące układ odniesienia, w którym konstruowana jest zbiorowa
tożsamość. Zasadniczą rolę w tej zmitologizowanej, zideologizowanej
pamięci odgrywają interpretacje związane z innymi grupami, narodami
i społeczeństwami, relacje, z którymi nadają sens zbiorowej pamięci. Nie
mamy więc do czynienia z jedną pamięcią zbiorową, ale z wieloma, które
często ze sobą rywalizują albo też istnieją równolegle. W tym kontekście
na szczególną uwagę zasługują pamięci historyczne związane z grupami
mniejszościowymi, ich szczególne interpretacje i relacje tych interpretacji
z nurtem dominującym w społeczeństwie reprezentowanym przez społeczną
większość, często też przez instytucje sprawujące władzę w państwie.
Postępując według zasad liberalnej demokracji, należy oczekiwać, że te
mniejszościowe pamięci znajdują swoje miejsce w przestrzeni publicznej,
a także że są chronione i wspierane przez demokratyczne państwo. Bywa
jednak i tak, że w danym społeczeństwie pojawiają się tendencje
do monopolizacji pamięci i eliminacji tych interpretacji, które są nie na rękę
większości społecznej. Monopolizacja taka bywa wspierana lub nawet
inicjowana przez elity władzy politycznej, co już jest sytuacją nie
do zaakceptowania z punktu widzenia zasad pluralizmu i liberalnej
demokracji. Z drugiej strony zdarza się też tak, że mniejszościowe
interpretacje nie dadzą się pogodzić z wartościami pluralizmu oraz liberalnej
demokracji i z ogólnie przyjętymi wartościami kultury zachodniej, takimi jak
pluralizm, ochrona praw człowieka, równość płci czy zakaz dyskryminacji.
Dominacja w sferze symbolicznej staje się niekiedy przemocą
symboliczną (Bourdieu, 1977), w sytuacji gdy instytucje i grupy mające
znaczną przewagę w sferze publicznej i w publicznej przestrzeni narzucają
swoją interpretacje symbolicznego świata, w tym swoją wizję przeszłości,
a więc własną wersję pamięci zbiorowej całemu społeczeństwu. Może to
przybierać formę na przykład budowy dominujących w przestrzeni publicznej
pomników czy budynków, wprowadzania własnych symboli do publicznych
rytuałów i eliminacji symboli dotychczas tam funkcjonujących, narzucania
nowych nazw ulic a nawet miejscowości. Podobnym objawem przemocy
symbolicznej jest także narzucanie jednostronnej wizji historii
w podręcznikach szkolnych i w mediach. Taką przemocą symboliczną
posługują się reżimy totalitarne; stosowali ją naziści, a także rządy
komunistyczne. Ale i współcześnie skłonności autorytarne odchodzących od
liberalnych zasad, sprawujących władzę, elit politycznych przejawiają się
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w podobnej formie, narzucając zmianę nazw ulic, przeredagowując
podręczniki do nauczania historii czy usuwając jedne, a stawiając inne
pomniki w miejscach o kluczowym znaczeniu na symbolicznej mapie miasta.
Procesy kształtowania zbiorowej pamięci i manipulacji pamięcią
dotyczą wszystkich społeczeństw, są jednak takie, w których te procesy mają
szczególne znaczenie ze względu na wyjątkową wrażliwość tych
społeczeństw na przeszłość, dziedzictwo historyczne i właśnie kwestie
zbiorowej pamięci. Polskie społeczeństwo należy niewątpliwie do takich
szczególnie wrażliwych, jako że kluczowy dla niego czas formowania się
nowoczesnych tożsamości, przede wszystkim narodowej, przebiegał
w sytuacji, kiedy to właśnie historyczna pamięć stanowiła oparcie dla
budowania zbiorowej tożsamości w sytuacji braku czy to własnego państwa,
czy to instytucji mogących być ramami odniesienia dla politycznego,
obywatelskiego narodu. Etniczna wersja tożsamości narodowej, która
rozwinęła się w Polsce w wieku XIX, opiera się w znacznej mierze na tradycji
kulturowej i pamięci o wspólnych dziejach, a więc jest szczególnie podatna
na wszelkiego rodzaju zabiegi konstruowania pamięci, w tym na rozmaite
manipulacje i selektywne, ideologiczne interpretacje.
W procesie tworzenia się polskiej tożsamości narodowej wielką rolę
odgrywała kwestia walki zbrojnej o niepodległość, nieudanych powstań
narodowych, szczególnie przeciw Rosji, opresji ze strony zaborców,
rozmaitych cierpień Polaków. Wytworzyła się swoista mitologia narodowego
cierpienia, a nawet męczeństwa. Cierpienia te urosły do rangi centralnych
symboli narodowych i do dziś są upamiętnianie oraz celebrowane w postaci
rozmaitych rocznic czy innych symbolicznych wyrazów pamięci.
Te narodowe klęski i cierpienia otrzymały w mitologii narodowej specjalny
status doświadczeń, dzięki którym Polacy udowadniali swoją moralną
i duchową wyższość nad swoimi wrogami, odnosząc w swoim mniemaniu
moralne zwycięstwo. Dawało im to poczucie własnej wartości i nadzieję
na przyszłość. Dlatego właśnie, jak to się często podkreśla, także żartobliwie,
Polacy mają szczególną skłonność i talent do celebrowania klęsk, a nie radzą
sobie z przeżywaniem i upamiętnianiem sukcesów. W skrajnej wersji
ta mesjanistyczna mitologia narodowa prowadziła nawet do metafory
porównującej Polskę do Chrystusa, który cierpiał i umarł, ale zmartwychwstał
i przez swoje cierpienie i odrodzenie zbawił ludzkość. Ta martyrologiczna
i mesjanistyczna koncepcja pozwalała widzieć w Polsce Chrystusa narodów.
Polska cierpi i jest zniewolona, ale odrodzi się, zmartwychwstanie i zbawi
świat. Ta wizja zawiera w sobie jednak jeden warunek: Polska jak Jezus
Chrystus musi nie tylko cierpieć, ale musi być ofiarą całkowicie niewinną.
Stąd w polskiej mitologii narodowej silny jest element głoszący, że Polacy
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zawsze stali po słusznej stronie, zawsze toczyli tylko sprawiedliwe wojny,
nigdy nie byli sprawcami niczyich cierpień. Ten element był fundamentalny
dla mesjanistycznej mitologii narodowej, a dzisiaj również odkrywamy go
często w różnych bardziej lub mniej nacjonalistycznych interpretacjach
historii.
Gdy Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku, w efekcie ustaleń
reorganizujących Europę po wielkiej wojnie, najważniejszym zadaniem było
scalenie nie tylko terytorium polskiego po 123 latach rozbiorów, ale przede
wszystkim zbudowanie wspólnej tożsamości narodowej, która pozwoliłaby
Polakom przetrwać i się rozwijać. Polskie państwo odrodziło się jako całość
wieloetniczna, z licznymi mniejszościami. Jedynie około 65 procent
obywateli nowego państwa stanowili etniczni Polacy. Obok nich żyli
w Polsce i posiadali polskie obywatelstwo Ukraińcy, Białorusini, Żydzi,
Niemcy i wiele innych narodowości. Kluczowym zadaniem było więc takie
przebudowanie polskiej tożsamości, w którym nastąpiłoby połączenie
kryteriów kulturowych z politycznymi, obywatelstwa z etnicznością. Nie było
to łatwe szczególnie w tych środowiskach, w których silny był etniczny,
kulturowy nacjonalizm. Przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego
ścierały się dwa poglądy na pożądany kształt Polski: narodowo-etniczny,
reprezentowany przez Narodową Demokrację Romana Dmowskiego, który
proponował budować Polskę w etnicznych granicach oraz federacyjny,
reprezentowany przed orientację bliską Józefowi Piłsudskiemu, który wolał
tworzyć Polskę jako wieloetniczna federację. Szczególnie dla zwolenników
koncepcji Narodowej Demokracji obecność mniejszości kulturowych
w Polsce była problemem. Wśród tych mniejszości najwięcej uwagi
poświęcano Żydom, tradycyjnie traktowanym jako niegodnych zaufania
groźnych konkurentów i ludzi kulturowo obcych, a więc obywateli państwa
polskiego, którym należało odmówić przynależności do polskiego narodu.
Szczególnie w latach trzydziestych, także pod wpływem idei płynących
z nazistowskich Niemiec, nasilił się w Polsce antysemityzm w różnych
formach.
Polska po II wojnie światowej znalazła się w sytuacji niemal
całkowitego braku etnicznych i religijnych mniejszości, ma jednak długą
i burzliwą historię, w której relacje pomiędzy etnicznymi Polakami,
mówiącymi po polsku katolikami a rozmaitymi mniejszościami układały się
w sposób skomplikowany, przyczyniając się do szczególnego ukształtowania
polskiej narodowej tożsamości. Dzisiaj, dzięki napływowi do Polski ludności
ukraińskiej, ten polski etniczny monolit zaczyna się zmieniać, a jednocześnie
potencjalny napływ imigrantów z Bliskiego Wschodu wywołuje w Polakach
często nieracjonalny lęk. Ta złożona i nowa sytuacja stwarza szczególne pole
do refleksji nad polską pamięcią historyczną i jej rolą w konstruowaniu
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współczesnej tożsamości zbiorowej. Do tego trwa w Polsce spór pomiędzy
orientacją liberalną, dla której tożsamość jest przede wszystkim kwestią
indywidualnego oraz grupowego wyboru i dialogu, i która wobec tego
promuje koncepcje wielości współistniejących interpretacji przeszłości,
a więc pluralizmu pamięci historycznej, a opcją konserwatywną, skłonną
do narzucania jednej obowiązującej interpretacji historii i relacji ze
„znaczącymi innymi”, jednej wersji pamięci zbiorowej celem zbudowania
jednolitej wspólne tożsamości. Ta konserwatywna orientacja, o ile ma po
temu możliwości polityczne, skłonna jest do posługiwania się przemocą
symboliczną, aby swoją wersję zbiorowej pamięci narzucić jako jedynie
słuszną i obowiązującą.
Okupacja hitlerowska, która na ziemiach polskich trwała od września
1939 do końca wojny w roku 1945 zakończyła się wyzwoleniem przez Armię
Czerwoną i włączeniem Polski do imperium sowieckiego. Polska jako
państwo o ograniczonej suwerenności odrodziła się w etnicznych granicach.
Niemcy uciekli przez działaniami wojennymi lub zostali deportowani,
Ukraińcy i Białorusini pozostali po wschodniej stronie nowej polskosowieckiej granicy lub także ulegli deportacji, a Żydzi, których przed 1939
było około trzech milionów, zostali wymordowani przez Nazistów
w Holokauście.
To właśnie Holokaust stał się w powojennej Polsce jednym
z kluczowych elementów organizujących pamięć zbiorową Polaków
w kontekście przemian tożsamości. Proces ten, trwający do dzisiaj, jest
doskonałym przykładem tak zwanej trudnej pamięci, czyli takiej, której
wolelibyśmy nie mieć, gdyż jest dla nas źródłem wyrzutów sumienia, traumy
i frustracji, zaburza nam spokój i psychiczny komfort, niszczy nasze
wyobrażenia o sobie, a także opinie o nas, jaką mają inni. Na tę trudną pamięć
można rozmaicie reagować. Można z nią radzić sobie w sposób
konstruktywny, czyniąc z niej narzędzie do przemyślenia na nowo własnych
dziejów i własnej tożsamości, uporania się ze stereotypowymi wyobrażeniami
i utartymi poglądami na świat. Można wykorzystywać trudną pamięć celem
upamiętnienia tragicznych wydarzeń po to, aby już się w przyszłości nie
powtórzyły. Tak rzecz się ma z pamięcią Holokaustu w środowiskach
liberalnych w Europie i na świecie. Ale można też tę trudną pamięć
przytłumić, wyeliminować, starać się zapomnieć o tym, co ona niesie.
Zjawisko zbiorowego zapominania współistnieje ze zbiorową pamięcią.
Zapominanie polega na wymazywaniu trudnej pamięci i wszystkich symboli,
które są jej nośnikami. Usuwać można pomniki, zmieniać nazwy ulic,
przemilczeć o kłopotliwych wydarzeniach w podręcznikach, cenzurować
książki, przedstawienia teatralne i filmy czy wreszcie, mówiąc językiem
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potocznym, „iść w zaparte” i udawać, że niechciane wydarzenia nigdy nie
miały miejsca i są tylko wytworem wrogiej propagandy.
W okresie komunizmu brak było w Polsce warunków do
przedyskutowania kwestii roli Polaków w Holokauście i po nim. Władze
komunistyczne nie dopuszczały do otwartej publicznej debaty w żadnej
sprawie, a już szczególnie w kwestiach o tak dużym znaczeniu dla społecznej
świadomości. Pamięć o II wojnie światowej, w tym o Holokauście,
podporządkowana była w oficjalnym państwowym dyskursie antyniemieckiej
i antyzachodniej polityce rządu, symbole Holokaustu, a w tym najważniejszy
– Muzeum Auschwitz-Birkenau, były symbolami polskiej martyrologii
i cierpień zgotowanych Polakom przez Niemców. Poza tą oficjalną linią
antyniemieckiej komunistycznej propagandy nie było w przestrzeni
publicznej żadnego pola do debaty o Holokauście. Kościół katolicki
zasadniczo milczał w tej sprawie, utrzymując tradycyjną nieufność wobec
Żydów i koncentrując się na ideologicznej walce z komunizmem.
Pozostawały prywatne kanały komunikacji, które utrwalały przedwojenne,
w dużej części antysemickie i nieufne wobec Żydów poglądy, wzmocnione
przez fakt, że wśród komunistycznego aparatu przemocy znalazło się wielu
ludzi pochodzenia żydowskiego.
Po wojnie izraelsko-arabskiej w roku 1967, kiedy imperium
sowieckie poparło kraje arabskie i oficjalnie znalazło się w konflikcie
z Izraelem, w Polsce władze komunistyczne wykorzystały ten polityczny
zwrot do kampanii i czystki antysemickiej, po której niemal wszyscy
pozostali Żydzi zmuszeni byli z Polski wyjechać. Po roku 1968 zapanowała
w polskiej przestrzeni publicznej praktycznie całkowita cisza, jeśli chodzi
o wszelkie kwestie związane z relacjami polsko-żydowskimi i w ogóle
obecnością Żydów w polskiej historii i kulturze. W rezultacie całe pokolenie
młodych Polaków wyrosło w kraju, w którym nie tylko nie mogli zdobyć
żadnego doświadczenia w relacjach z ludźmi o odmiennej kulturze,
ale w dodatku nie mieli możliwości poznać ani przedyskutować kluczowych
kwestii własnej historii, a szczególnie pluralizmu jej dziedzictwa
kulturowego. W tym kontekście pojawia się interesujące zagadnienie
zapominania jako procesu społecznego. Myśląc o pamięci, wiemy, że jest ona
selektywna, że podlega interpretacjom i manipulacjom i że monopolizacja
pamięci może doprowadzić do jej ujednolicenia w społeczeństwie. Wiele
uwagi poświęcono w naukach społecznych procesom kształtowania pamięci.
Jak jednak dokonuje się zbiorowe zapominanie? Jak wyeliminować pamięć,
która jest niewygodna? Historia komunistycznej Polski daje tu interesujące
przykłady, szczególnie jeśli chodzi o pamięć o społeczności żydowskiej –
została ona skazana na zapomnienie. Wyeliminowano wszelkie o niej
wzmianki w programów szkolnych, z publikacji i kultury masowej.
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Żydowskie artefakty, szczególnie budynki i cmentarze, skazane zostały na
zniszczenie i zapomnienie, na ogół nie tyle poprzez celowe burzenie, ile
poprzez zaniedbanie, nieodnawianie i milczenie na ich temat. Powoli lokalne
społeczności zapominały o ich istnieniu.
Dopiero po roku 1989 pojawiły się warunki do zmiany tej sytuacji.
Od lat 90. XX wieku polskie społeczeństwo przechodzi okres przemian
własnej tożsamości. Własne demokratyczne państwo generuje potrzebę
przemyślenia na nowo znaczenia obywatelstwa, a wartości liberalnej
demokracji każą na nowo zinterpretować kulturowy pluralizm dziedzictwa
historycznego. Młode pokolenie wykazało wielkie zainteresowanie kulturami
mniejszości; nie tylko z ciekawości dla innych kultur, ale przede wszystkim
z potrzeby zrozumienia na nowo własnej historii i tożsamości. Tożsamość
narodowa ulega reinterpretacji, utarte przekonania są problematyzowane,
dotychczas zapomniane tożsamości, na przykład regionalne, są przywracane
zbiorowej świadomości.
W nowej rzeczywistości politycznej reinterpretowane są historyczne
relacje z Niemcami i Rosją, a członkostwo w Unii Europejskiej powoduje
konieczność zobaczenia własnej historii w szerszej niż dotychczas,
europejskiej perspektywie. Szczególne znaczenie ma tu sprawa relacji polskożydowskich, a przede wszystkim Holokaustu. Nigdy zapewne nie będzie
wiadomo, ilu Polaków pomagało Żydom podczas Zagłady, chociaż w gronie
Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, uhonorowanych w Yad Vashem,
najwięcej jest Polaków. Nigdy też nie będzie wiadomo, ilu Polaków zginęło,
próbując ratować Żydów. Ale nie będzie także wiadomo dokładnie, ilu
Polaków kolaborowało z nazistami, mordowało Żydów, wydawało ich w ręce
gestapo czy też bogaciło się na ludzkiej tragedii. Niemniej jednak delikatna
kwestia postawy Polaków wobec Holokaustu stała się jedną z najbardziej
kontrowersyjnych w Polsce po roku 1989. Nie chodzi tu nawet o sam
Holokaust w okresie okupacji, ale o to, co nastąpiło potem. Otóż szeroko
znane stały się fakty poprzednio praktycznie zapomniane, a mianowicie
ekscesy antysemickie po wojnie, prześladowanie a nawet mordowanie
ocalałych Żydów, przypadki pogromów (z najbardziej znanym w Kielcach)
czy wreszcie drażliwa kwestia bogacenia się wielu Polaków dzięki
zagarnięciu mienia pozostawionego przez wymordowanych Żydów. Otwarta
dyskusja, możliwa po obaleniu komunizmu, pozwoliła na zadawanie trudnych
pytań. Szczególną rolę odegrały publikacje Jana Tomasza Grossa, Polaka
i amerykańskiego autora, który zmuszony został do emigracji z Polski w roku
1968 (Gross 2001, 2006, 2012). Gross opisał w dramatyczny i przejmujący
sposób zarówno zbrodnie w Jedwabnem, gdzie w okresie hitlerowskiej
okupacji polscy mieszkańcy małego miasteczka spalili żywcem całą
35

Z. Mach, Kilka uwag o pamięci zbiorowej…

żydowską ludność, jak i antyżydowskie ekscesy powojenne, a także
zagadnienie bogacenia się Polaków dzięki pożydowskiemu mieniu. W Polsce
książki Grossa wywołały wśród wielu Polaków bardzo gwałtowne negatywne
relacje, podobnie jak miało to miejsce z innymi oskarżeniami Polaków
o współudział w Holokauście. Oczywiście czasami te oskarżenia, niemal
zrównujące pod względem odpowiedzialności Polaków z Niemcami, są grubo
przesadzone, ale dla Polaków myślących według zasad ukształtowanych
jeszcze w XIX wieku nawet słabe oskarżenie o winę w Holokauście jest nie
do zniesienia. Dobrym przykładem takiej alergicznej reakcji na wzmianki
o odpowiedzialności Polaków była publikacja przez polskie Ministerstwo
Spraw Zagranicznych książki zbiorowej, która przedstawia w obiektywny
i wyważony sposób różne stanowiska na ten temat (Inferno of Choices, 2011).
Sama publikacja tej książki, przeznaczonej dla czytelników zagranicznych,
została potraktowana przez większość polskich komentatorów jako
niedopuszczalne oczernianie Polaków. Za taką reakcją stało przekonanie,
że szczególnie w tak drażliwych kwestiach Polacy powinni mówić o własnej
przeszłości jedynie pozytywnie, a każda uwaga sugerująca bardziej
zróżnicowany obraz jest atakiem na polski naród. Dzieje się tak ze względu
na wspomnianą wartość, jaką dla tradycyjnej, nacjonalistycznej interpretacji
tożsamości Polaków ma mesjanizm i traktowanie Polski jako Chrystusa
narodów. Otóż, jak wspomniałem wyżej, ta mesjanistyczna koncepcja ma
sens tylko wówczas, gdy Polska jest ofiarą absolutnie niewinną. Polska ma
być przedstawiona jako ofiara największych cierpień w historii i to ofiara
całkowicie bez winy. Dlatego Polacy mają trudności z uznaniem, że inni,
szczególnie Żydzi, cierpieli bardziej od nich, a przede wszystkim że sami
Polacy mogą ponosić jakąkolwiek winę za cudze, w tym przypadku
żydowskie cierpienie. Uznanie tego faktu rujnuje całą konstrukcję, na której
opiera się wspomniana mesjanistyczna interpretacja polskiej tożsamości
narodowej. Z tego też powodu wielu Polaków po dziś dzień sądzi, że to
właśnie Polacy ponieśli największe straty z rąk hitlerowców, że to oni
cierpieli najbardziej i że przewidziani byli do całkowitej eksterminacji, której
zapobiegł jedynie upadek Trzeciej Rzeszy (Kucia, 2005). Taka wizja dziejów
powoduje wyparcie z pamięci i ze świadomości wszystkiego, co może
ją podważyć. Ale nawet ci Polacy, którzy takiej skrajnej, mesjanistycznej
wersji polskiej tożsamości narodowej nie uznają, też chętnie wypierają
ze świadomości wszystko to, co może ukazać Polskie społeczeństwo w złym
świetle w kontekście Holokaustu. Dzieje się tak po pierwsze dlatego, że wielu
Polaków skorzystało na Holokauście, zagarniając pożydowskie mienie. Dla
nich pamięć o tym jest trudna, kłopotliwa i lepiej się jej pozbyć. Wielu sądzi
też, że pamięć o Holokauście jest Polsce nie na rękę, gdyż osłabia pozycję
Polski wśród narodów świata na korzyść narodu żydowskiego. Odzywa się tu
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pochodząca jeszcze z czasów przed Holokaustem koncepcja żydowskiej
konspiracji, według której Żydzi rządzą światem, a co najmniej mają w tym
świecie zbyt dużo do powiedzenia i wykorzystują pamięć o Holokauście
cynicznie dla swoich aktualnych interesów.
Jednocześnie jednak zainteresowanie kulturą żydowską, a także
potrzeba zinterpretowania na nowo polskiej historii i zbiorowej tożsamości
spowodowały, że uprzednio zmarginalizowana pamięć zaczęła powracać
(Szuchta, 2008). Ponieważ pamięć zbiorowa istnieje poprzez teksty
symboliczne, więc tworzenie, odtwarzanie i odnawianie tych tekstów
powoduje odnowienie pamięci. Żydowskie budynki i cmentarze, poprzednio
skazane za zapomnienie, są odnawiane i funkcjonują w symbolicznej
przestrzeni miast i miasteczek, czasem w bardzo prominentnej pozycji.
Organizowane są upamiętnienia Zagłady, wznoszone są pomniki
i wmurowywane tablice. W Krakowie organizowany jest corocznie bardzo
popularny festiwal kultury żydowskiej, a i w innych miastach odbywają się
imprezy, których rolą jest przypominanie o żydowskiej społeczności kiedyś
żyjącej na ziemiach polskich. Powstają filmy, niektóre o wielkiej i docenianej
wartości artystycznej (np. „Ida”, uhonorowana Oskarem), które poruszają
nawet te najbardziej drażliwe dla Polaków kwestie i choć często wywołują
silny opór części polskiego społeczeństwa, to każą Polakom pamiętać
nawet o tym, o czym wielu chciałoby zapomnieć. W Warszawie powstało
znakomite Muzeum Historii Żydów Polskich. W dawnych obozach zagłady
organizowane są na nowo ekspozycje, które nie są już jak dawniej symbolami
polskiego antyniemieckiego nacjonalizmu. Muzeum Auschwitz-Birkenau
przeszło głęboką metamorfozę, odpowiadając na oczekiwania i w dialogu
ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (Buettner, 2016). Pamięć
o Holokauście pojawia się też nie tylko w miejscach o centralnym znaczeniu,
ale często lokalnie, w małych miasteczkach, gdzie żydowscy mieszkańcy i ich
zagłada są upamiętnianie. Nie zawsze proces ten przebiega łatwo i spokojnie.
Ludność Jedwabnego do dziś nie chce uznać historycznej prawdy, trwając
przy twierdzeniu, że żydowskich mieszkańców tego miasteczka wymordowali
Niemcy. Różne społeczności reagują różnie na pamięć o Holokauście, często
duże znaczenie mają tu konkretne osoby, lokalni liderzy, którzy formułują czy
narzucają konkretną interpretację i wersję pamięci. Bardzo często
upamiętnianie inicjowane jest nie przez Polaków, lecz przez zagraniczne
żydowskie fundacje, ale i wtedy takie symboliczne akty przywracające
pamięć stają się wydarzeniem w świadomości ludności polskiej.
Integracja europejska spowodowała, że narodowa tożsamość nie może
być już konstruowana w zamknięciu i w odniesieniu tylko do wybranych
partnerów historycznych relacji. Trzeba wziąć pod uwagę nie tylko to, jak my
widzimy innych, ale i to, jak inni widzą nas i jak nasze historyczne relacje
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interpretowane są w Europie, gdyż to Europa wyznacza ramy odniesienia dla
debat tożsamościowych. Holokaust jest dla Europy zdarzeniem o specjalnym
znaczeniu, jest najczarniejszym i najtragiczniejszym wydarzeniem w historii
kontynentu, bez którego współczesnej Europy nie da się zrozumieć (Kucia,
2016, Sierp, 2014). Dlatego żaden europejski naród nie może być obojętny
wobec Holokaustu ani wypierać go ze swojej pamięci. Dotyczy to także
Polski i Polaków. Debata o Holokauście i pamięci Holokaustu na trwale stała
się częścią polskiej pamięci historycznej i polskiej narodowej tożsamości.
Co prawda nadal pojawiają się próby zablokowania swobodnej dyskusji
na ten temat, na przykład wtedy, gdy pomawianie polskiego narodu
o zbrodnie ludobójstwa staje się przestępstwem ściganym przez prawo.
Z drugiej strony zaprzeczanie istnienia Holokaustu jest też w Polsce
przestępstwem. Zapewne polskie społeczeństwo ma już za sobą okres traumy
związanej z koniecznością przypominania sobie o Holokauście, ale sama ta
trudna pamięć pozostanie pewnie na zawsze centralnym punktem zbiorowej
polskiej tożsamości.
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POLAK EUROPEJCZYK Z OBAWAMI
The Pole –The European with concerns

Abstract
“The Pole-The European with concerns” is the title of an article on the degree of the
self-sense of European identity in Polish society and more broadly in the societies
of Central and Eastern Europe.
The sense of European identity, based on the fundaments of the civilization heritage,
must be a bond that will help in uniting states and nations in a harmonious unity. This
task is for the community of more than five hundred million of Europeans – it is a task
for each of us.
To what extent Poles feel like Europeans, identify with a common European policy,
these are questions that are worthy of scientific discussion. Where are the causes
of the emerging tensions, the revitalization of nationalism and the complexes resulting
from the ineffectual choice of political elites by society? Such a state of affairs opens
the way for demagogues, who, using narratives “we – they”, “the enemy”, both
internal and external, are becoming more significant. The latest results of the
Eurobarometer survey show that assimilation and acceptance of the others in Polish
society stand in contrast to EU, and as such enforces wider debate, both political and
social.
Keywords: European identity, civilization heritage, Central and Eastern Europe,
Western Europe, intercultural dialogue, democracy, pluralism, federalist traditions,
public trust
Streszczenie
„Polak Europejczyk z obawami” to tytuł artykułu na temat stopnia zakorzenienia
poczucia tożsamości europejskiej w społeczeństwie polskim i szerzej
w społeczeństwach Europy środkowo-wschodniej.
Poczucie tożsamości europejskiej, opierające się na fundamencie dziedzictwa
cywilizacyjnego, musi stanowić spoiwo, które pomoże połączyć państwa i narody
w harmonijną całość. To zadanie dla ponad pięćsetmilionowej społeczności
europejskiej, to zadanie dla każdego z nas – Europejczyka.
Na ile Polacy czują się Europejczykami, utożsamiają ze wspólną polityką europejską,
to pytania warte naukowej dyskusji. Gdzie tkwią przyczyny rodzących się napięć,
odżywania nacjonalizmów i kompleksów wynikających z nieumiejętnego wyłaniania
przez społeczeństwo elit politycznych? Taki stan rzeczy otwiera drogę dla
demagogów, którzy używając narracji my – oni, wróg zarówno wewnętrzny, jak
i zewnętrzny, zyskują coraz większy posłuch. Zaprezentowane w tekście najnowsze
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wyniki badań Eurobarometru wskazują, że przyswajanie i akceptowanie Innych
w polskim społeczeństwie stoją w dość znacznym niekorzystnym dla nas kontraście
z UE, co wymusza podjęcie szerszej debaty zarówno politycznej, jak i społecznej.
Słowa kluczowe: tożsamość europejska, dziedzictwo cywilizacyjne, Europa
Środkowowschodnia, Europa Zachodnia, dialog międzykulturowy, partycypacja
obywatelska, dialog międzynarodowy, demokracja, pluralizm, tradycje
federalistyczne, zaufanie społeczne

Zastanawiając się nad poczuciem europejskiej tożsamości mieszkańców
krajów nowych członków Unii Europejskiej i zarazem odrębności wobec
tych, którzy do tej wspólnoty jeszcze nie dołączyli, należy pamiętać,
że akcesja do UE państw postkomunistycznych nie zniweluje w krótkim
czasie skutków długotrwałego politycznego podziału kontynentu.
Obowiązujące przez kilkadziesiąt lat odrębne porządki – demokratyczny
i komunistyczny – dzieląc Europę jednocześnie scaliły wewnętrznie jej
poszczególne części: środkowo-wschodnią i zachodnią.
Zakorzeniony w Europie Zachodniej pluralistyczny system wartości
dziś pozwala tej części kontynentu zapewnić względny społeczny i polityczny
ład. Problem środkowo-wschodnioeuropejski polega na tym, że brakło
co najmniej ponad czterdziestu lat na zakorzenienie się pluralizmu. Spotykane
w tej części Europy powierzchowne oceny, dotyczące demokratyzacji
i urynkowienia, bagatelizując rosnące napięcia, wynikłe m.in.
z marginalizowania grup społecznych uważających się za wykluczonych
przez rynek i ich poczucia zagrożenia, utorowały drogę demagogom. Ci,
używając antyliberalnej narracji, cieszą się rosnącą aprobatą. Hasła
o ograniczeniu mechanizmów rynkowych i wzmocnieniu roli państwa trafiają
na podatny grunt, gdyż są zgodne ze społecznymi oczekiwaniami. Odżywają
zarazem uprzedzenia, fobie, kompleksy wzmacniane nieumiejętnym
wyłanianiem przez społeczeństwo elit politycznych.
W każdej demokracji występują objawy populizmu, ale rzecz w tym,
by umieć z nimi sobie radzić. Jak mówił Bronisław Geremek: demokrację
można leczyć wyłącznie tylko demokracją. By tak było, niezbędne jest
istnienie społeczeństwa obywatelskiego potrafiącego przeciwstawiać się tzw.
polityce historycznej, odwołującej się do negatywnych potencjałów
nienawiści do innych, uprzedzeń, stereotypów. Chodzi tu o umiejętność
odróżnienia polityki historycznej poszukującej wroga lub wręcz wskazującej,
kto nim jest, polityki obaw o dominację innych, od polityki poszukującej
sojuszników we wspólnym – dobrze pojętym interesie.
Wspólnota biernych i nieufnych przeciw jedności aktywnych
i bogatych to niebezpieczeństwo, jakie zagraża rozwojowi oraz integracji
państw UE.
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Mamy dziś trudności ze znalezieniem recepty na wspólną politykę
europejską, która usuwałaby efektywniej rzeczywiste lub domniemane
przeszkody na drodze do pełnego poczucia wspólnoty losów Europejczyków.
Przeszkodą na tej drodze są nie tylko różnice w potencjale gospodarczym,
stopniu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ale także – a może przede
wszystkim – odmienne doświadczenia społeczne i kulturowe, na które
nakładają się zjawiska związane z rewolucją informatyczną i globalizacją.
Procesy te z jednej strony zbliżają ludzi, ułatwiają komunikację, z drugiej –
niejako wydrążają kulturę od wewnątrz – pozbawiają społeczeństwa poczucia
tożsamości.
Poczucie tożsamości europejskiej, opierające się na fundamencie
dziedzictwa cywilizacyjnego musi zatem stanowić – mimo tych
niekorzystnych zjawisk – spoiwo, które pomoże połączyć państwa i narody
w harmonijną całość. To zadanie dla ponad pięćsetmilionowej społeczności
europejskiej, to zadanie dla każdego z nas – Europejczyka. Na ile Polacy
czują się Europejczykami, utożsamiają ze wspólną polityką europejską,
to pytania warte naukowej dyskusji.
Europa jest pojęciem geograficznym i cywilizacyjno-kulturowym,
ale także w coraz większym stopniu staje się pojęciem ekonomicznopolitycznym, kiedy mówi się o europejskiej integracji i przestrzeni
gospodarczej, zagranicznej polityce europejskiej, systemie bezpieczeństwa,
czy europejskim wspólnym domu.
Dlatego nie sposób dziś – odwołując się do wspólnego poczucia
tożsamości europejskiej, opierającego się na fundamentach dziedzictwa
cywilizacyjnego – nie uwzględniać tego drugiego aspektu: ekonomicznopolitycznego.
Procesy rodzące napięcia wewnątrz Europy w obu tych obszarach –
kulturowym i ekonomiczno-politycznym – można zniwelować w dużym
stopniu m.in. poprzez prawidłowe zagospodarowanie europejskiej przestrzeni
publicznej (European Public Sphere, EPS), również w obszarze tych państw,
które w tę przestrzeń powinny wejść, jak m.in. Ukraina, Mołdawia, Gruzja 1.
Nowy europejski ład informacyjny i komunikacyjny to wyzwanie,
przed którymi stają nie tylko państwa postkomunistyczne. 2 Stąd widać
potrzebę, by kolejny raz zastanowić się nad stanem dialogu
międzykulturowego i deliberatywnej demokracji w rosnącej różnorodności.
Dlatego tak ważne są zagadnienia
pluralizmu, czyli uświadomionej
Por. bliżej na ten temat: Partnerstwo Wschodnie. Wielka szansa Europy. Eastern
Partnership. Great Chance for Europe, Sawczuk J., red., Poznań-Chorzów 2011.
2
Piątkowska-Stepaniak W., Introduction, w: Open Europe: Cultural Dialogue across
Borders. (Europe of the Wary: New Communication and Information Order for
Reduction of Tension within the United Europe), t.1, Opole 2014, s.7 i n.
1
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konieczności współistnienia. Współistnienia wymuszającego tworzenie
europejskiej sfery publicznej jako przestrzeni komunikacyjnej z utrwalanym
jej obrazem w mass mediach włącznie.
Wszystkie te aspekty były omawiane dość szczegółowo w 2014 roku
podczas międzynarodowej debaty w ramach naukowego projektu
wyszehradzkiego pt.: Otwarta Europa, dialog kultur ponad granicami (Open
Europe: Cultural Dialogue across Borders). Dyskusja zespołów badawczych,
której pokłosie stanowiła pięciotomowa publikacja (wydana w 2014 przez
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego), koncentrowała się na zagadnieniu:
(tom I) – Europe of the Wary: New Communication and Information Order
for Reduction of Tension within the United Europe; (tom II) – Historical
Collective Memory within Borderlands; (tom III) – Cultural Heritage and
Security in Europe – “Ours – Yours – Common”; (tom IV) – Culture or
cultures in the dynamics of social life?; (tom V) – New diplomacy in open
Europe for a cultural dialogue across borders.
Zagadnienia powyższe nadal są aktualne, szczególnie w kontekście
narastającego w Unii Europejskiej kryzysu tożsamości, którego skrajnym
wyrazem był wynik referendum przeprowadzonym w czerwcu 2016 r.
w Wielkiej Brytanii, w którym Brytyjczycy opowiedzieli się za wystąpieniem
z UE.3
My – Oni
Ostatnie lata wskazują też, że ocena stopnia europeizacji przekazu na
przykładzie mediów narodowych, w tym Polski, budzi nie tylko zastrzeżenia,
ale i niepokój. Izolacjonizm narodowościowy oraz wyznaniowy,
artykułowany dość powszechnie w zubożałej debacie publicznej, w znaczący
sposób zamyka Polskę na kwestie wspólnotowe. Jeżeli przyjmiemy,
że Europa jest przede wszystkim relacją z Innym, jeżeli przyjmiemy,
że ratunek współczesnego świata widzimy nie w tym, co „swojskie”,
„domowe”, lecz przeciwnie – to Obcy, Inny może uzmysłowić nam nasze
miejsce w świecie, nasze obywatelskie powinności w życiu publicznym,
wtedy z niepokojem zauważamy współczesną zapaść komunikacyjną 4.
W referendum głosowało 72,2% uprawnionych, spośród których 51,89%,
co stanowiło ponad 17.5 milionów obywateli, opowiedziało się za opuszczeniem Unii
Europejskiej przez Wielką Brytanię, rozpoczynając gorącą debatę na temat skutków
Brexitu, czyli uruchomionego przez wynik referendum procesu wychodzenia Wielkiej
Brytanii ze struktur Unii Europejskiej, zob. m.in.: https://www.theguardian.com/po
litics/eu-referendum.
4
Sławek T., Idea wspólnoty we współczesnej Europie, w: Horyzonty tożsamości
europejskich, Riedel R., red., Opole 2007, s. 21 i n.
3
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A przecież prawidłowe zagospodarowanie europejskiej przestrzeni
publicznej wymaga, by media narodowe i paneuropejskie działały w dużym
stopniu na rzecz wspólnych interesów Europejczyków. Tymczasem
dostrzegamy dzisiaj w debacie politycznej toczonej w większości polskich
mediów rosnący kryzys języka, m.in. w postaci przesunięcie znaczeń,
ale nade wszystko ujawniający się w tych debatach kryzys relacji
międzyludzkich. Przezwyciężenie tego stanu rzeczy staje się palącym
warunkiem jako konstrukcji obywatelskiej, a nie jedynie czysto
administracyjno-biurokratycznej5. Służy temu mądry dyskurs polityczny,
wspierający wspólnotę.
Warto jeszcze raz podkreślić, że nowy europejski ład komunikacyjny
i informacyjny, uwzględniający zróżnicowanie regionalne, narodowe oraz
etniczne potrzeby obywateli UE, a także misja mediów w kontekście
europeizacji tożsamości, stanowią zagadnienia fundamentalne. Szczególnie
teraz, gdy Europa jako wspólnota nieufnych staje się faktem. Pojawiająca się
z coraz wyraźniej koncepcja Europy dwóch prędkości, gdzie w tej drugiej –
wolniejszej miałoby się znaleźć gros państw Europy Środkowo-Wschodniej,
czyli krajów z byłego obozu postkomunistycznego, każe zredefiniować
wspólnotowy charakter UE.
Jeżeli przyjmujemy dość prowokacyjnie, że mamy do czynienia
z Europą nieufnych, to winniśmy założyć, że nie jeden, ale wiele czynników
złożyło się na ten stan rzeczy, na czele z czynnikiem historycznym.
Po II wojnie światowej po obu stronach żelaznej kurtyny zostały obrane
odmienne kursy – demokratyczny i komunistyczny. Dzieliły Europę, ale
jednocześnie integrowały wewnętrznie jej poszczególne części: środkowowschodnią i zachodnią. Ta pierwsza scalana była na bazie komunistycznego
ideału społeczeństwa bezklasowego. Człowiek masowy wyniesiony został
na szczyty władzy. Ale samo wywindowanie proletariatu na górę nie
wyposażyło go jednak w umiejętności, kompetencję i wiedzę. 6
Państwa zza tzw. żelaznej kurtyny nie stanowiły przez dziesięciolecia
instytucji zapewniających jednostce pełny rozwój osobowości w harmonii
z równym prawem innych jednostek do tego samego. Nie tworzyły tradycji,
która nie uznaje przywilejów ani nienawiści klasowych, nie tworzyły

Por., ibidem, ss. 26-27. Dodać należy, że nawet w przestrzeni administracyjnobiurokratycznej Europejczycy słabo odróżniają Radę Europejską od Rady Europy,
tę zaś od Komisji Europejskiej, którą z kolei utożsamiają z Parlamentem
Europejskim, pisze Ganowicz E. w artykule pt.: Nec Hercules contra plures, czyli
rola jednostki w uniwersum europejskim, w: Horyzonty…, op. cit., s. 34.
6
Piątkowska-Stepaniak W., Europa – wspólnota nieufnych?, w: Horyzonty …,
op. cit., s. 87 i n.
5

44

W. Piątkowska-Stepaniak, Polak Europejczyk z obawami

tradycji, która wreszcie uważa naród za naturalną wspólnotę w ramach
ludzkości, odrzucającej zarówno kosmopolityzm, jak i nacjonalizm 7.
Jednym z tych państw jest należąca dziś do UE Polska, która jeszcze
na początku XX w. była podzielona politycznie i terytorialnie między trzema
zaborcami. Pozbawiona od ponad stu lat suwerenności, wzięła udział
w I wojnie światowej, która w ostatecznym rozrachunku przywróciła jej
niepodległość. Po odzyskaniu wolności kraj ten instytucjonalnie
i organizacyjnie stanął dopiero na początku drogi 8. Tragedia II wojny
światowej doświadczyła go szczególnie dotkliwie – zginęły miliony żyjących
w nim ludzi, zostały też zniszczone jego zasoby kultury i sztuki oraz
gospodarka. Wychodząc z wojennej pożogi, Polska utraciła 1/3 terytorium
i trafiła do strefy wpływów Związku Radzieckiego, który narzucił jej swój
system polityczny. Osiągnięty po wojnie i utrzymany przez ponad czterdzieści
lat status quo w Europie oznaczał jej podział żelazną kurtyną. Po jednej
stronie kurtyny istniał wolny świat Zachodu, po drugiej zaś – zdominowane
przez Związek Radziecki państwa ujarzmione – wśród nich Polska.
Scalanie po stronie zachodniej następowało również wskutek
zadawnionych i uzasadnionych historycznie lęków. Obaw wynikających
ze świadomości, że
zarzewie wojny w Europie rodziło się często
z konfliktów na pozór błahych, ale stale tlących się w narodach. Scalanie
to jednak następowało na fundamencie demokracji i praw jednostki.
Utrwalana w Europie Zachodniej przez dziesięciolecia demokracja
ugruntowała postawy wolnościowe, połączyła koncepcję wolnego narodu

Pomian A., Spuścizna i drogowskaz, „Trybuna”, wyd. spec. Londyn 1955, nr 55/56,
s. 1 i n.
8
Jak pisał w 1958 r. F. Gross, „Rok 1918 był rokiem wielkiego wyzwolenia. Nigdy –
dosłownie nigdy – w historii nowoczesnej nie było tylu niezależnych państw w pasie
Środkowo-Wschodniej Europy, co w roku 1918. Dwadzieścia lat eksperymentu
skończyło się niepowodzeniem i katastrofą. Poza nielicznymi wyjątkami żadne z tych
państw nie było w stanie zabezpieczyć swych obywateli przed samowolą polityczną
własnych dyktatur czy półdyktatur, przed nędzą i bezrobociem, prześladowaniem
mniejszości narodowych i religijnych i przed najazdem potężnych sąsiadów. [...]
Wysiłki stworzenia ustroju demokratycznego – trzeba to uczciwie przyznać –
napotykały na wiele trudności. W sejmach i parlamentach brakło często myśli,
a nawet obyczaju politycznego. [...] Rządy państw środkowo-wschodniej Europy,
gospodarczo i politycznie słabe, nie umiały stworzyć systemu bezpieczeństwa, który
zapewniałby im głos w sprawach wielkiej polityki światowej. Wszystkie wystawione
były na podobne – najczęściej te same – niebezpieczeństwa. Druga wojna światowa
jest tego najlepszym dowodem. Nie było między nimi trwałego i mocnego
porozumienia, nie umiały sprostać zagadnieniom polityki zagranicznej”; Gross F.,
Uwagi o Europie Wschodniej, „Kultura”, Paryż, październik 1958, ss. 95-96.
7
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z ideą wolności osobistej, tolerancji, prawami politycznymi człowieka 9.
Granice różnych wolności stosowane w demokratycznych państwach
świadczą zatem o utrwalonym w nich pluralizmie.
Pluralizm – uświadomiona konieczność
Ten ważny, swoisty związek i różnica zarazem między demokracją
a pluralizmem polega wszak na tym, że demokracja jako forma organizacji
politycznej kładzie nacisk na państwo, na kolektyw, pluralizm na prawa
obywateli. Demokracji strzegą formy organizacyjne zbiorowości, jakimi są
m.in. organy przedstawicielskie. Instytucją pluralizmu jest niezawisły sąd,
który strzeże praw jednostki. 10 Ta uwaga jest o tyle zasadna, że państwo nie
daje swobód obywatelom, tylko obywatele dają określoną władzę państwu.
Mamy tu do czynienia ze naturalnym systemem konsensusu, zgody na zespół
wartości uznanych11. Wypracowanych i uznanych w szerokim zakresie
w zachodnich państwach Europy. Rodzi się pytanie, na ile te zasady zostały
wprowadzone i w jakim stopniu ugruntowane w poszczególnych państwach
Europy Środkowo-Wschodniej po zniesieniu systemu komunistycznego.
Młode demokracje państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym
Polski, zderzając się z wyzwaniami europejskiej wspólnotowej idei, musiały
i nadal muszą tym wyzwaniom sprostać.
Przez dziesięciolecia uprawiany w tych krajach język nowomowy,
uznając kłamstwo za prawdę, socjalistyczną demokrację za demokrację,
dyktaturę proletariatu za wolność polityczną, generował w świadomości
społecznej obraz nierzeczywisty, a jednocześnie wytworzył wyrwę
w fundamentach demokracji. W Polsce była tym głębsza, że przez 123 lata
naród nie miał własnego państwa. Problem wschodnioeuropejski polega na
tym, że brakło kilkudziesięciu lat w tej części Europy, by zakorzenił się
mocniej pluralizm. To rodzi napięcia, odżywają nacjonalizmy i kompleksy
wynikające z nieumiejętnego wyłaniania przez społeczeństwo elit
politycznych. Taki stan rzeczy otwiera drogę dla demagogów, którzy
używając narracji my – oni, wróg, zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny,
zyskują coraz większy posłuch.
Oczywiście, w każdej demokracji występują objawy populizmu, rzecz
w tym, by mieć tego świadomość i umieć mu się przeciwstawiać.
9

Ibidem, s. 84 i n.
Gross F., seria wykładów w RWE/RL: Europen Federalism, loct.1-8, O3/178, arch.
prywatne Piątkowskiej-Stepaniak W..
11
Ibidem; również: Piątkowska-Stepaniak W., Pluralizm – Uświadomiona
konieczność, w: Budowa zaufania międzynarodowego celem edukacji globalnej.
O pokojowy start ludzkości w XXI wiek, Łomny Z., red., Opole1996, s. 296 i n.
10
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Skutecznym narzędziem powinny być tu narodowe media, których
powinnością jest rozbudzanie świadomości, że pluralizm staje się nieodzowny
nie tylko dlatego, by zasymilować grupy polityczne, religijne, narodowe,
ale by zrozumieć inne społeczeństwa. To zrozumienie uwalnia od przesądów,
fobii, uprzedzeń, nietolerancji. Buduje poczucie wzajemnego zaufania
i pozwala się otworzyć na problemy innych.
Rzetelna, kształcąca dyskusja w mass mediach na temat zasad
funkcjonowania pluralizmu stanowi – jak się wydaje – jedno z priorytetowych
zadań współczesności. Jeżeli Norbert Wiener już w latach 60. ubiegłego
wieku mówił, że społeczeństwa można zrozumieć jedynie wtedy, gdy
studiować będziemy informacje o nich i związane z tym sposoby
porozumiewania12. Ten nowy ład informacyjny jest niezbędny, by uzupełniać
niedobór pluralistycznych wartości. Chodzi tu szczególnie o redukcję
transcendentnego wymiaru kultury, a w niej i człowieka. Niedobory tych
wartości pogłębiają wzajemną nieufność i ludzkie zagubienie.
Tuż po wejściu Polski do Unii Europejskiej J. H. H. Weiler pisał, że ten
„konstrukt ponadnarodowościowy poprzez postanowienia o swobodach
przepływu nie pozwala wykluczać przy pomocy państwowych ograniczeń
wpływu kultury innych narodów, a dzięki surowemu zakazowi dyskryminacji
wynikającej z narodowości lub obywatelstwa, narodowe zróżnicowanie nie
może już tak łatwo oprzeć na sztucznych granicach ustanowionych przez
państwo”13. Przynależność do tego politycznie nowego społeczeństwa
wyznaczyło również Polsce charakter tożsamości europejskiej. Na ile bardziej
obywatelski, a na ile bardziej kulturowy – to kwestia otwarta. Identyfikacja
obywateli państw UE z Europą to procesy, w których relacje międzyludzkie
są jednym, ale nie jedynym czynnikiem. Jeżeli uwzględnimy wśród nich m.in.
kwestie gospodarcze, społeczne, obywatelskie czy czynniki obiektywne jak
globalizacja, rozwój technologii teleinformatycznych i inne, to zauważymy,
że wchodzimy w obszar zagadnień nader złożonych.14

Wiener N., Cybernetyka i społeczeństwo, Warszawa 1960, s. 14.
Weiler J. H. H., Czy Europa potrzebuje konstytucji?, „Nowa Europa. Przegląd
Natoliński” 2005, nr 1, s. 107; również: Riedel R., Europejski demos etniczny
i obywatelski, w: Horyzonty…, op. cit., s. 73.
14
Riedel R., ibidem, s. 77, zob. także: Wielokulturowość – bogactwem Europy,
Materiały z międzynarodowej konferencji (19-20 października 2011 r.) pod
patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Opole 2012.
W przedmowie czytamy m.in..: „Poszanowanie różnorodności kultur to jeden
z warunków tworzenia zgodnej rodziny Wspólnoty Europejskiej, a wielokulturowość
jest cechą wielu regionów Europy. Dlatego tak ważne jest dziś prowadzenie dyskusji
o działalności kulturalno-społecznej mniejszości narodowych i etnicznych w Europie
12
13
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Leonce Bekemans uważa, że rozwój nowej europejskiej polityki
inkluzywności, wykluczającej rozróżnienie pomiędzy swoich i innych oraz
wzmocnienia poczucia przynależności wspólnotowej stanowi o powodzeniu
zintegrowanej Europy15.
Credo polskich federalistów16 po latach
Po kilkudziesięciu latach wolna już Polska, przyjmując w polityce
kurs na Unię Europejską, akcentowała trzy zasadnicze jej założenia.
Po pierwsze, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej wynika
z europejskości Polski, która jednakowoż z przyczyn geopolitycznych nie
miała możliwości rozwinąć się w stopniu analogicznym do państw, które
po II wojnie światowej znalazły się po zachodniej stronie żelaznej kurtyny.
Po drugie integracja z UE leży w żywotnych interesach Polski i po trzecie
członkostwo Polski ma skutkować pozytywnie nie tylko dla niej, ale i dla
samej Unii Europejskiej17. W tym współczesnym polskim credo politycznym
pobrzmiewają
dawne
myśli
dotyczące
tożsamości,
stabilizacji
i bezpieczeństwa werbalizowane przez polskich federalistów.
Najnowszy okres ruchu zjednoczenia europejskiego rozpoczął się po
I wojnie światowej. Od samego początku, bo już w latach 1926-1927,
uczestniczyli w nim także Polacy, działając we wczesnych organizacjach
federalistycznych. Po 1939 r. – w czasach wyjątkowo tragicznych i wręcz
najtrudniejszych – polscy politycy i pisarze ponownie zaczęli wysuwać plany

oraz prezentowanie dobrych praktyk, których w tej sferze nie brakuje”, Sebesta J.,
op. cit.
15
Bekemans L., Dialog międzykulturowy i demokracja w Europie, w: Horyzonty…,
op. cit., s. 136.
16
Polski federalizm wyrażał się w dążeniu do powiązania polskiej akcji
niepodległościowej z ruchami wolnościowymi innych narodów Europy ŚrodkowoWschodniej. Koncepcje federalistyczne, które rodziły się w kręgach polskich
ugrupowań politycznych na emigracji, zaliczanych zarówno do tzw. stronnictw
historycznych (np. Polska Partia Socjalistyczna, Polskie Stronnictwo Ludowe,
Stronnictwo Narodowe czy Stronnictwo Demokratyczne), jak i do formacji
założonych od podstaw poza krajem (np. Polski Ruch Wolnościowy „Niepodległość
i Demokracja” (NiD), Liga Niepodległości Polski, Niezależna Grupa Społeczna,
Stronnictwo Ludowe „Wolność”), przybierały różne formy. Jednak to właśnie dzięki
inicjatywie działaczy NiD mógł powstać Związek Polskich Federalistów
z Rowmundem Piłsudskim na czele. Zob. więcej na ten temat: Piątkowska-Stepaniak
W., Polska w Nowym Jorku. Idee, spory, nadzieje emigracji politycznej w latach
1940-1990, Opole 2012, s.193 i n.
17
Ostrowski M., Ze scyzorykiem na Moskwę, „Polityka”, 20 III 2010.
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federacji europejskiej i konfederacji wschodnioeuropejskiej jako centralną
koncepcję powojennego układu Europy.18
Myśli federalistycznej można poszukiwać już kilka stuleci wcześniej. W minionym
wieku pierwszym sprzyjającym okresem dla tworzenia w tej mierze śmiałych teorii
i koncepcji był czas dwudziestolecia międzywojennego. Jak wspomina jeden ze
współtwórców polskiej myśli federacyjnej, teoretyk myśli socjalistycznej Feliks
Gross, (dopowiedzmy – polski nowojorczyk), same plany federacyjne w latach
dwudziestych XX wieku w Europie nie były już tylko projektami pojedynczych ludzi
czy też wizjonerów, znalazły swój wyraz w zorganizowanym politycznym ruchu
federalistycznym. Jakkolwiek nie było to przedsięwzięcie masowe, to ze względu
na głównego jego twórcę i zarazem lidera Ryszarda Coudenhove-Kalergiego (przyjął
nazwę geopolityczną – ruch paneuropejski: przypis W. P.-S.), znajdował
zwolenników w wielu państwach. Austriak, hrabia Richard N. Coudenhove-Kalergi
w 1922 r. zakłada Unię Paneuropejską, ruch na rzecz zjednoczonej Europy. W 1923
r. wykłada swoje stanowisko na temat integracji Europy w książce Pan-Europa.
Pogłębione analizy koncepcji Paneuropy Coudenhove-Kalergiego znajdujemy obok
jego własnych opracowań również m.in. w: Marszałek A., Z historii europejskiej idei
integracji międzynarodowej, Łódź 1996; Kinsky F., Federalizm model
ogólnoeuropejski, Kraków 1999; Federalizm – teorie i koncepcje, W. Bokajło, red.,
Wrocław 1998; Wolański M., Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej
emigracji polskiej 1945-1975, Wrocław 1996; Łukasiewicz S., Trzecia Europa.
Polska myśl federacyjna w Stanach Zjednoczonych 1940-1971, Warszawa-Lublin
2010.
Według Kalergiego zjednoczona Europa miała przybrać kształt Stanów
Zjednoczonych Europy. I podobnie jak Stany Zjednoczone Ameryki, choć
wewnętrznie zróżnicowane, miały stanowić pewną całość zarówno polityczną,
jak i gospodarczą. Miały prowadzić m.in. wspólną politykę w zakresie
bezpieczeństwa, również gwarancji swobód obywatelskich. Przemożny wpływ
na życie gospodarcze Paneuropy miała mieć Francja i Niemcy, a z czasem Francja
miała się pogodzić z prymatem w niej Niemiec. Jednolity organizm miał zapewnić
narodom pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe. Coudenhove-Kalergi czerpał swe
idee z uniwersalizmu wolnomularskiego. Jak podkreśla A. Marszałek, „sam
Coudenhove był masonem wysokiego stopnia. […] W masonerii znalazł nie tylko
potwierdzenie dotychczasowych inspiracji uniwersalistycznych, ale również – a może
przede wszystkim – inspiracje do oryginalnego rozwinięcia wolnomularskiego
humanizmu ponadnarodowego. […] Stamtąd wywodziły się wszystkie główne
atrybuty jego Paneuropy: Jej przejściowy charakter jako formy ustrojowej na drodze
do światowej republiki, jej laickość jako cecha społeczeństw w niej połączonych,
jej narodowość w sensie zerwania z tradycyjnym pojęciem narodu i odłączenia
narodu od państwa, jej pokojowość jako postulat nie tylko etyki, lecz także mądrości.
[…] Przewidywano, że w dalekiej przyszłości zostanie utworzony nie związek
państw, lecz światowe nad państwo, coś w rodzaju Stanów Zjednoczonych Świata”.
Marszałek A., Z historii…, op. cit. ss. 73-74. W Polsce idea federacji najłatwiej
zaszczepiała się w kręgach młodzieży studenckiej. „W Krakowie […] – pisze Gross
18
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Plany te znalazły wtedy poparcie ruchu podziemnego oraz
emigracyjnych przedstawicielstw czterech historycznych stronnictw polskich.
Taką linię historyczną należy podtrzymywać jako myśl przewodnią
prowadzonej polityki. W czasach gdy wizja zjednoczonej Europy – niegdyś
tak odległa – nie jest już fantazją i staje się rzeczywistością, nie wolno
zapominać o polskim wkładzie w jej urzeczywistnienie19.
Dziś, akcentując z perspektywy czasu w dyskursie naukowym
przydatność idei federalizmu w jednoczeniu Europy, można powtórzyć za
Marianem S. Wolańskim, że propagowany od stuleci federalizm był myślą
polityczną starą, jednak w sensie praktycznym stanowił formułę polityczną
młodą. Głosiciele tej formuły założyli, że w miarę politycznego dojrzewania
społeczeństw europejskich i dostrzegania przez nie wielorakich korzyści
płynących z integracji, będzie ona znajdowała wśród nich coraz większe
poparcie20.
Silnie przemawiająca do znacznej części polskiej emigracyjnej klasy
politycznej idea federacji czy unii opartej na regionalizmie, eksponując hasła
niepodległościowe, jednocześnie zakładała szeroką społeczną i polityczną
demokrację. Myśli polskiego federalizmu 21 były przejmowane przez
– nie mieliśmy wówczas żadnych powiązań z ogólnym ruchem paneuropejskim,
ale jeśli używaliśmy tego właśnie terminu – paneuropa – to przyjął on się jako
określenie zjednoczonej czy sfederowanej Europy. Wydawał się wtedy wczesnym
inicjatorom – a byłem jednym z nich – że to jest droga do budowania trwałego pokoju
i wolnego demokratycznego systemu”. Gross F., Polski udział w unifikacji Europy,
w: Europa i my, W. Piątkowska-Stepaniak, L. Rubisz, red., Opole 2000, s. 36.
19
Gross F., Federacje i konfederacje europejskie. Rodowód i wizje, New York 1945,
s. 62 i n.; zobacz także: O jedność Europy. Antologia polskiej XX wiecznej myśli
europejskiej, wstęp Machaj Ł., Maciejewski M., wybór i opracowanie tekstów
Łukasiewicz S., Warszawa 2007; również: Łukasiewicz S., Partia w warunkach
emigracji. Dylematy Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja”
1945-1994, Lublin-Warszawa 2014; również: Łukasiewicz S., Trzecia Europa.
Polska myśl federacyjna w Stanach Zjednoczonych 1940-1971, Warszawa-Lublin
2010.
20
Por., Wolański M. S., Myśl programowa Związku Polskich Federalistów (1949–
1955), w: Współczesna polska myśl polityczna, B. Pasierb, K. A. Paszkiewicz, red.,
Wrocław 1996, s. 68 i n.
21
Należy dodać, że polska teoria federalistyczna przedstawia wartościowy zbiór idei,
jak pisze Piotr Wandycz, godnych swoich zachodnioeuropejskich odpowiedników.
W swoim szkicu pt. Polscy prekursorzy federalizmu kreśli skrótową historię
dziedzictwa federalistycznego, akcentując wkład weń filozofii m.in.: Adama
Czartoryskiego z jego fundamentalnym dziełem Memorandum, Wojciecha
Jastrzębowskiego, z jego Traktatem o wiecznym przymierzu między narodami
ucywilizowanymi. Konstytucja dla Europy czy Stefana Buszczyńskiego, tworzącego
plan ponadnarodowej federacji państw europejskich. Dziedzictwo to inspirowało
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emigracyjne organizacje i ugrupowania polityczne. Dawał się też zauważyć
proces odwrotny – niekiedy myśli federalizmu najpierw dojrzewały w łonie
poszczególnych ugrupowań politycznych22.
Ostatecznie konstrukcja zjednoczonej Europy nie oparła się na
federalizmie. Zwyciężyła w niej koncepcja funkcjonalna Jeana Moneta. Feliks
Gross w swoim eseju poświęconym unifikacji Europy zauważył,
że późniejsze zręby Unii Europejskiej, czyli Rada Europy, ukonstytuowały się
z zainicjowanego przez Churchilla Ruchu Europejskiego 23. Sekretarzem
generalnym Rady był wytrawny gracz w działaniach dyplomatycznych
na rzecz budowy Europy dr Józef Retinger 24. Zajmując w niej czołowe
miejsce, Retinger utrzymał w ten sposób ciągłość polskiego udziału
w historycznym i długim procesie jednoczenia kontynentu 25.
Rozwój wypadków związanych z procesem budowania europejskiej
wspólnoty w oczywisty sposób wymusił zmiany dawnych koncepcji
federalistów. Jednak zawarta w nich wizjonerska myśl o konieczności
tworzenia regionalnych więzi, jako naturalnej i niezbędnej podstawy
współpracy gospodarczej i politycznej, znajduje dziś w UE pełne
potwierdzenie, zwłaszcza w kontekście federalistycznych metod
przezwyciężania kryzysów26.
Piotr Wandycz, współtwórca ruchu federalistycznego, znakomity
historyk, laureat nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego, zapytany
na początku roku 2000, tuż przed Polską akcesją do Unii Europejskiej o to,

zwolenników rozwiązań federalnych, kiedy Polska odzyskała niepodległość w 1918 r.
Miało zasadniczy wpływ na politykę zarówno J. Piłsudskiego jak i W. Sikorskiego,
a następnie na ruch federalistyczny polskiej emigracji na Zachodzie. Zobacz więcej
na temat myśli federalistycznej: Wandycz P., Polscy prekursorzy federalizmu,
w: Wandycz P., O federalizmie i emigracji. Reminiscencje o rzeczach istotnych
i błahych, rozmowy przeprowadził S. Łukasiewicz, Lublin 2003, ss. 97-113; również:
Piłsudski R., Pisma wybrane, Warszawa 1998, s. 33 i n.
22
Por. m.in.: Grocholski S., Pierwsze dziesięciolecie (1945-1955), „Trybuna” 1955,
Londyn, nr 55/56; plakat reklamujący cykl odczytów na tematy międzynarodowe
zorganizowany przez PRW NiD (Koło Londyn) z 1949 r., arch. „Nowego Dziennika”,
kopia plakatu w posiadaniu autorki; Komunikat Polskiego Ruchu Wolnościowego
„Niepodległość i Demokracja”, Londyn, czerwiec 1953, arch. „Nowego Dziennika”,
teczka NiD, kopia komunikatu w posiadaniu autorki.
23
Por., Gross F., Polski udział…, op. cit., ss. 47-48.
24
Por., Kalicki W., Gracz, który budował Europę. O Józefie Retingerze 50 lat po jego
śmierci, „Gazeta Wyborcza”, 18-19 IX 2010.
25
Por., Gross F., Polski udział w unifikacji Europy..., ss. 47-48.
26
Por., Kinsky F., dz. cyt., s. 134 i n.
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czy czuje się współuczestnikiem zjednoczenia Europy, odpowiedział:
„W jakimś maleńkim stopniu, bardzo maleńkim” 27.
Co dzisiaj mamy do powiedzenia wizjonerom wspólnej Europy,
w tym pionierom polskiej myśli federalistycznej związanej z przyszłością
kontynentu? Jaki dialog pozwoli konstruować solidne fundamenty dla
aktywnego, odpowiedzialnego europejskiego obywatelstwa i przyczyni się
do pogłębienia europejskiej tożsamości? Czy jesteśmy władni zaproponować
wielowymiarowy paradygmat m. in. w aspekcie politycznym, gospodarczym,
społecznym, kulturowym?
Warto w tym miejscu zatrzymać się chociażby na tym ostatnim
aspekcie. Profesor L. Bekemans pisze m.in.: „Warunkiem wstępnym dla
takiego dialogu międzykulturowego są: akceptacja paradygmatu praw
człowieka; intensyfikacja komunikacji międzyludzkiej; uznanie kulturowego
pluralizmu, większa partycypacja obywatelska; polityka inkluzywności na
wszystkich polach; rozwój kultury dialogu i edukacja na rzecz dialogu
międzynarodowego”28. Dialog międzykulturowy może stymulować zatem
rozwój demokracji i powinien być przyjęty jako credo polskiej debaty
publicznej. Tym bardziej, że jeszcze tak niedawno podczas polskiej
prezydencji w Unii Europejskiej (1 VII-31 XII 2011 r.), którą obwołaliśmy
w debacie politycznej jednym z najważniejszych dla Polski wydarzeń
od momentu jej wstąpienia do UE, akcentowaliśmy dobitnie przyjęcie tego
kierunku. Orędowaliśmy za budowaniem wspólnotowych polityk w zakresie
tworzenia publicznej europejskiej przestrzeni informacyjnej i komunikacyjnej
(EPS) oraz za wspólnym przyczynieniem się do wyrównania deficytu
informacyjnego i komunikacyjnego w obrębie politycznej europejskiej sfery
publicznej.
W debacie poprzedzającej polską prezydencję w Radzie Unii
Europejskiej wydawało się, że budowanie europejskiej sfery publicznej, mimo
bariery językowej, która wydawała się przeszkodą jedynie technologiczną,
jest możliwe. Akcentowano potrzebę budowania europejskiej tożsamości
obywateli UE i wspólnego systemu medialnego. Ale to wymagało i jak widać
nadal wymaga „zmiany perspektywy relacjonowania i sposobu interpretacji
spraw europejskich z narodowej na europejską, konieczność identyfikowania
wspólnych, długoterminowych interesów Europejczyków przez europejskie –
narodowe (i istniejące paneuropejskie) media, przy założeniu zrozumienia
i szacunku dla racjonalnie uzasadnionych, a regionalnie, narodowo i etnicznie

27

Wandycz P., O federalizmie i emigracji. Reminiscencje o rzeczach istotnych
i błahych, rozmowy przeprowadził Łukasiewicz S., Lublin 2003, s. 89 i n..
28
Bekemans L., Dialog międzykulturowy i demokracja w Europie, w: Horyzonty…,
op. cit., ss. 136-137.
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zakorzenionych potrzeb i zróżnicowań obywateli UE” 29. Z badań
Eurobarometru wynikało, że polska prezydencja w UE utrwaliła poczucie
związku Polaków z UE i chęć bycia we wspólnej Europie30.
„Najnowsze badania europejskiej opinii publicznej pokazują
rekordowy optymizm obywateli Unii Europejskiej – 56% Europejczyków
i 69% Polaków widzi przyszłość Unii pozytywnie. Widać jednak niepokojącą
polaryzację: coraz więcej Polaków deklaruje brak zaufania do Wspólnoty.
W całej Unii – odwrotnie. Jesteśmy też niechętni wspólnej polityce
migracyjnej”. 31
69% to wysoki wskaźnik i można by założyć, że nie mamy się czym
martwić. Jednak gdy przyjrzymy się wskaźnikom bardziej uważnie, to na
pytanie, czy Polacy widzą Unię raczej w pozytywnym czy negatywnym
świetle, coraz częściej odpowiadają, że „negatywnie” (wzrost z 7% jesienią
2015 r. do 11% w najnowszych badaniach), podczas gdy w całej Unii ten
odsetek spada (z 23% do 21%). Aż 40% Europejczyków deklaruje, że ma
pozytywny obraz Unii Europejskiej – to o trzy punkty procentowe więcej niż
jesienią 2015 roku”.32
W świetle badań postawiona w tytule artykułu teza wydaje się
bezpodstawna. Śledząc dalsze wyniki Eurobarometru zauważamy, że zaufanie
do Unii Europejskiej wśród Europejczyków wzrosło o 10 punktów
procentowych w stosunku do 2015 r. Generalnie 42% deklaruje swoje do UE
zaufanie. To nie jest imponujący wynik, choć w 2015 r. brak zaufania do UE
wyrażało aż 55% Europejczyków.
W Polsce stopień zaufania do UE spolaryzował się. Opinia publiczna
podzieliła się na pół. Ufa i nie ufa Unii po 44% Polaków. Wzrósł zarówno
odsetek ufających, jak i nieufających. Jesienią 2015 r. 37% Polaków
deklarowało zaufanie do UE, a 39% – brak zaufania.33
Generalnie zatem stwierdzenia powyższe o zamknięciu, fobiach,
nacjonalizmach, braku europejskiej tożsamości wśród Polaków wydawać się
mogą obawami na wyrost. A jednak Wśród Polaków imigracja staje się
kwestią najbardziej niepokojącą. Aż 53% Polaków (przy średniej UE 38 %)
boi się paradoksalnie imigrantów, chociaż ich odsetek w społeczeństwie
polskim wynosi 0,3%; najmniej w całej Unii. Stoimy w tym wypadku
w drastycznym kontraście z UE, gdzie aż 68% Europejczyków wspiera
wspólną politykę migracyjną a 66% – wspólną politykę zagraniczną,
Nowak E., 2011 – Polska Prezydencja w Unii Europejskiej, Riedel R.,
Klimontowski P., red., Opole 2010, ss. 263-264.
30
Ibidem.
31
https://oko.press/eurobarometr-rekordowy-optymizm/ dane z sierpnia 2017 r.
32
Ibidem.
33
Ibidem.
29
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my natomiast, mając tak wielkie obawy imigracyjne, tylko w 49% uznajemy
wspólną politykę imigracyjną 34.
Powyżej przytoczone liczby skłaniają do określenia przyczyn tego stanu
rzeczy. I bez wątpienia każą postawić pytanie, na ile idea przyswajania
i akceptowania Innych jest w polskim społeczeństwie zakorzeniona.
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W WIĘZIENIU WIDOCZNOŚCI MEDIALNEJ.
ROZWAŻANIA O MIKROPOLITYCE
W „PANOPTYKONICZNEJ RZECZYWISTOŚCI”

In the prison of media exposure.
Thoughts about micropolitcs in „Panopticonal Reality”

Abstract
In the age of mobile phones with Internet access, equipped with digital cameras,
"photo reporter" can be anyone. Today, a politician must not only be able to present
herself well, but constantly to exposed being public, control every gesture and weigh
every word. Any mistake or gaffe can quickly turn into a serious crisis threatening the
political actor`s image. For constantly visibility, not only the most important people
in the country are exposed, but even everyone. Equally important is, modern politics
is based on continuous media visibility. Active presence on social networks becomes
neither as important as not more important, how people vote. Thus, politics is
transforming itself into a micro-policy, where personal factors, and especially media
attention, become the foundation of being in the public sphere.
Keywords: Panopticon, micro-policy, media visibility

Streszczenie
W dobie telefonów komórkowych z dostępem do Internetu, wyposażonych w cyfrowe
aparaty fotograficzne, „fotoreporterem” może zostać każdy. Dziś polityk nie tylko
musi potrafić dobrze się zaprezentować, ale będąc ciągle narażonym na
upublicznienie, kontrolować każdy swój gest i ważyć każde słowo. Każdy błąd
czy gafa szybko może przerodzić się w poważny kryzys zagrażający wizerunkowi
aktora politycznego. Na ciągłą widoczność narażone są nie tylko najważniejsze osoby
w państwie, ale wręcz każdy. Co równie istotne, współczesna polityka oparta jest na
ciągłej medialnej widoczności. Aktywna obecność na portalach społecznościowych
staje się równie ważna, o ile nie ważniejsza od tego, kto i jak głosował. Tak oto
polityka przeradza się w mikropolitykę, gdzie czynniki osobowe, a szczególnie
medialność, stają się fundamentem istnienia w sferze publicznej.
Słowa kluczowe: Panoptikon, mikropolityka, widoczność medialna
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Wprowadzenie
W 1791 r. Jeremy Bentham opublikował projekt idealnego więzienia
– panoptikonu. Projekt przedstawiał okrągły budynek z centralnie ustawioną
wieżą obserwacyjną, a wzdłuż ścian budynku znajdowały się cele więzienne,
z których każda była oddzielona ścianą od innych. W celach były dwa okna;
jedno od wewnątrz budynku z widokiem na wieżę obserwacyjną, a drugie od
zewnątrz, pozwalające na przepływ światła przez celę. Dzięki takiej
strukturze architektonicznej jeden nadzorca w wieży mógł inwigilować wielu
osadzonych. Każdy więzień umieszczony w swojej celi mógł być cały czas
widoczny, a każda jego czynność mogła być obserwowana przez nadzorcę,
który zarazem pozostawałby nie zauważony. Ponadto, ponieważ więźniowie
wiedzą, że cały czas mogą być pod obserwacją, nawet wtedy, gdy nikt na nich
nie patrzy – dostosowują swoje zachowania do takiej ewentualności.
Jak zauważał J. Bentham, poddanie podwładnych ciągłej obserwacji zapewnia
automatyczne funkcjonowanie władzy. Istota modelu zaproponowanego przez
J. Benthama, na co wskazuje Z. Bauman w Płynnej nowoczesności, oparta
została na stałości przestrzeni i czasu, gdzie następuje wzajemne
zaangażowanie i konfrontacja dwóch stron relacji władzy1.
Do koncepcji panoptikonu nawiązał John B. Thompson, wskazując
na związek między władzą a widocznością. Panoptikon sprawia, że wiele
osób staje się widocznymi dla niewielu, umożliwiając sprawowanie władzy
nad tymi wieloma, poddając ich nieustannej obserwacji.
Media stworzyły zupełnie nową sytuację; wiele osób ma dostęp
do informacji o niewielu, a w tym samym czasie ci, którzy mogą występować
przed wieloma za pośrednictwem mediów, sprawują władzę. To osoby będące
u władzy są obserwowane, a nie ci, nad którymi władza jest sprawowana2.
Media tym samym zerwały z zasadą czasu i przestrzeni, na której zbudowany
był panoptikon J. Benthama. Z. Bauman wskazuje, iż nastała era
postpanoptyczna, w której ludzie dysponujący narzędziami władzy mogą
w każdej chwili „rozpłynąć się w powietrzu” – stać się niedostępni
i nieosiągalni. Moc, na której oparte jest ich władztwo, stała się
eksterytorialna, obojętna na opór przestrzeni, która nie wstrzyma ani nie
spowolni jej impetu 3.

Bauman Z., Płynna nowoczesność, tłum. Kunz T., Wydawnictwo Literackie,
Kraków 2006, ss. 17-19.
2
Thompson J., Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, tłum. Mielnik I.,
Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2001, ss. 136-137.
3
Bauman Z., Płynna nowoczesność…, ss. 19-20.
1
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Dziś możemy dostrzec, że relacje na których zbudowany był model
panoptikonu oraz baumanowskiego postpanoptikonu, mieszają się,
by stworzyć nową jakość. Powstała oto sytuacja, gdzie ci, którzy sprawują
władzę, są pod ciągłą obserwacją, strażnikiem widzącym wszystko są media,
a publiczność siedząca przed telewizorem, ekranem monitora lub – co ma
miejsce coraz częściej – ekranem telefonu komórkowego z dostępem
do bezprzewodowego Internetu, permanentnie obserwuje ów swoisty
eksperyment. Staje się zarazem rządzonym (gdyż musi się stosować do praw
stanowionych przez aktorów spektaklu), jak i rządzącym (wskazując
w cyklicznych badaniach swoją aprobatę, bądź też nie, dla poczynań
osadzonych w medialnym więzieniu aktorów politycznych). Tym samym
aktorzy polityczni, mimo iż zerwali więzy przestrzeni, uwięzieni są
w medialnej hiperzeczywistości, przypominającej panoptikońską celę reality
show. Są uwięzieni w medialnej produkcji niczym główny bohater głośnego
filmu Truman Show. Sam Brenton i Reuben Cohen opisują ostatnie sceny
filmu: „Truman, którego ścigają mieszkańcy-aktorzy, kradnie łódkę
i wypływa z portu, próbując wodą wydostać się na wolność. Przeżywa sztorm
wywołany przez realizatora, a potem, w pełnym słońcu, wpatrując się
z nadzieją w horyzont, uderza w ścianę nieba. Dotarł do granicy swojego
świata. Okazało się, że z tego zaludnionego mini świata, pokazywanego
milionom telewidzów, którym sprawia przyjemność oglądanie zaaranżowanej
rzeczywistości <prawdziwego życia> Trumana, nie można uciec. Tak więc
łódka jest wbita w niebo, a gładka ściana horyzontu wyznacza zasięg jego
sztucznej rzeczywistości”4. Jak konstatują S. Brenton i R. Cohen, „[…]
<realność>, przefiltrowana, zareklamowana i wprowadzona na rynek, okazała
się najbardziej kontrowersyjnym produktem w sprzedaży” 5.
D. Barney wskazuje, że obecnie zdolność do kształtowania dyskursu
publicznego i wpływania nań za pomocą komunikacji pozostaje kluczowa dla
zdobycia władzy i utrzymania wpływu. Dawne greckie polis zostało
zastąpione przez 24-godzinne kanały telewizyjne oraz portale internetowe,
gdzie agenda najważniejszych wiadomości jest aktualizowana na bieżąco,
a ateńskich sofistów zastąpili ankieterzy, specjaliści od wizerunku, eksperci,
rzecznicy, analitycy baz danych, projektanci stron internetowych oraz profile
demograficzne6. Praktycznie niemożliwe staje się wygranie wyborów
(uzyskanie legitymizacji wyborczej) bez udziału mediów, a zarazem,
Brenton S., Cohen R., Polowanie na ludzi, przeł. Stawowy L., Warszawskie
Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2004, ss. 169-170.
5
Tamże, s. 13.
6
Barney D., Społeczeństwo Sieci, przeł. Fronia M., Wydawnictwo Sic, Warszawa
2008, s. 145.
4
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by przyciągnąć uwagę mediów należy również zdobyć uznanie wyborcze,
a do tego potrzeba coraz większej i droższej armii specjalistów. Przekonali się
o tym dobitnie politycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej czy byli działacze
Ruchu Palikota, którzy wraz z utratą poparcia społecznego stracili
zainteresowanie mediów, a bez niego nie są wstanie odbudować pozycji
politycznej.
„Istnieć, to być postrzeganym”
George Gerbner, senior amerykańskich badaczy telewizji, twierdzi:
„Czego nie pokazuje telewizja, społecznie nie istnieje”. Dziś maksymę
G. Gerbnera można sparafrazować, stwierdzając: „czego nie ma w Google,
to nie istnieje”7. Widoczność jest czymś naturalnym w funkcjonowaniu
społeczeństwa. Choć Tomasz Goban-Klas twierdzi, że w realnym świecie
tezy tej nie da się obronić (by istnieć nie trzeba być postrzeganym), to jednak
w medialnym jest jak najbardziej prawdziwa 8. Przed nastaniem ery mediów
wydarzenie stawało się publiczne, gdy odgrywało się przed licznym gronem
fizycznie obecnych w jednym miejscu osób. J. Thomson nazywa je
„tradycyjnym upublicznieniem we współobecności”.
Dopiero rozwój mediów stworzył nowe, zupełnie inne od
tradycyjnych formy upublicznienia. Media postawiły osoby publiczne przed
trybunałem opinii, jak pisał Alexis de Tocqueville9. A. de Tocqueville pisał
o prasie, ale dziś jego słowa możemy odnieść również do innych mediów
jemu wówczas nie znanych. W czasach postpanoptycznych10 dzięki mediom
upublicznienie osób, wydarzeń i działań przestało być związane z fizyczną
obecnością nadawców i odbiorców w jednym miejscu. Prawdziwym
przełomem okazała się telewizja, która umożliwiła ludziom oglądanie zjawisk
oddalonych od kontekstu ich życia codziennego. Natomiast „ostatni cios”,

7

Goban-Klas T., Cywilizacja medialna, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne,
Warszawa 2005, s. 214.
8
Tamże.
9
de Tocqueville A., O demokracji w Ameryce, tł. Janicka B., Król M., Wydawnictwo
„Znak”, Kraków 1996, s.189.
10
Z. Bauman przywołuje także inne terminy służące do określenia współczesności:
druga nowoczesność, nadnowoczesność czy ponowoczesność. Zob. Bauman Z.,
Płynna nowoczesność… Tym ostatnim terminem posługuje się m.in. Jeremy Rifkin.
Zob. Rifkin J., Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się
za każdą chwilę życia, tłum. Kania E., Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003.
Z kolei Peter Drucker mówi o społeczeństwie postkapitalistycznym. Zob. Drucker P.,
Społeczeństwo pokapitalistyczne, tłum. Karnas G., Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1999.
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jak wskazuje Z. Bauman, zadał telefon komórkowy zrywający ostatecznie
zależność od przestrzeni11. Samo określenie telefon komórkowy jakże jest
dalekie od możliwości i zakresu wykorzystywania tego swoistego centrum
medialnego mieszczącego się w torebce czy kieszeni.
Pole widzenia odbiorcy w przekazie telewizyjnym jest uzależnione
od zarządzania i kontroli osób zajmujących się produkcją przekazów
telewizyjnych. J. Thompson zwraca uwagę, iż media nie wyparły całkowicie
tradycyjnych form upublicznienia, w których wymagany jest fizyczny kontakt
nadawcy i odbiorcy, a zaświadcza o tym popularność spotkań publicznych,
masowych demonstracji, debat politycznych w parlamencie itp 12. Nadal są
one skutecznymi metodami perswazji wyborczej. Jednak we współczesnych
społeczeństwach coraz częściej komunikację typu face to face zajmuje
komunikacja typu interface-to-interface – komunikowanie zapośredniczone,
mediatyzowane, oparte w przeważającej mierze na technicznych
możliwościach mediów, pokonujących barierę czasu i przestrzeni 13.
Media wprowadziły nową jakość, umożliwiając połączenie kontaktu
bezpośredniego z upublicznieniem. Dzięki temu niektóre działania lub
wydarzenia, występujące w kontekście fizycznej obecności nadawcy
i odbiorcy, zdobyły rozszerzoną dostępność przez sfilmowanie lub opisanie 14.
Doskonale wykorzystali to w swych kampaniach choćby Andrzej Duda
(w 2015 roku) czy Grzegorz Napieralski (w 2010 roku). Szczególnie warto
przyjrzeć się działaniom G. Napieralskiego z 2010 roku, nie mającego za sobą
wsparcia potężnej partii z rzeszą zwolenników (co samo w sobie jest
ogromnym handicapem) oraz bardzo dużymi, jak na polskie realia, zasobami
pieniężnymi. G. Napieralski w swej kampanii prezydenckiej każdemu swemu
bezpośredniemu kontaktowi z wyborcą nadawał medialny rozgłos.
Szczególny rozgłos wywołały zwłaszcza dwa wydarzenia, które warto
przywołać. Pierwszym był cykl akcji rozdawania jabłek pod dużymi
zakładami pracy (np. fabryka Fiata w Tychach, Nowa Huta w Krakowie,
zakłady chemiczne we Włocławku). Kandydat na prezydenta rozdający jabłka
o 5 rano budził szczególną ciekawość mediów; choć część komentarzy była
złośliwa, to nie wpłynęły na pozytywny obraz samego wydarzenia. Drugim
wydarzeniem były zakupy na targowisku, gdy G. Napieralski odwiedził
warszawskich kupców z pl. Szembeka i nabył od nich jajka oraz truskawki,
co skwapliwie odnotowały media. O wydarzeniach tych informowały
zarówno tabloidy („Fakt”), jak i opiniotwórcze gazety, jak chociażby „Gazeta
Bauman Z., Płynna nowoczesność…, s. 19.
Thompson J., dz. cyt., ss. 128-133.
13
Goban-Klas T., Społeczeństwo masowe, informacyjne, sieciowe czy medialne?,
„Ethos” 2005, nr 1-2 (69-70), ss. 100-116.
14
Thompson J., dz. cyt., s. 131.
11
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Wyborcza” oraz oczywiście telewizje. Przykładowe tytuły z prasy: Szok!
Napieralski poszedł na targ i kupił jajka („Fakt” 11.06.2010), Napieralski
idzie na targ: kupuje truskawki i jajka („Gazeta Wyborcza” 11.06.2010).
Część publicystów traktowała to jako przesadę, piętnując nie tyle sam
pomysł a jego wykonanie, ale jak pokazał wynik wyborów, to G. Napieralski
miał rację. Między innymi dzięki takim działaniom lider SLD stał się po
wyborach prezydenckich w 2010 roku politykiem cieszącym się jednym
z najwyższych poziomów zaufania społecznego. Wynik wyborczy lidera SLD
nie odbiegał od poparcia uzyskiwanego przez tę formację we wcześniejszych
latach. Jednakże kontekst sytuacji naznaczonej katastrofą smoleńską
i śmiercią kandydata SLD na prezydenta Jerzego Szmajdzińskiego przełożył
się na poziom rozpoznawalności oraz zaufania. W marcu 2010 roku
G. Napieralski cieszył się zaufaniem zaledwie 18% Polaków, 20% mu nie
ufało, a dla aż 33% był nieznany15. Co niezwykle ciekawe, bardzo podobne
wskaźniki dotyczące zaufania społecznego towarzyszyły Andrzejowi Dudzie
u zarania kampanii 2015 roku. W pierwszym badaniu zaufania do polskich
polityków, w którym zapytano o Andrzeja Dudę, w grudniu 2014 roku cieszył
się on zaufaniem 18% respondentów, 14% mu nie ufało, obojętność
wykazywało 20%, a dla aż 43% był politykiem nieznanym16. W obu
przypadkach po wyborach wskaźniki te wyglądały już zupełnie odmiennie.
W lipcu 2010 roku zaufaniem lidera Sojuszu darzyło 62%, nie ufało mu 8%,
a nie znało go 10% respondentów17. G. Napieralskiemu udało się utrzymać
wysoki poziom zaufania społecznego przez kolejnych kilka miesięcy, dzięki
czemu przez pewien okres czasu był jednym z najpopularniejszych polityków
w Polsce. Karta G. Napieralskiego odwróciła się wraz z wyborami
parlamentarnymi w 2011 roku, gdy nie udało się utrzymać w medialnych
przekazach głównie pozytywnego obrazu polityka SLD. Jeszcze wyższy
poziom rozpoznawalności osiągnął Andrzej Duda, który po wygranych
wyborach prezydenckich w 2015 roku cieszył się zaufanie 54% badanych, nie
ufało mu 24%, obojętny był dla 17%, a jedynie 1% nie wiedział, kim on jest 18.

Pankowski K. (oprac.), Zmiany w rankingu zaufania do polityków, CBOS 03.2010
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_043_10.PDF [dostęp: 03.10.2017].
16
Kowalczuk K. (oprac.), Zaufanie do polityków w grudniu, CBOS 12.2014 [online],
http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_172_14.PDF [dostęp: 03.10.2017].
17
Cybulska A. (oprac.), Zaufanie do polityków po wyborach prezydenckich, CBOS
07.2010, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_105_10.PDF
[dostęp: 03.10.2017].
18
BadoraB. (oprac.), Zaufanie do polityków między pierwszą a drugą turą wyborów
prezydenckich, CBOS 05.2015 [on-line],
http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_074_15.PDF [dostęp: 03.10.2017].
15
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Należy jednak zastanowić się, czy podejmowane przez A. Dudę lub
G. Napieralskiego formy aktywności, oparte w dużej mierze na internetowej
interaktywności, są krokiem w stronę oczekiwanej demokracji deliberatywnej,
czy wręcz odwrotnie, prowadzą do infantylizacji polityki, na co zwraca uwagę
chociażby F. Furedi, pisząc, iż owe, na nowo nawiązywane kontakty
polityków ze społeczeństwem, tak naprawdę odsuwają tylko prawdziwe
problemy, oferując w zamian ułudę partycypacji19. Tworzą one bowiem
swoiste symulakrum wspólnoty, które Z. Bauman określa mianem wspólnot
szatniowych (cloakroom communities), powoływanych ad hoc, gdzie ich
uczestnicy niczym publiczność teatralna zapełniają je płaszczami
i skafandrami przy rozpoczęciu przedstawienia tylko po to, by odzyskać je
z powrotem, kiedy kurtyna opadnie20.
W efekcie powstałe związki są nietrwałe, następuje upadek
długoterminowego myślenia, planowania i działania oraz osłabienie lub zanik
społecznych struktur, w które można je było wpisać. Prowadzi to do podziału
zarówno historii politycznej, jak i jednostkowych biografii na szereg
krótkoterminowych projektów i epizodów, które nie łączą się w żadne
sekwencje, dające szansę uprawnionego stosowania takich pojęć jak rozwój,
postęp czy dojrzewanie (wszystkie one sugerują ustalony z góry porządek
następowania)21. Polityka staje się sekwencją pojedynczych kampanii,
charakteryzujących się tworzonym ad hoc quasi-programem, będącym
zbiorem haseł i życzeń mających trafić w gusta publiczności. Mamy więc
„Program 500+” czy „Mieszkania+” odpowiadające na doraźne potrzeby
widza-wyborcy. Tylko, na co wskazuje W. Gadomski, polityka robiona pod
media powoli staje się „niesterowna”, a media tylko pozornie skracają dystans
między politykiem a wyborcą22.
Z. Bauman zachodzące zmiany określił przejściem od stałej do
płynnej fazy nowoczesności, czyli „warunków, w których formy społeczne
(struktury ograniczające indywidualne wybory, instytucje stojące na straży
powtarzalności rutyn i wzorów akceptowalnych zachowań) nie są już w stanie
(i już się tego od nich nie oczekuje) trwać długo w jednym kształcie,

Furedi F., Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści?, tł. Makaruk K., Państwowy
Instytut Wydawniczy, Warszawa 2008, s. 95.
20
Z. Bauman analizuje problem wspólnot szatniowych w kontekście wyborów
prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i grup, które poparły B. Obamę. Zob.:
Battiston G., Anticipating Obama: An Interview with Zygmunt Bauman, „Thesis
Eleven” 2009, nr 98, ss. 140-145.
21
Bauman Z., Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, przeł. Żakowski M.,
Wydawnictwo Sic, Warszawa 2007, s. 10.
22
Gadomski W., Kto rządzi demokracją, „Gazeta Wyborcza” 15-16.03.2008.
19
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ponieważ rozkładają się i topnieją w czasie krótszym niż ten potrzebny do ich
powstania i zaczynają się upłynniać, kiedy tylko powoła się je do życia” 23.
J. Thompson konstatuje, iż w społecznych i politycznych warunkach
końca XX wieku politycy w społeczeństwach liberalno-demokratycznych nie
mają wielkiego wyboru, jak tylko podporządkować się prawu przymusowej
widoczności. XXI wiek dobitnie potwierdza słowa J. Thompsona. Rezygnacja
z zarządzania widocznością w mediach jest aktem politycznego
samobójstwa24, szczególnie w dobie burzliwie rozwijającego się Internetu.
Telewizja wymusiła na politykach dostosowanie się do wymogów przez nią
stawianych, dotyczących głównie autoprezentacji. Jak się ubierać, jak
poruszać i mówić, stało się równie ważne, o ile nie ważniejsze niż sama treść.
Jak wskazuje Giovanni Sartori, potęga telewizji tkwi w obrazie. Już sama
możliwość zobaczenia dla wielu ludzi stanowi autorytet nie do podważenie.
„Oczy i tak wierzą temu, co widzą: najbardziej wiarygodnym autorytetem
poznawczym pozostaje więc to, co widzieliśmy. Rzeczy widziane wydają się
<realne>, a tym samym prawdziwe” 25. Afirmacją potęgi telewizji była
pierwsza debata prezydencka w Stanach Zjednoczonych w 1960r.
Nowe media wprowadziły zupełnie nową jakość. W tradycyjnie
pojmowanym radiu czy telewizji punktem odniesienia jest czas antenowy,
lepszy bądź gorszy, który umożliwia dotarcie z przekazem do szerokiej
publiczności. O 2 w nocy szanse zaistnienia są znaczenie mniejsze niż
o 19.30, a decyzję, o której godzinie nastąpi emisja, podejmuje wydawca.
Ale w cyfrowej telewizji przyszłości (a może już teraźniejszości?), która
będzie dostosowywana do potrzeb indywidualnego widza, to on sam będzie
decydował o ramówce. Nicholas Negroponte słusznie przewidywał
w Cyfrowym życiu, iż „najlepszy czas antenowy będzie ważny tylko dla nas,
nie dla kolektywnych ciał lub demograficznych mas potencjalnych nabywców
nowych luksusowych samochodów lub proszków do prania”26. Internet
jeszcze mocniej pogłębił ten proces. Jak wskazuje M. Castells, rodzące się
na naszych oczach społeczeństwo sieciowe oparte jest na przestrzeni
przepływów i „aczasowym czasie”(„timeless time”)27. Przekazy są nie tylko
Bauman Z., Płynne czasy…, s. 7.
Thompson J., dz. cyt., s. 140.
25
Sartori G., Homo videns. Telewizja i postmyślenie, przekł. Uszynski J.,
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 41.
26
Negroponte N., Cyfrowe życie, przeł. Łakomy M., Książka i Wiedza, Warszawa
1997, s. 141.
27
Castells M., The Information Age: Economy, Society and Culture, T. 3, End of
Millennium, Blackwell, Oxford 1998, s. 336, cyt. za: Goban-Klas, T., Społeczeństwo
masowe…, s. 103. T. Goban-Klas wskazuje, iż “Określenie aczasowy czas (timeless
23
24
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segmentowane przez rynki, w ślad za strategiami nadawców, ale są też coraz
bardziej zdywersyfikowane zgodnie z zainteresowaniami użytkowników
mediów, wykorzystujących interaktywne zdolności 28.
Jak przewidywał chociażby T. Goban-Klas, nowe media osłabiają
i znoszą jednokierunkowość komunikacji, a taką jest chociażby reklama 29.
Dlatego też, na co wskazuje Jakub Benke, „od kilku lat obserwujemy
przejście od reklamy ingerującej, narzucanej klientowi (np. w formie spotu
telewizyjnego przerywającego oglądanie programu) do reklamy oczekiwanej
przez klienta. Dochodzi zatem do zmiany relacji. Jeśli spojrzymy na Internet,
VoD, iPoda to dojdziemy do wniosku, że kontrolę nad kontentem i sposobem
jego konsumowania przejmuje użytkownik. W związku z tym trzeba
dostarczać mu takie przekazy reklamowe, które będzie chciał konsumować” 30.
Dotyczy to oczywiście także sfery polityki, gdzie poszukuje się
alternatywnych form reklamy, zwłaszcza w Internecie. Przykładowo w 2008
roku B. Obama wprowadził reklamę polityczną w świat gier komputerowych.
Gracze w 10 stanach (m.in. Ohio, Iowa czy Florydzie, czyli stanach
decydujących o sukcesie wyborczym), grając w tak popularne gry jak NBA
Live 09, Madden 09 czy Burnout Paradise, stykali się z informacjami
o zbliżających się wyborach oraz odsyłani byli do strony kandydata
voteforchange.com31.
Dzięki Internetowi ulegają zatarciu dotychczasowe role społeczne.
Jak wskazuje Andrew Keen, istotą ról, jakie pełnimy w społeczeństwie, była
hierarchia wartości, o którą dbały m.in. media czy uniwersytety. Zwłaszcza
media, dzięki udostępnianiu swych łamów czy czasu antenowego,
podtrzymywały status specjalistów w danej dziedzinie. Internet kompletnie
zburzył ten system. W sieci każdy może być ekspertem, pisarzem, wokalistą.
A. Keen zauważa, iż rewolucja Web 2.0 sprzyja kultowi amatora.
„Akredytując amatorów, podważamy autorytety ekspertów, którzy wnoszą
wkład w tworzenie takich tradycyjnych źródeł informacji jak np.
Encyklopedia Britannica (…). Tymczasem tym, co definiuje najdoskonalsze
time) jest bardzo trafne, problemem jest jego polskie tłumaczenie. Może lepiej jest
użyć greckiego słowa achronia (poza czasem) i mówić o achronicznym czasie”.
28
Castells M., Społeczeństwo sieci, przekł. Marody M., Pawluś K., Stawiński J.,
Szymański S., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 376.
29
Goban-Klas, T., Społeczeństwo masowe…, s. 105.
30
Benke J., Bielerzewski J. w rozmowie z J. Gadzinowskim, Reklama jako
zaproszenie konsumenta do dialogu – rozmowy w Starcomie, http://gadzinowski.pl/
reklama-jako-zaproszenie-konsumenta-do-dialogu-starcom/ [dostęp: 30.01.2015].
31
Dupuis M., Boeckelman K., Barack Obama, the new face of American politics,
Greenwood Publishing Group, Westport 2008, s. 135.
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umysły, bez względu na to czy są to krytycy kultury, czy eksperci naukowi,
jest ich zdolność wybicia się ponad mądrość tłumu i dominującą opinię
publiczną oraz obdarzanie nas korzyściami płynącymi z ich ciężko zdobytej
wiedzy”32. Dziś wystarczy tworzyć i umieszczać, gdyż miarą sukcesu jest
ilość odwiedzin i komentarzy33. Nie potrzeba talentu, należy trafić w gusta
cyber-generacji. Henry Jenkins trafnie zauważa: „Gdy ludzie biorą media
w swoje ręce, efekty mogą być fantastycznie kreatywne; mogą oznaczać także
problemy dla wszystkich zaangażowanych”34.
W stronę mikropolityki
W dobie Internetu pojęcie prywatności uległo degradacji. Wcześniej
zagrożone utratą prywatności były przede wszystkim osoby publiczne.
„Zatracanie prywatności” jest procesem pogłębiającym się wraz z rosnącą siłą
mass mediów, choć należy zauważyć, iż w dobie Internetu nastąpiło
dramatyczne przyspieszenie owego procesu. Z. Bauman wskazuje na
załamanie się bariery, która chroniła wcześniej agorę przed zalewem spraw
zbyt prywatnych, aby mogły przyczynić się do kształtowania spraw
publicznych, a zatem natłoku intymnych przeżyć, których nie sposób
przełożyć na publiczne bolączki i wyzwania. Jak pisze: „Owego wieczoru
[1983 roku – dop. aut.] niejaka Vivienne, dotąd nieznana publiczności a więc
i całkiem prywatna osoba, poskarżyła się milionom francuskich telewidzów,
że jej mąż, Michel, dotknięty jest przykrą przywarą znaną pod uczoną nazwą
eiaculatio precox – co sprawia, że Vivienne nie doznała w życiu małżeńskim
orgazmu35.
Dziś każdy z nas może stać się nieświadomym bohaterem wirtualnej
rzeczywistości. Jan van Dijk wskazuje, iż nowe media stanowią zagrożenia
dla prywatności informacyjnej (prawo do wybiórczego ujawniania
informacji), ale także dla prywatności relacyjnej (prawo do selektywnego
nawiązywania kontaktów) oraz fizycznej (prawo do selektywnej
Keen A., Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, tł. Bernatowicz M.,
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 59.
33
Bendyk E., www.anonim.kapital, „Polityka. Niezbędnik Inteligenta” 2010, nr 2,
s. 55.
34
Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów,
tł. Bernatowicz M., Filipiak M., Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2007, s. 22.
35
Bauman Z., Prywatne zgryzoty na miejskim rynku, w: Hudzik J., Woźniak W., red.,
Sfera publiczna. Kondycja – przejawy – przemiany, Wydawnictwo UMCS, Lublin
2006, ss. 20-1.
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intymności)36. Jeden z flagowych produktów potentata internetowego Google
– Google Earth posiada możliwość podglądu ulic wybranych miast świata
dzięki usłudze Google Street View. Usługa ta wyświetla zdjęcia, które
wcześniej zostały zrobione z poziomu ulicy przez kamery zamontowane
na samochodzie. W ten sposób uwieczniono wiele nieświadomych osób,
czasem w dość mało komfortowych sytuacjach. Problem dotyczy także
mienia, które może niekoniecznie chcielibyśmy pokazywać światu, a dzięki
Google – cały świat może podziwiać. Jak wskazuje sam Google, każdy może
dążyć do usunięcia bądź zamazania obrazu, lub jego części, ale odbywa się
to na wniosek. Innymi słowy, najpierw musimy odnaleźć zdjęcie, na którym
np. widniejemy, by zażądać jego usunięcia 37. Nie zmienia to faktu,
iż mogliśmy stać się mimowolnym przedmiotem żartów, a zdjęcie z naszą
podobizną przetwarzane jest w kolejnych memach obiegających wirtualny
świat. A samo usunięcie zdjęcia z usługi Google i tak nie rozwiąże problemu.
Jednakże sfera prywatna nie jest dziś zagrożona tylko przez środki
masowego przekazu. Większym niebezpieczeństwem są sami użytkownicy
sieci. Zdjęcie czy film robione aparatem komórkowym można zamieścić
w Internecie bez najmniejszych przeszkód, by już za chwilę dowiedział się
o tym cały świat. Służą temu chociażby powstały w lutym 2004 roku obecnie
największy serwis społecznościowy Facebook czy też powstały rok później
serwis YouTube, na którym zamieszczane są m.in. amatorskie zdjęcia i filmy,
czy zaprezentowany w 2010 roku serwis Instagram, służący do edycji zdjęć
i oczywiście dzielenia się nimi z innymi użytkownikami sieci. Przewodnie
hasło YouTube: Broadcast Yourself (Wyemituj siebie)38 świetnie oddaje ideę –
jak ujmuje to Paul Levinson – nowych mediów, o których pisał
z nieskrywanym entuzjazmem. 39 Jak wskazuje Zbigniew Mikołejko, dzięki
sieci otwieramy się na innych, czy to biorąc udział w publicznej dyskusji
na forum, czy dzieląc się swymi problemami czy pragnieniami. Jednakże tu,
jak zauważa Z. Mikołejko, czai się pułapka „przehandlowania siebie”, gdyż
w sieci „wszystko jest na sprzedaż”40.
van Dijk J., Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa Sieci,
przekł. Konieczny J., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, ss. 161-2.
37
https://www.google.pl/intl/pl/streetview/privacy/ [dostęp: 05.10.2017].
38
Drosik A., W sieci Sieci. Jak Internet zmienia sferę publiczną, w: PiątkowskaStepaniak W., Drosik A., red., Władza mediów, Wydawnictwo Uniwersytetu
Opolskiego, Opole 2010, ss. 122-3.
39
Zob. Levinson P., Nowe nowe media, przekł. Zawadzka M., Wydawnictwo WAM,
Kraków 2010.
40
Mikołejko Z. w rozmowie z A. Klich, Targowisko prywatności, „Gazeta
Wyborcza” 10-11.04.2010.
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Każde działanie, jakie podejmujemy, jest, jak wskazuje J. van Dijk,
identyfikowalne. Każde „kliknięcie” czy wejście na stronę zostawia ślad,
każda czynność podejmowana w Internecie jest zapisywana. J. van Dijk
podkreśla: „Nie ulega wątpliwości, że usługi rejestracji i konsultacji stanowią
najpoważniejsze zagrożenie dla prywatności, ponieważ zawierają potężne
centralne ośrodki „spragnione” danych osobowych” 41. Zarazem jednak
bez owego otwarcia na sieć, dotyczącego zarówno szukania informacji,
jak i odkrywania cząstki siebie, nie mamy szansy zaistnieć.
W hiperrzeczywistości zdominowanej przez swoisty ekshibicjonizm,
by być wiarygodnym, trzeba upodabniać się do odbiorców. Jak wskazuje Piotr
Sarzyński, dziś, by sprzedać książkę czy płytę, trzeba często sprzedać siebie42.
Polityk stał się takim samym „produktem marketingowym” jak aktor czy
piosenkarz i podlega tym samym regułom co oni. Jego prywatne życie
przyciąga większą uwagę niż sposób sprawowania władzy43, tak jak
ciekawszym staje się życie artysty niż jego twórczość. Trzeba więc pokazać
swoją rodzinę, dobrą kondycję, opowiedzieć, jak spędziło się wakacje czy
święta, w zależności od tego, czego w danej kulturze oczekuje publiczność.
Dlatego też amerykańscy prezydenci biegają, pokazując Amerykanom, że są
zdrowi. Prezydent Polski Bronisław Komorowski wraz z małżonką
w tygodniku „Gala” opowiadał o rodzinnych tradycjach świątecznych,
co połączone było ze specjalną sesją zdjęciową, w której pozowała para
prezydencka, a konkurujący z B. Komorowskim w 2015 roku A. Duda
w czasie kampanii zjeżdżał na nartach z przymocowaną na kasku kamerą. Jak
wskazywał w wywiadzie dla portalu „wPolityce.” Paweł Szefernaker –
kierujący kampanią internetową A. Dudy – „Wiedzieliśmy, że Andrzej Duda
dobrze jeździ na nartach, wiedzieliśmy, że będzie brał udział
w tym memoriale i wiedzieliśmy wreszcie, że Internet nie znosi próżni,
że musi się w nim cały czas coś pojawiać”. I dalej dodaje: „Jeżeli
nie wrzucamy codziennie, czy co kilka dni czegoś nowego na media
społecznościowe, to one wyhamowują i tracą zasięg i impet. Dlatego
staraliśmy się nieustannie czymś żyć: stąd grafiki, infografiki, zdjęcia, filmiki
– by ludzie cały czas podawali dalej, lajkowali, etc.”44.
41

van Dijk J., dz. cyt., ss.163-4.
Sarzyński P., Znani z tego, że nie są znani, „Polityka” 2008, nr 51, ss. 84-88.
43
Furedi F., dz. cyt., s. 78.
44
Szefernaker P. w wywiadzie dla „wPolityce.pl”, Czy Andrzej Duda wygrał wybory
dzięki Internetowi? Paweł Szefernaker o kulisach kampanii prezydenckiej,
„wPolitce.pl” 29.05.2015, https://wpolityce.pl/polityka/254307-czy-andrzej-dudawygral-wybory-dzieki-internetowi-pawel-szefernaker-o-kulisach-kampaniiprezydenckiej-nasz-wywiad?strona=2 [dostęp: 30.09.2017].
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Nastał czas mikropolityki, czas politycznych gwiazd potrafiących
dostosować się do wymogów medialnych produkcji, takich jak były prezydent
Francji Nicolas Sarkozy czy prezydenci Stanów Zjednoczonych – Barack
Obama czy Donald Trump. Mikropolityka, jak pisze F. Furedi, adaptuje język
technokracji i prezentuje siebie za pośrednictwem odpolitycznionego języka
menedżeryzmu. Upowszechnieniu się takiego stylu w polityce towarzyszy
przesunięcie w stronę czynników osobowych45. Politycy mówią językiem
odpolitycznionym, obiecują, że będą „dostarczać”, twierdzą, że ich polityka
zapewnia „wartość dodaną” albo jest „warta swojej ceny”. Nie jest zresztą ona
już dobra, lecz „opiera się na faktach”. Rzadko stanowi też pochodną
światopoglądu – wynika raczej z „najlepszej praktyki”46.
Mikropolityka rozszerza postrzeganie politycznego wizerunku
na rodzinę, a zwłaszcza małżonkę, co doskonale widać na przykładzie
przywołanych wyżej polityków. To ona często potrafi skupić na sobie całą
uwagę mediów, pracując tym samym na wizerunek „głównego aktora”.
Michelle Obama, podczas wydanego dla dzieci przyjęcia z okazji Hallowen
w Białym Domu, wystąpiła w przebraniu Kobiety Kota, podczas gdy
Prezydent nie odważył się na taki krok. I to właśnie Pierwszej Damie
i jej kreacji poświęcono najwięcej uwagi. Jeszcze bardziej wyrazistą Pierwszą
Damą była Carla Bruni, była modelka, która podczas zagranicznych wizyt
francuskiej prezydenckiej pary cieszyła się większą popularnością niż sam
N. Sarkozy47. Jak złośliwie zauważał Marek Ostrowski w „Polityce”, kwestia
założenia czy też nie stanika przez Pierwszą Damę Francji urastała do rangi
newsu publicznego48. Nie powinno więc dziwić, iż w przeprowadzonym
w 2008 roku sondażu dla „Rzeczpospolitej” na pytanie „kto najbardziej
zasługuje na miano męża stanu w polityce” najwięcej wskazań uzyskał były
premier Kazimierz Marcinkiewicz, brylujący w mediach i cieszący się dużą
społeczną sympatią. Komentujący wyniki rankingu politolodzy i socjolodzy
podkreślali jednocześnie, że w niewielkim stopniu dał się poznać jako polityk,
natomiast w sferze budowania wizerunku osiągnął poziom w Polsce
wcześniej niespotykany49. Możemy nawet zaryzykować tezę, iż Kazimierz
Marcinkiewicz stał się wzorem do naśladowania dla kolejnych polityków.
45

Furedi F., dz. cyt., s. 89.
Tamże, s. 77-8.
47
Drosik A., W sieci Sieci..., s. 124.
48
Ostrowski M., Sarko na deskach, „Polityka” 2010, nr 14, s. 104.
49
Waszkielewicz B., Olczyk E., Kto polskim mężem stanu, „Rzeczpospolita”
07.01.2008,
http://www.rp.pl/artykul/81587.html
[dostęp:
21.01.2017];
Waszkielewicz B., Olczyk E., Nie każdy premier to mąż stanu, „Rzeczpospolita”
07.01.2011, http://www.rp.pl/artykul/81586.html [dostęp: 21.01.2017].
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Łatwość w obcowaniu z mediami stała się tym samym warunkiem
koniecznym funkcjonowania w polityce. Można nie mieć wiedzy czy
doświadczenia, ale nie można być „niemedialnym”. Na skalę światową taki
format polityki, owej mikropolityki, o której pisze F. Furedi, uosabia obecny
prezydent amerykański Donald Trump.
Roger Ailes wskazuje, iż „elementem osobistej komunikacji, który ma
silniejszy wpływ niż wszystko, o czym mówiliśmy, to byłaby nim cecha bycia
sympatycznym. Nazywam ją <magiczną kulą> jeśli bowiem twoi słuchacze
cię lubią, to wybaczą ci prawie wszystko, co robisz niewłaściwie. Jeśli cię nie
lubią, to możesz przestrzegać wszystkich reguł, ale nie będzie to miało
znaczenia”. Aby być sympatycznym, trzeba mówić to, co myślą słuchacze
(dane dostarczą badania), sprawiać, by inni czuli się swobodnie oraz
kształtować atmosferę na swoją korzyść 50. Tylko jak w takich warunkach
podejmować trudne, ale konieczne decyzje?
Zakończenie
W dobie telefonów komórkowych z dostępem do Internetu,
wyposażonych w cyfrowe aparaty fotograficzne, „fotoreporterem” może
zostać każdy, choć trafniejsze wydaje się określenie – rejestratorem
rzeczywistości. Dziś polityk nie tylko musi potrafić dobrze się zaprezentować,
ale będąc ciągle narażonym na upublicznienie, kontrolować każdy swój gest
i ważyć każde słowo. Każdy błąd czy gafa szybko może przerodzić się
w poważny kryzys zagrażający wizerunkowi aktora politycznego. Na ciągłą
widoczność narażone są nie tylko najważniejsze osoby w państwie, ale wręcz
każdy, co możemy zaobserwować na poziomie lokalnym. Co równie istotne,
współczesna polityka oparta jest na ciągłej medialnej widoczności. Aktywna
obecność na portalach społecznościowych staje się równie ważna, o ile nie
ważniejsza od tego, kto i jak głosował. Rodzi to rzecz jasna pole do wpadek,
o czym dobitnie przekonują się politycy, którzy pod wpływem emocji dzielą
się swymi spostrzeżeniami.
I tak oto Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości, na swoim profilu
na portalu Twitter, chcąc skomentować kwestie reparacji wojennych
od Niemiec, pisze o „niemieckiej hatakumbie” (zapewne chodziło
o „niemiecką hekatombę”). Błąd szybko obiega sieć, a sam P. Jaki staje się

50

Ailes R., You are the message, Doubleday, New York 1988, s. 81, cyt. za: Aronson
E., Pratkanis A, Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień,
tł. Radzicki J., Szuster M., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 128.
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motywem niezliczonej ilości ośmieszających go memów51. Z kolei Dominik
Tarczyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zaprezentował na swym profilu
w mediach społecznościowych zdjęcia skąpo ubranej partnerki z ich
wspólnego pobytu na wakacjach w Azerbejdżanie, co błyskawicznie stało się
newsem na plotkarskich portalach52. I D. Tarczyński, i P. Jaki, i wielu im
podobnych polityków przekonało się, iż w jednej chwili to, co prywatne, staje
się publiczne, o ile jeszcze możemy mówić o prywatności. I tak jak
w panoptikonie J. Benthama, politycy niczym więźniowie są pod stałą
obserwacją. Ale w przeciwieństwie do benthamowskich więźniów, nie mogą
tylko „być”, muszą stale wpisywać się w spektakl mikropolityki, by nie dać
o sobie zapomnieć.
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MARKETING EMOCJI W WIRTUALNEJ PRZESTRZENI
Unusual tools of marketing communications
Emotion marketing in the virtual space
Abstract
The marketing industry evolves together with the development of the modern
technologies. The pace of changes forces the advertisers to find a new approach to
the topic of marketing communications. Optimization of the advertisement campaign
regarding effectively reaching the target group, increasing the creditability and
attracting attention is becoming the most important issue. The main criteria is from
one side a possibility to reduce costs and consequently enhance effectiveness, from
the other side however it is important to stand out from the other advertisements
attacking the customer every day and consequently making the advertisement
unforgettable. The proper reaction to this phenomenon might be implementing new,
modern, unusual or custom marketing communications tools. It might be said, that the
marketing communications techniques showcased in this publication that are
appealing to emotions, are completely in line with the modern model of leading the
marketing activities. It should be noted that speed and efficiency, creativity and the
ability to react quickly have quantifiable meaning in virtual space.
Keywords: marketing communications, virtual space, memes, guerrilla marketing,
Real Time Marketing
Streszczenie
Branża marketingowa ewoluuje wraz z rozwojem nowoczesnych technologii. Tempo
zmian wymusza na reklamodawcach nowe podejście do komunikacji marketingowej.
Głównym problemem staje się zoptymalizowanie kampanii pod kątem podniesienia
skuteczności dotarcia do grupy docelowej, zwiększenia wiarygodności i zwrócenie
uwagi. Głównym kryterium jest z jednej strony możliwość obniżenia kosztów i dzięki
temu poprawa efektywności, z drugiej zaś – wyróżnienie się spośród reklam
codziennie atakujących odbiorców i tym samym zwiększenie zapamiętywalności
komunikatu. Odpowiednią reakcją na to zjawisko może być wykorzystywanie
w komunikacji nowatorskich, niestandardowych instrumentów marketingowych.
Uznać można, iż zaprezentowane w publikacji techniki marketingowej komunikacji
odwołujące się do emocji, wpisują się w nowoczesny model prowadzenia działań
marketingowych. Wymierne znaczenie w wirtualnej przestrzeni mają bowiem szybkość
i sprawność działania oraz kreatywność i umiejętność szybkiego reagowania.
Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa, wirtualna przestrzeń, memy, marketing
partyzancki, Real Time Marketing
73

M. Różycka, M. Nocoń, Niestandardowe narzędzia komunikacji marketingowej…

Wstęp
Według Philipa Kotlera: „Marketing jest procesem społecznym
i zarządczym, dzięki któremu jednostki i grupy otrzymują to, czego
potrzebują i pragną, poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę z innymi
jednostkami i grupami produktów posiadających wartość”1. Z kolei Tadeusz
Sztucki definiuje marketing jako „najbardziej praktyczną teorię w grze
rynkowej”2.
W obecnym, skoncentrowanym na kliencie modelu marketingu3,
istotnym staje się zaspakajanie potrzeb odbiorców i to nie tylko tych
związanych bezpośrednio z
cechami
sprzedawanego produktu.
Postmodernistyczne zachowania konsumentów wskazują na inne niż
dotychczas oczekiwania i cenione działania. Współczesny konsument
oczekuje, że marka spełniać będzie jego post-materialistyczne potrzeby4.
Powyższe rozważania skłaniają do wyjaśnienia pojęcie marki.
W literaturze przedmiotu definiuje się ją jako „nazwę, termin, symbol, wzór
lub też ich kombinację, które mają na celu identyfikację dóbr lub usług
sprzedawcy oraz wyróżnienie ich na tle konkurencji”5. Jednak marka jest nie
tylko samym terminem, nazwą, symbolem umożliwiającym odróżnienie jej od
konkurencji, ale posiada również swoją wartość dodaną, którą stanowi jej
unikatowość, kastomizacja, akceptacja społeczna, a więc korzyści wymierne
przypisywane jej przez otoczenie rynkowe6. Przyjmuje się, iż marka znajduje
swoje miejsce w wyobrażeniach i odczuciach klienta, wywoływanych przez
cechy danego produktu czy usługi, na które w znaczący sposób wpływają
emocje, styl życia lub postawy odbiorców.
Współczesny marketing dostrzega znaczenie emocji. Peter Doyle
uważa, że „istotą marketingu jest zaspakajanie potrzeb klientów oraz
budowanie ich zaufania i lojalności”7. Ważnym elementem wskazanym
w powyższej definicji jest konieczność wzbudzania przez markę uczuć.
1

Kotler Ph., Marketing, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 1999, s. 11.
Sztucki T., Marketing – sposób myślenia działania, Agencja Wydawnicza Placet,
Warszawa 1996, s. 39.
3
Gambetti R. C., Graffigna G., The concept of engagement. A systematic analysis of
the ongoing marketing debate, “International Journal of Market Research” 2010, t. 52,
nr 6, s. 801.
4
Ingelhart R., Pojawienie się wartości postmaterialistycznych, w: Sztompka P.,
Kucia M., red., Socjologia. Lektury, Wyd. Znak, Kraków 2006, ss. 334-348.
5
Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrożenie i kontrola, Wyd. Gebethner
i Ska, Warszawa 1991, s. 410.
6
Urbanek G., Zarządzanie marką, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa
2002, s. 14.
7
Doyle P., Marketing wartości, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 83.
2
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To emocje wiążą się ze skutecznym oddziaływaniem. Pozwalają zdobyć
uwagę konsumentów i budować trwalsze relacje. Odwoływanie się do emocji
użytkowników jest istotną cechą marketingu. Kontrowersje, jakie wzbudzać
może ten typ komunikacji, wykorzystywane bywają w celu wzmocnienia
rozpoznawalności marki lub produktu. Skuteczność takich działań wynika
z tego, iż jak stwierdza Martin Lindstrom, „mózg za pomocą emocji koduje
rzeczy szczególnie wartościowe, w tym także marki angażujące nas
emocjonalnie”8. Jest to wynik biologicznej ewolucji człowieka, gdzie
najważniejsze dla przetwarzania informacji jest silne zaangażowanie
emocjonalne9.
W kontekście tym warto przywołać opinię Jolanty Tkaczyk, która
twierdzi, iż „Dzisiejszy /…/ konsument jest bardziej dojrzały, mądrzejszy
i bardziej cyniczny/.../ podejmuje decyzje szybciej aniżeli 2-3 lata temu”10.
Fakt ten wymusza na firmach działających na konkurencyjnym rynku
zachowania dotyczące poszukiwania nowych technik marketingowej
komunikacji. Celowe jest w tych warunkach podejmowanie nowych
aktywności. Za takie, w odniesieniu do rynku reklamy i promocji, uznaje się
działania w wirtualnej przestrzeni.
Przyjmuje się, iż to właśnie Internet stwarza realne szanse na
wygenerowanie zainteresowania produktem lub usługą. Jak zauważa Agnus
McLeod, to właśnie potęga Internetu przynosi takie zyski, jakie przynosi. „Po
prostu informacja o produkcie dociera do wielkiej ilości potencjalnych
klientów, i sprzedaje dużą ilość towarów”11. Sieć poszerza i pogłębia ofertę
produktową, dystrybucyjną, daje szansę na bezpłatny dostęp do informacji,
jest polem dla akcji wizerunkowych. Pozwala zaspokoić potrzeby odbiorców,
dostosowując do nich wirtualne narzędzia komunikacji. Potencjał sieci w tym
obszarze jest ogromny. Umożliwia realizację podstawowej funkcji reklamy
jaką jest „informowanie klientów o swojej ofercie oraz zachęcenie do wyboru
tej oferty (a nie ofert konkurencyjnych)”12.
Jak wskazują badania, Internet generuje coraz większe zyski.
Uznawany jest za najskuteczniejszy kanał komunikacji z potencjalnymi
nabywcami towaru lub usługi. Angus McLoad wskazuje, że: „Internet
8

Lindstrom M., http://mensis.pl/pamiec-dla-sukcesu-wplyw-marki-na-postrzeganierzeczywistosci/ [dostęp: 30.06 2017].
9
Jupowicz-Ginalska A., Marketing medialny, Wyd. Difin, Warszawa 2010, s. 69.
10
Tkaczyk J., Wiarygodność źródeł informacji a proces podejmowania decyzji przez
konsumenta, w: Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach,
I. Rudawska, M. Soboń, red., Wyd. Difin, Warszawa 2009, s. 15.
11
McLeod A., Marketing internetowy w praktyce, Wyd. Złote Myśli, Gliwice 2002,
s. 13.
12
Kall J., Reklama, Państwowe Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 194, s. 18.
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wystartował w roku 1969 jako ARPANET. Był to system zaprojektowany dla
amerykańskiego Departamentu Obrony, mający umożliwić przesyłanie
plików po ewentualnym ataku nuklearnym. Od kilku wysoce tajnych
komputerów, system ten urósł do 10 milionów hostów i wielu milionów
domen. I nadal rośnie”13.
W odniesieniu do wirtualnej sieci zastosowanie może mieć tzw.
ekonomia afektywna. Zgodnie z jej ideą idealny konsument jest aktywny,
zaangażowany emocjonalnie i działa w społecznej sieci 14. Marki zmieniają
więc sposób komunikacji. Zaczynają opowiadać historie15 i zapraszać
konsumentów do stworzonego przez siebie świata, a tym samym do aktywnej
konsumpcji16.
W wyniku konwergencji mediów i personalizacji urządzeń odbioru,
zmienia się nie tylko retoryka, ale też narzędzia, które mają wspomagać
aktywność konsumentów. Nowe technologie wykorzystywane są do interakcji
z treściami i inicjowania oddolnej kreatywności. Tworzone są wielozmysłowe
i multimedialne doświadczenia17. Jednak ideą nadrzędną dla kształtowania
konsumenckiej identyfikacji jest „uczestnictwo” odbiorcy 18. Przy
wykorzystaniu tych założeń, skutecznie przeprowadzone kampanie, mogą
pozyskać „miłość” i „szacunek” odbiorców19, a także spowodować, że całe
społeczności staną się obrońcami integralności marki 20. Lojalność wobec
marki jest świętym ”Graalem” ekonomii afektywnej. Ekonomiści nazywają
to zasadą 80/20. W odniesieniu do produktów konsumpcyjnych 80% zakupów
dokonuje 20% spośród wszystkich klientów. Utrzymanie przywiązania tych
20% stabilizuje rynek i pozwala branży zastosować gamę innych sposobów
poszukiwania tych, którzy mogą dokonać pozostałych 20% zakupów21.
McLeod A., Marketing internetowy w praktyce, Wyd. Złote Myśli, Gliwice 2007,
s. 12.
14
Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów,
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 25.
15
Harland M., Storytelling in brand creation: verbal and visual narration in the
reception of print advertisements, w: Media Convergence – Approaches and
Experiences, red. R. Szczepaniak, Peter Lang, Frankfurt nad Menem 2013, s. 233.
16
Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów,
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 25.
17
Tamże, s. 70.
18
Tamże, s. 166.
19
Roberts K., Lovemarks: The Future Beyond Brands, Power House Books, New
York 2004, s. 43.
20
Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów,
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 25.
21
Tamże, s. 73.
13
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W tym kontekście warto przypomnieć, iż celem działań
marketingowych jest zaproponowanie zbioru korzyści związanych
z produktem, które pozwolą zwiększyć jego wartość w porównaniu
z całkowitym kosztem ponoszonym przez klienta. Dla rynków o bardziej
ujednoliconych produktach, silnie oddziałujących na emocje, bardzo ważną
korzyścią jest subiektywna ocena marki przez klienta, zwana kapitałem
marki22.
Internet stał się wyzwaniem dla działań marketingowych. Wymaga
jednak od zarządzających odmiennego podejścia do użytkownika, który
w obrębie przestrzeni internetowej wykazuje zarówno odmienne zachowania,
jak i oczekiwania względem nadawców komunikatów. Dla komunikacji
marketingowej szczególnie istotnym wydaje się potencjał informacyjnokomunikacyjny, jaki niesie ze sobą Internet oraz jego wpływ na sposoby
przepływania informacji pomiędzy użytkownikami23. Nie można jednak
ignorować potencjału kreowanych przez Internet społeczności tworzących
nowe grupy odbiorców, posługujących się specyficznym językiem.
Celem niniejszej publikacji jest wskazanie i analiza nowoczesnych
narzędzi komunikacji marketingowej wykorzystujących komunikacyjny
potencjał sieci w sposób nowatorski i niekonwencjonalny. Analizie poddane
zostaną wybrane aspekty komunikacji: memy uznawane za złoty graal działań
marketingowych, marketing w czasie rzeczywistym tzw. Real – Time
Marketing oraz marketing partyzancki. Każda ze wskazanych technik
koncentruje się na emocjach – nie zawsze pozytywnych, co wykazane
zostanie w niniejszej publikacji. Stosowane są jednak w komunikacji
z potencjalnymi klientami, gdyż są narzędziem skutecznym i coraz częściej
stanowią element zintegrowanego systemu zarządzania marketingowego.
Wybrane narzędzia komunikacji marketingowej
Amerykański psycholog Abraham. H. Maslow, badając człowieka
i jego psychologiczne aspekty, zauważył, że istota ludzka odpowiada
na działania. Zwrócił również uwagę na reakcje, jakie podejmuje człowiek
podczas zmieniających się uwarunkowań. Maslow wskazał na występujące
zależności w zaspokajaniu potrzeb. Od znajdujących się na najniższym
szczeblu piramidy, do kolejnych, kierując się ku górze. Autor nazwał ową
Kowalski T., Między twórczością a biznesem, Wyd. Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2008, s. 76.
23
Walkiewicz A., Czym są memy internetowe? Rozważania z perspektywy
memetycznej, w: Teksty z ulicy, nr 14, Zeszyt memetyczny, Wyd. Uniwersytetu
Śląskiego, Katowice 2012, s. 49.
22
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piramidę hierarchią potrzeb, definiując je następująco: „fizjologiczne,
bezpieczeństwa, przynależności i miłości, uznania oraz samorealizacji”24.
Według teorii Maslowa, aby móc uzyskać kolejne poziomy potrzeb, należy
zaspokajać potrzeby niższego rzędu. Jeśli chodzi o potrzeby fizjologiczne,
to znajdują się one na najniższym poziomie piramidy. Są niezbędne do życia:
czyli sen, woda. Do potrzeb bezpieczeństwa zalicza brak strachu, np. przed
ludźmi lub sytuacjami społecznymi – życiowymi. Potrzeba przynależności
i miłości odnosi się do poczucia przynależności do grupy społecznej, rodziny,
przyjaciół czy rówieśników. Z kolei do potrzeby uznania zalicza prestiż,
jak również poczucie własnej wartości. Ostatnia potrzeba, znajdująca się na
szczycie piramidy, to potrzeba samorealizacji, która odnosi się do rozwoju
człowieka i jego możliwości. Często wskazuje się również na potrzeby
estetyczne (piękno)25. Rysunek prezentuje Hierarchię potrzeb Maslowa.

Ryc. 1. Piramida potrzeb Maslowa

Źródło: http://www.zarzyccy.pl/p_piramida-potrzeb maslowa.html
[dostęp:12.07.2017]

24
25

https://mfiles.pl/pl/index.php/Piramida_Maslowa [dostęp: 27.04.2017].
Tamże.
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W wirtualnej przestrzeni istnieje wiele koncepcji przedstawienia
piramidy Maslowa, zdarzają się jednak i takie, które prezentują ją w sposób
nieco żartobliwy26. Grafika poniżej przedstawia inną interpretacje potrzeb
konsumentów. Nazwano ją piramidą potrzeb XXI wieku.
Ryc. 2. Piramida potrzeb XXI wieku

Źródło: https://www.facebook.com/rybagdyba [dostęp: 13.07.2017].
Według Manuel'a Castells'a obecne społeczeństwo można nazwać
społeczeństwem sieci, w którym Internet stał się istotnym narzędziem
komunikacji 27. Internet wyznacza kierunki rozwoju, ma wpływ na strukturę
społeczną. Jak wynika z badań, około 3 miliardy ludzi jest aktywnych w tym
obszarze. Jest to niemal 1/3 populacji świata 28.
Powyższe rozważania dotyczące potencjału sieci jako skutecznego
narzędzia komunikacji marketingowej warto podsumować stwierdzeniem
Philipa Kotlera: „Jeśli dane nie przeobrażą się w informacje, które staną się

Tamże.
Filiciak M., Internet-społeczne metamedium, w: W. Godzic, Media audiowizualne,
Wyd. Profesjonalne i Akademickie, Warszawa 2010, s. 105.
28
#Think Social, Raport o trendach w Zarządzaniu wizerunkiem w Internecie,
http://newsroom.upc.pl/thinksocial/TS.pdf [dostęp: 03.07.2016].
26
27
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podstawą wiedzy, a ta – źródłem mądrości, traci się więcej niż zyskuje”29.
Dane dotyczące sieci są jednoznaczne.
Media społecznościowe stały się częścią życia Polaków. W 2015 roku
w Polsce liczba aktywnych internautów wynosiła 25,7 mln, a około 13 mln
posiadało aktywne konta, zaś 9,2 mln Polaków korzystało z urządzeń
mobilnych30. Natomiast dane z 2016 roku wskazują, iż w Polsce liczba
aktywnych internautów wyniosła 25,71 mln. Liczba użytkowników, którzy
byli aktywni w social mediach, stanowiła 14 mln, zaś liczba aktywnych
mobilnie osób, korzystających z mediów społecznościowych, wyniosła 10
mln31. Z roku na rok rośnie więc w Polsce liczba internautów. O 8% wzrosła
liczba użytkowników social mediów, gdzie przybyło 9% aktywnych osób,
korzystających z funkcji bycia w social mediach za pomocą urządzeń
mobilnych. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż średni czas korzystania
z Internetu na komputerze czy tablecie wynosił w 2016 roku 4 godziny 25
minut. Zaś 1 godzinę i 17 minut użytkownicy korzystali z sieci
społecznościowych na różnych urządzeniach32.
Przytoczone badania i raporty wskazują, iż coraz więcej osób korzysta
z social mediów. Stały się one częścią życia człowieka, który chce
pozostawać w kontakcie z innymi, a tym samym zaspokajać potrzeby
wyższego rzędu 33. Konsekwencją tych zachowań jest coraz powszechniejsze
zjawisko promocji produktów w sieci. Internet to jednak nie tylko sieć,
to również ludzie, którzy się nim posługują, czyli społeczność, a także osoby,
które w niej uczestniczą i tworzą ją34.
W świetle prezentowanych danych wykorzystywanie nowoczesnych
narzędzi w komunikacji z potencjalnymi konsumentami produktów wydaje
się być uzasadnione. Istotnym w tym kontekście jest wykorzystywanie
potencjału kreowanych przez Internet społeczności tworzących nowe grupy
odbiorców. Użytkowników posługujących się specyficznym językiem,
którego istotną częścią stanowią m.in. memy internetowe. Prostota przekazu,

Grudzewski W., Hejduk I. K., Przedsiębiorstwo wirtualne, Wyd. Difin, Warszawa
2002, s. 11.
30
https://mobirank.pl/2015/01/21/mobile-w-polsce-na-swiecie-w-2015-roku/ [dostęp:
12.05.2016].
31
https://mobirank.pl/2016/01/27/mobile-digital-w-polsce-na-swiecie-2016/ [dostęp:
12.05.2017].
32
Tamże
33
Sęk H., Cieślak H. R., Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, PWN, Warszawa,
2005, s. 18-19.
34
Tamże. s, 18-19.
29
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łatwość dzielenia się z innymi i obrazowa, zabawna treść, powodują, że jest to
skuteczny sposób upowszechniania się opinii i gustów35.
Ryc. 3. Mem firmy „Żywiec”

Źródło:https://www.google.pl/search?q=%C5%BCywiec+piwo+memy&rlz=1C1GG
RV_enPL752PL752&source=lnms [dostęp: 20.07.2017].

Czym w istocie są memy? Są to „komiksy, parakomiksy, obrazki,
hasła [które] stały się w ostatnich latach czymś na kształt oficjalnego języka
Internetu oferując szablony dla ekspresji poglądów, lęków, czy pragnień”36.
Właśnie szablonowość, prostota naśladownictwa jest cechą, która decyduje
o sukcesie memów w przestrzeni Internetu. Kopiowany, przetwarzany
i publikowany na forach oraz portalach społecznościowych materiał
nazywany jest wiralem, ze względu na szybki i szeroki sposób
rozprzestrzeniania się informacji37. Wirusowe rozprzestrzenianie informacji
to złoty graal praktyków marketingu. Ten sposób komunikacji sieciowej
wykorzystują największe globalne korporacje, takie jak choćby Coca-Cola.
Nazwa mem pierwotnie wywodziła się od pojęcia zaczerpniętego
z nauk przyrodniczych. Początkowo odnosiła się do niepodzielnej jednostki
informacji (replikatorów kulturowych), zdolnej do kopiowania się pomiędzy
osobami (obrazowym przykładem tego jest „zarażanie” osób w otoczeniu
Kołowiecki W., Memy internetowe, jako nowy język Internetu, Czasopismo
Naukowe „Kultura i Historia”, www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3637
[dostęp: 04.04.2017].
36
Tamże.
37
Tamże.
35
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nuconą piosenką)38. Wiktor Kołowiecki wyróżnia trzy typy memów
internetowych: szablonowe, komentujące i eksploatujące. Memy szablonowe
składają się z formy/ szablonu, który użytkownik uzupełnia własnymi
treściami (rysunkiem, zdjęciem, podpisem, czasem innym memem,
do którego się odnosi). Do tworzenia memów szablonowych można
wykorzystywać generatory dostępne w Internecie. Memy komentujące mają
formę puenty, komentarza do zdjęcia, gifu lub tekstu. Wyrażają one osobisty
stosunek autora do materiału, tym samym często są źródłem polemiki
pomiędzy internautami. Z kolei memy eksploatujące bazują na sukcesie
wiralowym innych memów, będąc ich przekształceniem, same zaś w sobie nie
posiadają unikatowej treści39.
Ryc. 4. Mem firmy Coca-Cola

Źródło:https://www.google.pl/search?q=coca+cola+memy&rlz=1C1GGRV_enPL752
PL752&tbm=isch&imgil=hD6sL9w-i0x- [dostęp: 21.07.2017].

Memy ze względu na swoją szablonowość i potencjał komunikacyjny
charakteryzują się dużą siłą oddziaływania, tym większą, im częściej są
replikowane. Na zwiększenie ilości replik wpływa długowieczność memu,
jego płodność (potencjał komunikacyjny) oraz wierność kopiowania 40.
Rysunek przedstawia rozprzestrzenianie się różnych wersji memu „No one
should” na Facebooku.
Tamże; Walkiewicz, dz. cyt., s. 49.
Tamże, s. 49.
40
Tamże, s. 49.
38
39
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Każdy węzeł przedstawia inną mutację memu. Kolory oznaczają czas,
który był potrzebny, by doszło do mutacji (niebieski – do końca dnia,
czerwony – 24 godziny, fioletowy – więcej niż 24 godziny)41. Olbrzymia
sieć, którą stanowią, najlepiej pokazuje potencjał, jaki niosą ze sobą. Memy
działają we współczesnym społeczeństwie jak piktogramy, niosąc
symboliczną sieć znaczeń i znanych internautom skojarzeń. Ważne jest
budowane poczucia wspólnoty i wzajemnego zrozumienia. Dzięki tym
emocjom użytkownicy chętniej przeglądają memy i dzielą się nimi.
Ze względu na społecznościowy charakter ten typ komunikacji wykorzystuje
również kontrowersyjne, ciekawe, nietypowe materiały, rozprzestrzeniając
w ten sposób informacje o markach.
Ryc. 5. Model ewolucji memów

Źródło: Lada Adamic, www.phys.org/news/2014-01-facebook-memes-evolvegenes.html [dostęp:14.04.2017].

Można uznać, iż to właśnie ze względu na wyjątkową efektywność
i wiralny charakter memy cieszą się coraz większym zainteresowaniem
41

Lada Adamic, www.phys.org/news/2014-01-facebook-memes-evolve-genes.html
[dostęp: 14.04.2017].
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marketingowców wykorzystujących ich komunikacyjny potencjał 42. Adam
Walkiewicz definiuje ten rodzaj marketingu jako „specyficzny rodzaj działań
promocyjnych, polegający na inicjowaniu sytuacji, w których potencjalni
klienci będą sami między sobą rozpowszechniać informacje dotyczące firmy,
usług czy produktów”43. Takie „wirusy umysłu” wywołują zmiany
w
zachowaniach
użytkowników
prowadzące
do
utrwalenia
i rozpowszechniania prezentowanego przez nie przekazu44.

Ryc. 6. Mem firmy Frugo

Źródło:https://www.google.pl/search?q=frugo+memy&rlz=1C1GGRV_enPL752PL75
2&source=lnms&tbm=isch&sa=X [dostęp: 11.07.2017].

Co istotne, to fakt, iż wirusowość, do której dążą osoby zajmujące się
marketingiem internetowym, wiąże się często z replikacją treści w formie
prześmiewczych zapożyczeń kulturowych przyjmujących formę memów.
Zwiększają one rozpoznawalność marki, przedłużając życie produktu, często
nawet na długi okres po zaprzestaniu produkcji. Z czasem konkretne,
szczególnie lubiane memy stają się elementem kultury popularnej.

42

Walkiewicz, dz. cyt., s. 65.
Tamże, s. 66.
44
Tamże, s. 66.
43
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Ryc. 7. Mem odwołujący się do kultowej reklamy Żywca:
„ Prawie robi wielką różnicę”

Źródło:www.google.pl/search?rlz=1C1GGRV_enPL752PL752&biw=1268&bih=899
&tbm=isch&sa=1&q=prawie [dostęp: 12.07.2017].

Co warte uwagi, to fakt, iż tworzą je często sami fani,
odzwierciedlając w ten sposób swoje zainteresowanie marką. Wykreowane
przez internautów memy powodują zwiększenie zainteresowania marką.
Ryc. 8. Mem stworzony przez anonimowego internautę

Źródło: http://memy.pl/tag/piwo [dostęp: 11.07.2017].

Skuteczność takich działań zdaje się leżeć w zdolności
do zaprezentowania dystansu do produkowanych treści. Źle wymyślony
i skonstruowany mem spotka się bowiem bardzo szybko z krytyką
użytkowników sieci.
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Ryc. 9. Mem stworzony przez anonimowego internautę

Źródło:https://www.google.pl/search?rlz=1C1GGRV_enPL752PL752&biw=1268&bi
h=899&tbm [dostęp: 19.07.2017].

W dziedzinach takich jak marketing i PR wpływ rewolucji czasu
rzeczywistego na efektywną komunikację ma istotne znaczenie. Współczesne
narzędzia i technologie umożliwiają bycie „na czasie”. W kontekście tym
należy zwrócić uwagę na Real – time marketing. Pojęcie to ma kilka
tłumaczeń w języku polskim. Najczęściej spotykane to marketing aktywny,
operatywny lub po prostu marketing czasu rzeczywistego 45. Real-Time

Marketing posiada trzy główne cechy. Są to: szybkość, adekwatność
i wirusowość46.
W dużym uproszczeniu można przyjąć, iż ta forma komunikacji
to zdolność budowania przekazu w odwołaniu do tego, co dzieje się „tu
i teraz”. W działaniach tych istotny jest refleks, odpowiadanie na aktualne
wydarzenia, nadążanie za tym, co istotne dla klientów. Odnajdywanie ich
potrzeb i odpowiadanie na nie 47. Należy reagować i korzystać. Liczy się
pomysł i niekonwencjonalne myślenie.
Komunikacja z klientami w czasie rzeczywistym daje wiedzę na
temat grupy docelowej, czym się interesują, czego pragną. Istotny
jest newsjacking – tworzenie przyciągających uwagę treści, które nawiązują
do aktualnych wydarzeń. Firma musi rozumieć sytuację i ze zrozumieniem
wsłuchiwać się w komunikację użytkowników. Mając wiedzę, co robią
i czego oczekują, może dostosować narzędzia do ich potrzeb 48.
45

https://freshmail.pl/blog/real-time-marketing-w-email-marketingu-p3/[dostęp:
10.07.2017].
46
Tamże.
47
„Press”, Reaguj i korzystaj, 3/2017, s. 16.
48
https://inbmarketing.pl/real-time-marketing-marketing-czasu-rzeczywistego/
[dostęp: 21.07.2017].
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Praktycy marketingu do działań tych wykorzystują media
społecznościowe. Zdają sobie sprawę z faktu, że wrzucenie w sieć
odpowiedniego, adekwatnego do sytuacji komentarza daje ogromny feedback.
Użytkownicy angażują się w treść, retweetują, udostępniają i przesyłają ją sobie,
przez co staje się ona wirusowa49. Dziś czas reakcji na działania konkurentów
czy wykorzystanie szans bywa liczony w sekundach i minutach. A to oznacza
całkowicie odmienne podejście do sposobu czy stylu podejmowania decyzji.
Real – Time Marketingu nie da się zaplanować, przewidzieć czy ustalić. Nie
ma bowiem na to czasu. RTM to szybkości procesu decyzyjnego i kreatywne
reagowanie na otaczające nas wydarzenia50.
Marketing czasu rzeczywistego stał się wyjątkowo popularnym
tematem, szczególnie w świetle edycji Superbowl i słynnej akcji
marketingowej firmy OREO.
Ryc. 10. Post z Twiterra firmy Oreo

Źródło:natemat.pl/49545,podczas-super-bowl-zgaslo-swiatlo-oreo-blyskawiczniezareagowalo-na-twitterze-i-podbilo-internet-wywiad [dostęp: 12.07.2017].

Wydarzenie to należy każdego roku do najchętniej oglądanych
programów telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych i uznawane jest przez
wielu Amerykanów za nieformalne święto narodowe. Mecz rozegrany
w lutym 2013 roku przyciągnął przed ekrany telewizorów ponad 108
milionów osób, a użytkownicy Twittera na bieżąco komentowali jego

Twaróg M., Historia ery przyszłości, Misiewicz E., red. „Nowe Media”, 8;2/ 2014,
s. 37.
50
http://marketerplus.pl/teksty/felietony/blysnac-fleszem/ [dostęp: 11.07.2017].
49
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przebieg, wysyłając 24,1 miliona tweetów 51. Istotnym dla zobrazowania
możliwości Real – Time Marketingu jest jeden z tych tweetów. Mowa
o wpisie opublikowanym przez firmę Oreo, której marketingowcy popisali się
świetnym refleksem w chwili, gdy na stadionie zapadła ciemność
spowodowana awarią elektryczności. Marketingowcy w ciągu kilku minut
wyprodukowali obrazek, który podbił Twittera. „Nie ma prądu? To nie
problem. W ciemności także możesz maczać” – napisali, odnosząc się do
hasła firmy, która namawia klientów do maczania ciastek w mleku 52. Wpis na
oficjalnym profilu Oreo na Twitterze udostępniono w ciągu godziny ponad 10
tysięcy razy, po kilkunastu godzinach liczba ta osiągnęła 15 tysięcy53.
Obrazek pojawił się też na Facebooku, gdzie w krótkim
czasie „polubiło” go 19 tysięcy osób. Tweet wymyślony, zaprojektowany
i wrzucony do sieci w ciągu kilku minut sprawił, że o firmie i jej produkcie
mówiono przez wiele tygodni. Przykład ten idealnie pokazuje, jak wielkie
możliwości daje komunikacja z odbiorcami w czasie rzeczywistym i jakie
rezultaty może przynieść wpisanie się w określony nastrój w danym
momencie. Przykład akcji Oreo obrazuje, na czym polega Real – Time
Marketing. Strategia ta opiera się bowiem na działaniach prowadzonych
na bieżąco – w czasie trwania danego wydarzenia54. To w istocie bycie
na bieżąco z nowinkami i trendami.
Treści przekazywane odbiorcom w czasie rzeczywistym muszą
cechować się autentyzmem i opierać na dobrym zrozumieniu komentowanego
faktu, jego konsekwencji i prognozowanych reakcjach odbiorców. Ta forma
komunikacji staje się również coraz bardziej popularna na polskim rynku.
W nocy 22 lutego do Polski dotarły wieści, że „Ida” Pawła
Pawlikowskiego otrzymała Oscara jako najlepszy film nieangielskojęzyczny.
Już na drugi dzień na łamach gazety ukazała się reklama Urzędu Miasta Łodzi
z hasłem; „Ida z Łodzi pozdrawia Oscara z Los Angeles” (na Facebooku było
inne hasło: „Kinomani z Łodzi pozdrawiają Amerykańską Akademię
filmową”). Władze miasta wykorzystały fakt, iż film kręcono przede
wszystkim w Łodzi55.

51

https://contently.com/strategist/2015/02/20/oreo-the-oscars-and-real-time-mark
eting-how-dunk-in-the-dark-helped-and-harmed-the-brand-newsroom/
[dostęp: 10.07.2017].
52
„Press”, Tu i teraz, 04/2015, s. 14.
53
Tamże, s 14.
54
natemat.pl/49545podczas-super-bowl-zgaslo-swiatlo-oreo-blyskawiczniezareagowalo-na-twitterze-i-podbilo-internet-wywiad [dostęp: 11.07.2017].
55
„Press”, Tu i teraz, 4/2015, s. 14.
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Ryc. 11. Post z Facebooka Urzędu Miasta Łódź

Źródło:http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/oscarowa-ida-pozdrawiaw-reklamach-lodzi [dostęp: 10.07.2017].

Niezaprzeczalnie w wykorzystywaniu aktualności przodują na
Facebooku marki związane z alkoholem: Żywiec, Lubelska, Cornelius –
szybko reagują na bieżące zdarzenia, tworząc przy tym wizerunek
specjalistów oraz marki z tzw. „jajem” 56.
Ryc. 12. Post z Facebooka firmy Cornelius

Źródło: http://klinikaecommerce.pl/newsjacking-w-pigulce/ [dostęp: 26.07.2017].

56

http://klinikaecommerce.pl/newsjacking-w-pigulce/ [dostęp: 22.07.2017].
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Również sfera publiczna, polityczna często wykorzystywana jest
przez specjalistów od marketingu do skutecznej komunikacji. Podczas
styczniowego szczytu ONZ w Nowym Jorku w 2017 roku minister spraw
zagranicznych Witold Waszczykowski podczas rozmowy z reporterem
stwierdził: „Mamy okazję do prawie 20 spotkań z różnymi ministrami.
Z niektórymi, jak np. na Karaibach, po raz pierwszy chyba w historii naszej
dyplomacji. Na przykład z takimi krajami jak San Escobar albo Belize….”
Pomyłka ministra od razu została wychwycona, a nieistniejący San Escobar
stał się bohaterem tysiąca żartów i memów 57.
Ryc. 13. Mem promujący nieistniejące państwo San Escobar

Źródło: https//koszulkowo.com/partners/sanescobar?gclid=CLuH0a_
MgdUCFZCCsgodiq4HkQ [dostęp: 15.07.2017].

Sytuację tę natychmiast wykorzystała firma koszulkowo.com, która
wprowadziła do sprzedaży koszulki z nadrukiem ”Keep calm and San
Escobar”, „Capitan San Escobar”, „Take me to the San Escobar”. Z kolei
Wydawnictwo „Dowody na istnienie” promowało swą nieistniejącą książkę
„Wrócić do San Escobar”. Żartowało, że premiera odbędzie się 30 lutego58.
Również Browar Langier Ber promował na swojej stronie piwo „San
Escobar – Exotic Ale”. Z kolei Pizza Hut złożyła swym klientom propozycję:
„Hola Amigos, mamy dla was El wyzwanie. Jeśli ten post zbierze 10 tysięcy
lajków, to wprowadzimy do festiwalowego menu nową pizzę San Escobar”59.
I wprowadzili.

„Press”, Reaguj i korzystaj, 3/2017, s. 16.
Tamże, s. 16.
59
Tamże, s. 16.
57
58
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Ryc. 14. Post z Facbooka firmy Pizza Hut

Źródło:https://www.facebook.com/pizzahutpolska/photos/a.200482343301785.59709.
120206867996000/1627000597316612/?type=3&theater [dostęp: 11.07.2017].

Podobnie zachowała się firma My Taxi, która przygotowała ofertę
„Chcesz zdążyć na lot do San Escobar zanim zniosą ruch bezwizowy”. Jedź
Mytaxi, użyj kodu San Escobar, a za kurs zapłacisz 10 zł mniej60.
Ryc. 15. Post z Facebooka firmy Mytaxi

Źródło: https://www.pepper.pl/promocje/mytaxi-haso-sanescobar10-pln-35816 [dostęp: 12.07.2017].

Według badań Direct Marketing Association 77% marketerów
twierdzi, że strategia Real – Time Marketingu ma duże znaczenie w ich
działaniach. Ponad połowa z nich uważa, że RTM opiera się na
dynamicznym,
spersonalizowanym
contencie
dystrybuowanym
wielokanałowo. Dla 12% marketerów strategia ta polega na szybkim
reagowaniu na istotne wydarzenia, a dla 11% – na bieżącym reagowaniu
na zdarzenia z wykorzystaniem mediów społecznościowych61.
Tamże, s.16.
https://marketingautomagic.pl/2013/10/co-to-jest-real-time-marketing/
[dostęp: 10.07.2017].
60
61
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Marketerzy wiedzą, że komunikowanie się z ludźmi w czasie
rzeczywistym jest kluczem do sukcesu. Konsumenci spodziewają się szybkich
reakcji. Komunikowanie w sieci ma być krótkie, proste, kreatywne62.
Obecnie w świetle dostępnych publikacji można dojść do wniosku,
że Real – time marketing to jednorazowe akcje uruchamiane przy okazji
jakiegoś nośnego marketingowo wydarzenia. Rzeczywistość jest jednak inna.
Tak naprawdę skuteczne działania tego typu opierają się na codziennej
regularnej pracy63. Często firmy zaczynają od małych kroków, wdrażając
kolejno różne działania czasu rzeczywistego. Dzięki temu mogą lepiej poznać
swoich odbiorców oraz ich reakcję na komunikaty64.
W dobie rozwoju mediów społecznościowych istnieje bowiem realna
szansa na zdobycie popularności dzięki inteligentnym, szybkim i adekwatnym
działaniom w Internecie. Jednak jak wskazują praktycy niedopracowana
kampania w czasie rzeczywistym może marce zaszkodzić 65. Zbyt wolna
reakcja może pokazać konsumentom, że marka ma refleks szachisty
i wywołać efekt odwrotny od zamierzonego66.
Kolejnym narzędziem komunikacji wykorzystującym emocje jest
z pewnością marketing partyzancki. W swej istocie dzieje się on „tu i teraz” –
jednak dzięki wirtualnej przestrzeni niestandardowe wydarzenia żyją dłużej,
jak choćby akcja „Kapslowe Walentynki z Tymbarkiem” z 2013 roku 67.
Ciekawą inicjatywę zaproponował wówczas swoim klientom Tymbark.
14 lutego 2013 roku na ulicach największych polskich miast, a więc
w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu, w różnych miejscach
można było znaleźć kapsle z miłosnym przesłaniem. Każdy z nich został
wyposażony w magnes, za pomocą którego przymocowywano go
do dowolnie wybranej powierzchni. Ten miły drobiazg był pozostawiany
na słupach informacyjnych, na ławkach, w windach i innych miejscach
użyteczności publicznej. Nie zapomniano także o słynnym Moście
Katedralnym we Wrocławiu, który zakochani upodobali sobie szczególnie
i ozdabiają go, podobnie jak Most Karola w Pradze, symbolicznymi
kłódeczkami68. Do dziś akcja ta jest obecna w Internecie, gdzie przecież nic
nie ginie.
62

http://glowydowynajecia.pl/real-time-marketing-czyli-marketing-w-czasierzeczywistym/ [dostęp: 15.07.2017].
63
http://www.marketing-automation.pl/real-time-marketing-w-systemach-marketingautomation/ [dostęp: 17.07.2017].
64
Tamże.
65
„Press”, Tu i teraz, 4/2015, s.14
66
Tamże, s. 14.
67
http://hatalska.com/2013/02/14/tymbark-i-kapslove-walentynki/
[dostęp: 21.07.2017].
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Tamże.
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Ryc. 16. Post z Facebooka firmy Tymbark

Źródło:https://www.google.pl/search?q=Tymbark+walentynki+2013&source
=lnms&tbm=isch&sa=X&ved= [dostęp: 21.07.2017].

Teoria marketingu partyzanckiego mówi, że podstawową inwestycją
powinny być czas, energia i wyobraźnia. Marketing partyzancki stanowi
bowiem niestandardowe narzędzie komunikacji marketingowej, które
wykorzystuje rozmaite techniki oparte na odpowiednio dobranym haśle
przewodnim i nazwie69. Partyzanckie kampanie promocyjne cechuje wiele
korzyści (m.in. funkcjonalność, trafne dotarcie do grupy docelowej, niski
budżet). Stosowanie technik marketingu partyzanckiego niesie za sobą także
pewne niebezpieczeństwa (prawne, etyczne, społeczne) 70. Realizacja
skutecznej kampanii promocyjnej zależna jest od wielu wzajemnie ze sobą
powiązanych czynników. Kluczową rolę wśród nich zajmuje zwrócenie uwagi
na przekaz, jego wiarygodność oraz zapewnienie optymalnego dotarcia
do docelowego odbiorcy71.
Termin marketing partyzancki zaczerpnięty został z języka
angielskiego, gdzie guerrilla oznacza partyzantkę. Podobne określenie
funkcjonuje również w języku hiszpańskim – guerrilla tłumaczona jest jako
mała wojna lub wojna partyzancka. Marketing partyzancki narodził się
w dobie społeczeństwa informacyjnego jako element promowania towarów
i usług w sposób nowatorski i niekonwencjonalny72 .
Literatura przedmiotu definiuje marketing partyzancki jako wysoce
kreatywne, niskobudżetowe, oryginalne działania promujące ludzi bądź
Wyrwisz J., Marketing partyzancki – mocne i słabe strony w komunikacji
marketingowej organizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”,
nr 712, Problemy zarządzania, finansów i marketingu, Wyd. Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 123.
70
Tamże, s. 123.
71
Tamże, s. 124.
72
Jak skutecznie wykorzystywać techniki marketingu partyzanckiego,
http://www.ikpir.pl/artykul/jak-skutecznie-wykorzystywac-techniki-marketingupartyzanckiego/243543 [dostęp: 26.06.2017].
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organizację, często wykorzystujące furtki prawne lub nadarzające się
możliwości73. Jest to zbiór technik i narzędzi służących do promowania
towarów, usług, marek, organizacji w sposób niekonwencjonalny,
dostosowany do stylu życia grupy docelowej. Cechą wyróżniającą jest
intensywność działania i zmienność oraz szybka reakcja marketingowa
na pojawiające się okazje. Działania partyzanckie są często wspierane
technikami marketingu wirusowego, aby pożądane treści rozchodziły się
i trafiały do kolejnych odbiorców w ramach komunikacji nieformalnej 74.
W dobie ogromnej popularności mediów społecznościowych niestandardowe
działania żyją dłużej i jak wirus rozchodzą się w wirtualnej przestrzeni.
Dzięki kreatywności działania w marketingu partyzanckim można
stworzyć ciekawy i wartościowy przekaz reklamowy przy bardzo niskim
budżecie, czasami nie ponosząc żadnych kosztów75.
Jay. C. Levinson twierdzi, że marketing partyzancki jest76: kierowany
do świadomości i podświadomości, zmienia postawy i jednocześnie
modyfikuje zachowania, atakuje klienta ze wszystkich możliwych kontaktów,
perswaduje, zmusza, kusi, przyciąga i kokietuje i rozkazuje, niewiele
pozostawia przypadkowi, jest efektem precyzyjnego planowania77. Narzędzia
marketingu partyzanckiego są niemal nieograniczone, znacznie bogatsze niż
w przypadku tradycyjnych form marketingowych. Ich efektywne
wykorzystanie zdeterminowane jest właściwym postępowaniem obejmującym
kluczowe etapy działania, tj.78: zdefiniowanie celów, identyfikacja odbiorców
docelowych (obecnych i potencjalnych), ramy czasowe, miejsce realizacji,
rozpoznanie terenu, cechy osobowości. Jay. C. Levinson szczególnie
podkreśla rolę cech osobowości potrzebnych do stosowania marketingu
partyzanckiego dla promowania produktów i marek, a wśród nich przede
wszystkim79: cierpliwość, wyobraźnię, wrażliwość, szczere zainteresowanie
ludźmi, agresywność, energię, chęć współzawodnictwa, zdolność utrzymania
koncentracji.

Leksykon public relations, Tworzydło D., Olędzki J., red., Newsline, Rzeszów
2009, s. 102.
74
Tamże, s. 124.
75
Pabian A., Promocja. Nowoczesne środki i formy, Wyd. Difin, Warszawa 2008,
s. 229.
76
Levinson J. C., Marketing partyzancki. Jak czerpać duże zyski z małej firmy, Wyd.
Helion, Gliwice 2006, s. 86.
77
Scott D. M., Marketing i PR w czasie rzeczywistym, Wyd. Wolters Kluwer,
Warszawa 2012, s. 27.
78
Levinson J. C., Marketing partyzancki. Jak za darmo wypromować swój biznes,
Wyd. Helion, Gliwice 2006, s. 93.
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Tamże, ss. 175-184.
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Marketing partyzancki posługuje się plotkami, pogłoskami
rozsiewanymi w Internecie, graffiti, ulotkami, wlepkami i innymi, czasami
bardzo niekonwencjonalnymi
metodami80.
Znajduje zastosowanie
w przypadku dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Istotą jego jest
bowiem szybkie dostosowywanie się do trendów, tendencji zmian
i wykorzystywanie nadarzających się okazji. Opiera się na błyskawicznej
reakcji na oczekiwania konsumentów i dostosowywaniu się do jego
preferencji. Dzięki zastosowaniu unikalnych kreacji i odpowiedniego
podejścia zapewnione jest efektywne dotarcie do grup docelowych za pomocą
działań, które na długo pozostają w pamięci odbiorców81 .
Marketing partyzancki bywa szczególnie skuteczny przy promowaniu
produktów i marek wśród osób niewrażliwych na tradycyjne komunikaty
promocyjne. Wszechobecny szum reklamowy i niska wiarygodność
przekazów skutkują bowiem ograniczoną efektywnością klasycznych form
reklamy. Odbiorcy przestają być wrażliwi i podświadomie bronią się przed
ich oddziaływaniem. Wywołują one znudzenie, rozdrażnienie lub całkowitą
obojętność82. Są jednak skłonni reagować na przekaz nietypowy,
niestandardowy, którego pomysł ich zaskoczy. Firmy sięgają więc po takie
formy promocji, które pozwolą im wyróżnić się na konkurencyjnym rynku.
Jednym ze sposobów jest stosowanie promocji kontrowersyjnej83.
Obejmuje ona swoim zakresem przekaz szokujący, wywołujący lęk,
niesmak. Badania wskazują, że lęk lub zdenerwowanie, mogące być oznaką
zagrożenia, prowadzą do skupienia się na źródle zagrożenia, czujności
i głębszego analizowania bodźców, a to z kolei wpływa na lepsze
zapamiętywanie bodźca, który wywołał daną emocję84. Ponadto intensywne
emocje poprawiają zapamiętywanie elementów znajdujących się w centrum
uwagi, natomiast znacznie obniżają zapamiętywanie szczegółów.
Emocjonujące bodźce mają pierwszeństwo w przetwarzaniu informacji, tym
samym przyciągają uwagę. Kontrowersyjne działania promocyjne wzbudzają
ciekawość, zwiększają czujność i wrażliwość, a także mogą powodować
głębsze przetwarzanie informacji, co w efekcie prowadzi do zwiększonej
skuteczności85.
80

Levinson, Marketing partyzancki. Jak za darmo..., s. 9.
Tamże, s. 12.
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Bąk A., Jesteś mniejszy, zostań partyzantem, „Marketing w Praktyce”, 2011, nr 11,
s. 12.
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Grochowska A., Wiechecka A., Emocjonalno-poznawcze wyznaczniki skuteczności
reklamy kontrowersyjnej, „Marketing i Rynek”, 2010, nr 7, s. 33.
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Kontrowersyjne działania partyzanckie często wykorzystują
mechanizm dysonansu poznawczego. Dysonans powstaje w sytuacji
rozbieżności pomiędzy wewnętrznymi przekonaniami, a zewnętrznymi
zdarzeniami. Niektóre przekazy mogą być postrzegane jako niesmaczne,
bulwersujące czy nawet szokujące. Mogą wywoływać u odbiorców
negatywne lub ambiwalentne odczucia86. Często zdarza się także,
że zwrócenie uwagi osiągnięte zostaje kosztem oddziaływania wątpliwie
estetycznego. Działania takie mogą budzić również wątpliwości natury
etycznej87.
W Polsce za przykład posłużyć może akcja organizowana przez
środowiska prawicowe, sprzeciwiające się szerzeniu homoseksualnych
wartości przez osoby tej orientacji. W przeciągu jednej nocy ulice i mury
w Warszawie zostały pokryte setkami grafik naniesionych przy pomocy farb
sprayowych88.
Ryc.17. Post z Facebooka organizacji ONR

Źródło: https://www.tumblr.com/search/zakaz%20peda%C5%82owania
[dostęp: 22.07. 2017].

Dopuszczalne granice przekazu promocyjnego określa „Kodeks etyki
reklamy”. Mimo że nie wskazuje on w bezpośredni sposób na techniki
partyzanckie, to jego regulacje kładą nacisk na to, by reklama nie
wprowadzała w błąd, chroniła przed nieetycznym i nieuczciwym przekazem

Tamże, s. 34.
Grochowska, Wiechecka, Emocjonalno-poznawcze wyznaczniki..., s. 34.
88
file:///C:/Users/Dell/Downloads/treco-wiedza-artykuly-szczegoly-id-1080marketing-partyzancki-dobrym-pomyslem-na-dotarcie-do-klienta.pdf
[dostęp: 21.07.2017].
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reklamowym89. Z punktu widzenia prawa działania marketingu
partyzanckiego ograniczone są obowiązującymi aktualnie przepisami,
w szczególności dotyczącymi praktyk nieuczciwej konkurencji, ochrony
własności intelektualnej, świadczenia usług drogą elektroniczną 90.
Stwierdzić można jednak, mimo wielu etycznych wątpliwości,
iż
umiejętne
zastosowanie
marketingu
partyzanckiego,
dzięki
niekonwencjonalnym metodom i szumowi medialnemu, może spowodować
niewspółmierną do zainwestowanych środków znajomość produktu 91.
Działania te potrafią wykreować wartość, tworząc z przedmiotu promocji
produkt symboliczny, będący nośnikiem emocji92.

Ryc. 18. Post z Facebooka firmy Frugo

Źródło: http://kreatico.pl/blog_partyzantka_w_Polsce.php [dostęp: 21.07.2017].

Pomysłowość i kreatywność twórców w tym obszarze w istocie nie
ma granic. Marketing partyzancki przejawia się w takich działaniach,
jak m.in. pisanie sprayem na murach, przyklejanie wlepek w miejscach
publicznych (szkolnych korytarzach, w przejściach podziemnych, w środkach
komunikacji miejskiej), organizowaniu eventów (pokazy freestyle’u

89

Kodeks etyki reklamy, http://www.radareklamy.pl/kodeks-etyki-reklamy.htm
[dostęp: 26.07.2017].
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Wyrwisz, Marketing partyzancki…, s. 123.
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Levinson, Marketing partyzancki. Jak czerpać..., s. 131.
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Krótka charakterystyka marketingu partyzanckiego, http://www.marketing.edu.pl/
marketing-partyzancki/ [dostęp: 26.07.2017].
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koszykarskiego)93. Dobrym przykładem tego typu działań na rynku
światowym jest firma Harley Davidson, która bardziej skupia się
na kreowaniu pewnego stylu życia opartego na wolności i niezależności, nie
zaś na reklamie samych motocykli. W Polsce markami, które zdecydowały się
na promocję poprzez marketing partyzancki były firmy Play, Heyah oraz
Frugo94.
Niedbałe, niechlujne bazgroły zaczęły pojawiać się nie tylko
na citylightach, ale również, co zwłaszcza zasługuje na uwagę,
na zwyczajnych murach. Mimo że graffitti nie spotyka się zazwyczaj
z dobrym odbiorem, w tym wypadku przewrotne hasła łączące łobuzerstwo
z dobrymi manierami wzbudziły raczej pozytywne emocje. Frugo, poprzez
swoją bezpośrednią komunikację, udowodniło, że nie jest tylko napojem,
ale symbolem specyficznego stylu życia, który do tego „kulturalnie gasi
pragnienie”95.
Inteligentny, żartobliwy, ciekawy i atrakcyjny przekaz jest czymś,
czego konsumenci oczekują. Coca-Cola, Nike, Sony Ericsson, Adidas –
to marki, które zainteresowały się tym typem komunikacji, stwierdzając,
że: guerilla marketing to również sposób dla „gigantów”96.
Allegro od lat w swoich reklamach skupia się na akcentowaniu
zakupu w zasadzie wszystkiego dużo taniej niż w sklepie. Marka
wykorzystała również marketing partyzancki. Najbardziej głośnym
przykładem była akcja zrealizowana podczas otwarcia Złotych Tarasów
w Warszawie. Oprócz osób chętnych do obejrzenia ogromnej ilości sklepów
pojawiło się tam 30 osób wynajętych przez Allegro, u których,
na identycznych białych kurtkach, widniał napis: „Wszystko co tu widzisz
możesz kupić taniej na Allegro”. Oprócz tego kilka osób przed wejściem
do centrum handlowego trzymało identyczne strzałki z tym samym napisem.
Reklama docierała więc do wszystkich zainteresowanych potencjalnym
zakupem tak intensywnie, że po kilku godzinach ochrona wyprosiła
pracowników. Akcja odniosła tak wielki sukces, że została powtórzona w 36
innych centrach97 .
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Ryc. 19. Post z Facebooka firmy Allegro

Źródło: http://kreatico.pl/blog_partyzantka_w_Polsce.php
[dostęp: 21.07.2017].

Od lat skuteczna w działaniach partyzanckich jest Ikea. Już w 2012
roku przez pewien okres do siedzib sklepów w wybranych miastach kursował
firmowy tramwaj Ikea. Wnętrze przypominało mieszkanie – siedzenia
w kolorowych obiciach, puchate poduszki i firanki w oknach. Do tego
przemiła atmosfera, którą tworzyli pracownicy Ikea, rozdając podróżującym
charakterystyczne, kolorowe wazoniki98 (Ryc. 20).
Marketing partyzancki nie jest przepisem na gwarantowany sukces.
W wielu przypadkach łatwo jest przekroczyć granicę, przesadzić
z dosłownością przekazu. Z pewnością nie jest też łatwą techniką. By akcja
została zauważona, doceniona i rozpowszechniona, potrzeba nie tylko
dobrego pomysłu, potrzeba tego „czegoś”. Partyzantka może jednak przynieść
niespodziewane (w tym pozytywnym sensie) i daleko przekraczające
oczekiwania – rezultaty99.
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Ryc. 20. Post z Facebooka firmy Ikea

Źródło: http://kreatico.pl/blog_partyzantka_w_Polsce.php
[dostęp: 21.07.2017].

Zakończenie
Branża marketingowa ewoluuje niezmiernie szybko, w szczególności
wraz z rozwojem nowoczesnych technologii. Tempo zmian wymusza
na reklamodawcach nowe podejście do komunikacji marketingowej.
Głównym problemem staje się zoptymalizowanie kampanii pod kątem
podniesienia skuteczności dotarcia do grupy docelowej, zwiększenia
wiarygodności i zwrócenie uwagi. Tradycyjna reklama nie zapewnia już
bowiem powodzenia kampanii. Olbrzymi natłok komunikatów reklamowych
sprawia, że wiele przekazów jest ignorowanych. Głównym kryterium
poszukiwań nowych sposobów komunikacji jest z jednej strony możliwość
obniżenia kosztów i dzięki temu poprawa efektywności, z drugiej zaś
wyróżnienie spośród reklam codziennie atakujących odbiorców i zwiększenie
zapamiętywalności komunikatu100. Odpowiednią reakcją na to zjawisko może
100
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być wykorzystywanie w komunikacji nowatorskich, niestandardowych
instrumentów marketingowych.
Uznać można, iż zaprezentowane w publikacji techniki
marketingowej komunikacji odwołujące się do emocji, wpisują się
w nowoczesny model prowadzenia działań marketingowych. Skala i siła
nabywcza mediów nie jest już bowiem czynnikiem decydującymi
o przewadze. Wymiernego znaczenia nabierają szybkość i sprawność
działania oraz kreatywność i umiejętność szybkiego reagowania.
Nowe technologie rozwijają się w tempie zaskakującym, i jak
zauważa Dawid Kosiński Za pomocą należącego do Facebooka WhatsAppa
już wysłano więcej wiadomości niż za pośrednictwem sms-ów. Z kolei
fenomen Snapchata, Instagrama, Twitcha i Vimeo doskonale pokazuje,
że bardziej od tekstu porywa nas obraz, najlepiej ruchomy. Dlaczego? Bo jest
bardziej podobny do rzeczywistości niż suchy tekst. Dokładnie z tego samego
powodu będziemy chcieli korzystać z rozszerzonej rzeczywistości 101. Z kolei
Mark Zuckerberg, twórca Facebooka, twierdzi, że za 10 lub góra 15 lat pojawi
się nowa platforma, do której przywiążemy się bardziej niż do smartfonów.
W jego ocenie pojawi się sprzęt przypominający dzisiejsze okulary (a nie
jakieś śmieszne gogle), który pozwoli nam jednocześnie widzieć drugą osobę
i obcować z naszym otoczeniem102.
Wydaje się, iż przewidywania te ziszczą się szybciej niż wskazują
prognozy, które jeszcze niecałą dekadę temu dowodziły, iż z Internetu w roku
2017 będzie korzystać 3 miliardy ludzi, a stało się to faktem już w roku
2013103. W 2017 roku liczba internautów osiągnie 3,6 miliarda, co będzie
stanowiło ponad 48% populacji świata – przy prognozowanej liczbie
mieszkańców globu wynoszącej 7,6 miliarda 104.
Trudno dziś prognozować, jakie narzędzia i techniki komunikacji
będą wykorzystywane w marketingu za lat kilka. W kontekście powyższych
rozważań warto jednak przywołać opinię guru marketingu – Jacka Trouta,
który mówi jasno: „wyróżnij się albo zgiń”105. Wypowiedź tę rozszerzyć
można o stwierdzenie – i dostosuj się do nowych narzędzi komunikacji.
Segmentacja
i
dywersyfikacja,
dostosowywanie
się
do
poszczególnych grup, zwracanie uwagi na indywidualnego człowieka
to istotna przesłanka sukcesu. Na tą potrzebę odpowiada Internet, który
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wymusza aktywność odbiorcy, pozwalając mu na odbieranie treści, które mu
odpowiadają. Publiczność w dużej mierze nie chce być już pasywna, chce by
ich gusta i zainteresowania się liczyły. Komunikacja poprzez sieć pozwala na
bezpośrednią interakcję z innym użytkownikiem, a także na przesyłanie tego
samego komunikatu do wielu osób. Ta pełnia władzy, którą posiada
zasiadający przy komputerze uczestnik sieci, ma wpływ na jego zachowania.
Z pewnością marketingowcy muszą wykorzystywać komunikacyjny
potencjał sieci. Śledzić nowe technologie, mody, trendy i czerpać z nich
inspiracje do skutecznych działań w burzliwym i złożonym otoczeniu.
I z pewnością nie jest to przemijająca moda. Za lat kilka analizowane
w publikacji narzędzia komunikacji uznać będzie można za przestarzałe,
zaś nowe technologie, jak choćby wspomniana rozszerzona rzeczywistość,
stworzą kolejny obszar do skutecznych niestandardowych działań
marketingowych.
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PROCES MODERNIZACJI POLSKIEJ ARMII
W PERSPEKTYWIE PLANU MODERNIZACJI TECHNICZNEJ
SIŁ ZBROJNYCH NA LATA 2017-2022.
SZANSE I ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
Process of the modernization of the Polish Army in the light
of the Plan for Technical Modernization
of the Armed Forces for the years 2017-2022.
Opportunities, threats and the security of the country

Abstract
The process of modernization of the Polish army is one of the longest politicalmilitary-social processes in Poland. Duration, numerous changes to the very concept
of modernization plan for the Polish Army, reshuffles on the Polish political scene all these factors have a substantial impact on time, quality and cost of the
modernization process, which because of these reasons, continues even today. The
aim of this article is to familiarize the reader with the most important opportunities
and threats arising from the modernized Plan of Technical Modernization of the
Polish Army.
Keywords: modernization of the Polish Army, program “Wisła”, program “Orka”,
Polish Ministry of Defence.
Streszczenie
Proces modernizacji polskiej armii jest jednym z najdłużej trwających procesów
polityczno-militarno-społecznych w Polsce. Czas trwania, wielokrotne zmiany
koncepcji planów modernizacyjnych Wojska Polskiego, przetasowania na polskiej
scenie politycznej – wszystkie te czynniki miały niebagatelny wpływ na czas, jakość
i koszty samego procesu modernizacji, który z tychże powodów trwa do dnia
dzisiejszego. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikowi najważniejszych szans
i zagrożeń wynikających z zmodernizowanego Panu Modernizacji Technicznej
Wojska Polskiego.
Słowa kluczowe: modernizacja WP, program „Wisła”, program „Orka”, MON.
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Wprowadzenie
Proces modernizacji polskiej armii jest stanem ciągłym od ostatnich
kilkunastu lat. Można śmiało stwierdzić, iż wraz z przemianami społecznopolitycznymi w Polsce po 1989 r., rozpoczął się żmudny proces zmian
w Wojsku Polskim. Początkowo przebiegał on w sposób absolutnie
nieskoordynowany, chaotyczny, czasami wręcz niezrozumiały. Niemniej
jednak podjęcie szybkich, wieloaspektowych działań, przede wszystkim
natury politycznej, których celem było przystąpienie Polski do struktur Paktu
Północnoatlantyckiego, w następstwie wymusiło zmiany o charakterze
wojskowym, w tym również modernizacyjnym. Niewątpliwie największy
wpływ na modernizację Wojska Polskiego miał udział w dwóch misjach
wojskowych: w Afganistanie oraz Iraku. Braki sprzętowe oraz zacofanie
technologiczne dobitnie uwidoczniło się na początku XXI wieku, w chwili
konieczności współpracy z sojusznikami z NATO w Afganistanie oraz
w ramach koalicji międzynarodowej podczas wojny irackiej. Należy
zaznaczyć, iż pomimo początkowych braków sprzętowych lub braku
dostosowania posiadanego sprzętu do wymagań współczesnego pola walki,
w tym tak szczególnego, jakim cechowały się konflikty w Iraku
i Afganistanie, Wojsko Polskie w krótkim czasie doposażyło
i zmodernizowało sprzęt używany w trakcie misji wojskowych przez polskich
żołnierzy. Na wyposażeniu osobistym żołnierzy pojawiły się zmodernizowane
wersje karabinków Beryl w standardzie C, z przednim chwytem
pistoletowym, szynami do montażu akcesoriów i celowników oraz
magazynkami wykonanymi z lekkiego, półprzezroczystego materiału,
pozwalającego w każdej chwili skontrolować ilość pozostałej amunicji
w magazynku. Polscy żołnierze po afgańskich bezdrożach poruszali się
kołowymi transporterami opancerzonymi Rosomak oraz wozami typu MRAP
o zwiększonej odporności balistycznej, poprawiono również komfort
żołnierzy, wyposażając tychże w mundury uszyte z odpowiednich tkanin
przystosowanych do afgańskich i irackich warunków klimatycznych.
Do rozpoznania obrazowego (IMINT – ang. Imagery inteligence) używano
bezzałogowych statków powietrznych typu Orbiter. Niemniej jednak
nowoczesny sprzęt w pierwszej kolejności używany i wykorzystywany był
przez jednostki biorące udział w Polskich Kontyngentach Wojskowych,
m.in. 17 Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną, 10 Brygadę Kawalerii
Pancernej, 6 Brygadę Powietrzno-Desantową, 21 Brygadę Strzelców
Podhalańskich, 10 Opolską Brygadę Logistyczną czy też 2 Hrubieszowski
Pułk Rozpoznawczy.
Pomimo wieloletniego doświadczenia zdobytego podczas pełnienia
obowiązków w ramach misji afgańskiej, irackiej czy czadyjskiej proces
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modernizacji armii służył w pierwszej kolejności zwiększeniu możliwości
jednostek służących na misjach. Wraz z upływającym czasem i powolnymi
zmianami technologicznymi w polskiej armii, udziałem w misjach
wojskowych poza granicami kraju, zwiększaniem pozycji politycznej
i militarnej wewnątrz NATO, proces modernizacji Wojska Polskiego nabierał
tempa. Po udanej modernizacji wojsk lądowych – wyposażenie ich w czołgi
typu Leopard 2A4 i 2A5, KTO Rosomak, cyfrowy sprzęt łączności
i rozpoznania pola walki oraz nowoczesny sprzęt logistyczny i inżynieryjny;
świetnie wyposażonych i doświadczonych w boju jednostkach wojsk
specjalnych oraz doposażonych w myśliwce F-16C i zmodernizowane Mig-29
wojskach lotniczych, proces modernizacji polskiej armii zatrzymał się.
W chwili obecnej największą potrzebę modernizacyjną wykazują wojska
obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej oraz Marynarka Wojenna.
Te dwa rodzaje wojsk są najbardziej zacofanymi technologicznie jednostkami
w całej polskiej armii. Potwierdzeniem tej tezy są zapisy Planu Modernizacji
Technicznej Sił Zbrojnych w latach 2013-2022 oraz zmodernizowanego Planu
Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych w latach 2017-2022; w obu tych
dokumentach priorytetowe są plany modernizacji Marynarki Wojennej oraz
przede wszystkim systemów obrony powietrznej1.
Plan modernizacji Wojska Polskiego
Dla niniejszego artykułu kluczowa będzie przedstawiona podczas
kieleckich targów przemysłu obronnego w dniu 7 września 2016 r.
zmodernizowana wersja Planu Modernizacji Technicznej (PMT), a podpisana
przez Ministra Obrony – Antoniego Macierewicza – w dniu 7 października
2016 r.2 Z informacji przedstawionych przez Szefa Zarządu Planowania
Rzeczowego P8 Sztabu Generalnego – pułkownika Krzysztofa Zielskiego –
podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach,
kluczowa dla nowego PMT była decyzja nr 205 Ministerstwa Obrony
Narodowej z dnia 24 czerwca 2016 r., w której to określono pięć priorytetów
modernizacyjnych polskiej armii.

MON, Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych w latach 2013-2022, Warszawa
2013 oraz Dmitruk T., Projekt nowego Planu Modernizacji Technicznej, portal
www.dziennikzbrojny.pl, źródło: http://dziennikzbrojny.pl/artykuly/art,2,4,10262,
armie-swiata,wojsko-polskie,projekt-nowego-planu-modernizacji-technicznej,
(Dostęp: 20.09.2017).
2
Macierewicz podpisał aktualizację PMT. MON: Szczegóły „w stosownym czasie”,
www.defence24.pl, źródło: http://www.defence24.pl/473968,macierewicz-podpisalaktualizacje-pmt-mon-szczegoly-w-stosownym-czasie, (Dostęp: 20.09.2017).
1
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Priorytetami tymi są:
Obrona powietrzna.
Modernizacja Marynarki Wojennej.
Działania w cyberprzestrzeni.
Modernizacja Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych.
Obrona Terytorialna3.
W założeniach MON 24% PMT ma być przeznaczone na
modernizację obrony powietrznej w latach 2017-2022, 15% na Marynarkę
Wojenną, 14% na wojska pancerne i zmechanizowane, na Wojska Obrony
Terytorialnej – 5%, a na działania w sferze cyberprzestrzeni – 1% PMT4.
W pierwszej kolejności w latach 2017-2019 na wszystkie procesy
modernizacyjne zarezerwowano kotwę 32 mld złotych.
W odniesieniu do planów modernizacyjnych wojsk obrony
powietrznej, MON, za priorytetowe uznaje:
 przeciwlotnicze i przeciwrakietowe zestawy
średniego zasięgu
„WISŁA”,
 przeciwlotnicze zestawy rakietowe krótkiego zasięgu „NAREW”
 samobieżne przeciwlotnicze zestawy rakietowe „POPRAD”,
 przeciwlotniczy system rakietowo-artyleryjski bliskiego zasięgu
„PILICA”,
 przeciwlotnicze artyleryjskie środki ogniowe „NOTEĆ”,
 przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe „GROM/PIORUN”,
 zdolne do przerzutu stacje radiolokacyjne „BYSTRA”,
 kierowane lotnicze pociski rakietowe klasy powietrze-ziemia dla
samolotów F-165.
1.
2.
3.
4.
5.

Podobna ilość programów modernizacyjnych przewidziana jest dla
Marynarki Wojennej RP:
 okręt podwodny nowego typu „ORKA”,
 sprzęt wojskowy dla Morskiej Jednostki Rakietowej,
 nowoczesne niszczyciele m.in. „KORMORAN II”,
 okręt patrolowy z funkcją zwalczania min „CZAPLA”,
 okręt obrony wybrzeża „MIECZNIK”,
 okręt rozpoznania elektronicznego „DELFIN”,
 okręt ratowniczy „SUPPLY”,
 holowniki,
Dmitruk, Projekt…
Tamże.
5
Tamże.
3
4

109

B. Maziarz, Proces modernizacji polskiej armii w perspektywie Planu…




system głębinowy obrony przeciwminowej „OPM GŁUPTAK”,
unifikacja śmigłowców MW typu W-3 do jednolitej wersji
W-3WARM6.

Modernizacja wojsk pancernych i zmechanizowanych ma obejmować
takie programy jak:
 przeciwpancerne pociski kierowane (ppk) SPIKE dla Kołowych
Transporterów Opancerzonych,
 zdalnie sterowany system wieżowy z wyrzutnią ppk SPIKE
zintegrowany z KTO „ROSOMAK”,
 kołowe transportery opancerzone R1 WD z bezzałogową wieżą
zintegrowaną z ppk SPIKE,
 kołowe transportery opancerzone R1WD z Hitfist-30,
 kołowe transportery opancerzone WPT, WRT, RSK,
 doposażenie KTO „ROSOMAK” z systemem wieżowym Hitfist-30
w wyrzutnię ppk SPIKE
 wozy bojowe na podwozu Uniwersalnej Modułowej Platformy
Gąsiennicowej,
 zawansowane Indywidualne Systemy Walki „TYTAN”,
 modernizacja czołgów Leopard 2A4,
 modernizacja ciągników pancernych BPz-2,
 ciężkie kołowe pojazdy ewakuacji i ratownictwa technicznego,
 sprzęt optyczny, noktowizyjny, termowizyjny,
 symulatory i trenażery7.
Z zaprezentowanych powyżej programów modernizacyjnych,
dotyczących kluczowych sfer polskiej armii, widać dobitnie,
iż przedsięwzięcie mające na celu zmodernizowanie WP jest zadaniem
ogromnym. Ilość programów, ich różnorodność, w połączeniu
z możliwościami finansowymi oraz technologicznymi Polski, powoduje,
iż proces modernizacji polskiej armii jest przedsięwzięciem niebywale
trudnym i wręcz miejscami – śmiałym.
Trudności wynikające z procesu modernizacji polskiej armii
Chcąc określić wpływ procesu modernizacji polskiej armii na szanse
i zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, należy w pierwszej kolejności
zwrócić uwagę na działania polityczne podejmowanie w tej materii. Wrzawa
6
7

Tamże.
Tamże.
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polityczno-medialna, jaka towarzyszy procesowi modernizacji polskiej armii
od czasów tranzycji władzy i objęcia rządów przez Prawo i Sprawiedliwość,
zdecydowanie nie wpływa korzystnie na realizowane i planowane programy
modernizacyjne. Szczególnym przykładem tego typu działań jest przetarg
na śmigłowce wielozadaniowe dla polskiej armii. Ogłoszony za rządów
Platformy Obywatelskiej przetarg wygrało europejskie konsorcjum Airbus
Helicopters, z produkowanym przez siebie śmigłowcem typu EC-725
„Caracal”, które zobowiązało się do dostarczenia 50 sztuk śmigłowców
w trzech wersjach: transportowej – dla wojsk specjalnych oraz wersji
morskiej, za kwotę blisko 13,5 mld zł 8. Przetarg ten został unieważniony
w październiku 2016 r. przez kierownictwo MON z nadania PiS9. Efektem
zamieszania wokół przetargu na śmigłowce był spory uszczerbek
wizerunkowy Polski na arenie międzynarodowej. Straty wizerunkowe
w połączeniu z niefortunnymi wypowiedziami polityków, zarówno z obozu
rządzącego, jak i ze strony opozycji, wzajemnym przerzucaniem się winą
i oskarżeniami dotyczącymi wartości przetargu, offsetu oraz poddawaniu pod
wątpliwość sensowności zakupu samych śmigłowców, spowodowały,
iż Polska na arenie międzynarodowej sprawia wrażenie nieodpowiedzialnego,
lekkomyślnego i nieprzewidywalnego partnera. W sferze przetargów dla
wojska i zakupu nowoczesnych technologii militarnych takie cechy jak
odpowiedzialność, powaga i przewidywalność są cechami szczególnie
ważnymi. Poza bezpośrednim przekładaniem się ww. cech na cenę sprzętu,
zdecydowanie istotniejszą kwestią są bezpośrednie relacje pomiędzy krajem
kupującym a sprzedającym sprzęt wojskowy. Dzięki odpowiednio
prowadzonej polityce i zakupom militarnym, pozyskuje się silnych
sojuszników, dysponujących przede wszystkim zapleczem technologicznym
i umysłowym do produkcji sprzętu wojskowego spełniającego wymagania
współczesnego pola walki i nowoczesnych sił zbrojnych. Tego typu sojusze
w pobiegunowym świecie są niezwykle cenne. Niestety przetarg na
śmigłowce dla polskiej armii obnażył słabość polskiej klasy politycznej, która
ponad bezpieczeństwo kraju i jakość polskiej armii przedłożyła spór
polityczny10.
Sztandera M., Czuchowski W., pap, Koniec caracali. Zabrakło kasy?,
www.wyborcza.pl, http://wyborcza.pl/1,75398,20795981,koniec-caracali-zabraklokasy.html#BoxGWImg [dostęp: 21.09.2017].
9
AB, PAP, Rząd zerwał negocjacje. Polska jednak nie kupi śmigłowców Caracal od
Francuzów, www.gazeta.pl, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114871,207
90758,rzad-zerwal-negocjacje-polska-jednak-nie-kupi-od-francuzow.html#MT2,
[dostęp: 21.09.2017].
10
Więcej o przetargu na śmigłowce wielozadaniowe, zob. Świerczyński M., Historia
kupowania śmigłowców właśnie zatoczyła koło. Kryzys w wojsku?, www.polityka.pl,
8
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Drugim czynnikiem, niekorzystnie wpływającym na proces
modernizacji polskiej armii, wynikającym bezpośrednio z działań
politycznych, jest brak długofalowej strategii. Wraz z kolejnymi wyborami
i zmianą ekip rządzących proces modernizacji Wojska Polskiego staje
w miejscu. Każdy nowy minister obrony, wraz ze swoim zespołem,
przygotowuje nową, przełomową i w założeniu szybką oraz skuteczną drogę
do zmodernizowania Wojska Polskiego. W efekcie działań polityków proces
modernizacji polskiej armii trwa już bez mała drugą dekadę, efekty są dosyć
mizerne, a jego końca ciężko upatrywać w najbliższej dekadzie.
Kolejnym zagrożeniem dla procesu modernizacji polskiej armii, a tym
samym dla bezpieczeństwa państwa, są oczekiwania stawiane przez
polityków wobec wymagań technicznych sprzętu. Znamiennym przykładem
zbyt wygórowanych oczekiwań w stosunku do ceny, jaką Polska może
zapłacić za nowoczesny sprzęt, jest program modernizacji obrony powietrznej
średniego i krótkiego zasięgu. Szacowane koszty programu obrony
powietrznej średniego zasięgu, tj. ok 100 km, pod kryptonimem „Wisła”
szacowane są nawet na 100 mld złotych11. W rozmowie z Jędrzejem Grafem,
wiceministrem obrony narodowej, Bartosz Kownacki, przyznał,
iż rozpatrywany był wariant zakupu systemu rakietowego „Patriot”
w najnowszej obecnie użytkowanej wersji PDB-8, produkowany przez

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1679904,1,historia-kupowania-smig
lowcow-wlasnie-zatoczyla-kolo-kryzys-w-wojsku.read; Tenże, Jakie będą skutki
śmigłowcowego zawirowania? Groźne dla stosunków z Francją i naszej pozycji
w UE, www.polityka.pl, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/ 1678594,
1,jakie-beda-skutki-smiglowcowego-zawirowania-grozne-dla-stosunkow-z-francja-inaszej-pozycjiue.read?backTo=http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1678
750,1,w-sprawie-smiglowcow-polski-rzad-pograza-sie-coraz-bardziej.read;
Tenże, W sprawie śmigłowców polski rząd pogrąża się coraz bardziej,
www.polityka.pl, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1678750,1,w-sprawiesmiglowcow-polski-rzad-pograza-sie-corazbardziej.read?backTo=http://www.Poli
tyka.pl/ tygodnikpolityka/kraj/1679904,1,historia-kupowania-smiglowcow-wlasniezatoczyla-kolo-kryzys-w-wojsku.read [dostęp: 22.09.2017]; Sabak J., Palowski J.,
Śmigłowce „soczewką” problemów modernizacji. Potrzeba systemowych zmian,
www.defence24.pl, http://www.defence24.pl/471433,smiglowce-soczewka-problem
ow-modernizacji-potrzeba-systemowych-zmian [dostęp: 22.09.2017].
11
Rozmowa Jędrzeja Grafa z Bartoszem Kownackim, sekretarzem stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej: Skupimy się na korekcie istniejących
programów modernizacyjnych. Kownacki dla Defence24.pl o reformie zakupów dla
Sił Zbrojnych, www.defence24.pl, źródło: http://www.defence24.pl/360399,skupimysie-na-korekcie-istniejacych-programow-modernizacyjnych-kownacki-dladefence24pl-o-reformie-zakupow-dla-sil-zbrojnych [dostęp: 22.09.2017].
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konsorcjum Raytheon12. W tej samej rozmowie Kownacki podkreślił,
iż równocześnie do rozmów z amerykańskim Raytheonem prowadzone są
negocjacje z europejskim konsorcjum MEADS, produkującym podobnej
klasy system przeciwlotniczy i przeciwrakietowy co „Patriot” 13. Ostatecznie
zapytanie ofertowe (ang. Letter of Request) zostało skierowane do konsorcjum
Raytheon we wrześniu 2016 r.14 Z tą różnicą, iż rakiety, jakie mają być
dostarczone Polsce, będą w niższym standardzie niż rakieta PDB-8. Polska
otrzyma system „Patriot” wyposażony w pociski typu PAC-3, PAC-3MSE
oraz specjalną, tańszą rakietę, produkowaną w kooperacji Raytheona,
izraelskiego Rafaela oraz Polską Grupę Zbrojeniową, o nazwie SkyCeptor 15.
System „Patriot” dla Polski ma być również wyposażony w radar dookólny,
który w obecnie używanych na świecie systemach „Patriot” póki co nie
występuje16.
Równie problematyczne, co zakup systemu rakietowego oraz
śmigłowców, są programy modernizacyjne odnoszące się do zwiększenia
zdolności bojowej Marynarki Wojennej RP. W styczniu 2017 r., Ministerstwo
Obrony Narodowej potwierdziło, iż większość realizowanych i zakładanych
planów modernizacyjnych jest opóźniona 17. Budowany od przeszło 15 lat
okręt typu „Gawron”, obecnie znany pod nazwą „Ślązak”, początkowo miał
być wielozadaniową korwetą, jednakże wraz z upływającym czasem,
przedłużającą się budową i rosnącymi kosztami zdecydowano, iż budowa
zostanie dokończona, jednakże okręt będzie pełnił zadania patrolowe 18.
W opinii płk. Dariusza Pluta, szefa Inspektoratu Uzbrojenia, obecnie
opóźnienie budowy okrętu „Ślązak” wynosi ok 20 miesięcy 19. Również
programy dotyczące okrętów obrony wybrzeża typu „Miecznik” oraz
patrolowców typu „Czapla” cechują się opóźnieniem. Planowane przyjęcie do
Rozmowa Jędrzeja Grafa z …
Tamże.
14
Borowski J., Polska chce kupić Patrioty. Macierewicz: wystosowaliśmy zapytanie
ofertowe do USA ws. rakiet przeciwlotniczych i antybalistycznych, www.wp.pl,
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Polska-chce-kupic-Patrioty-MacieRewiczwystosowalismy-zapytanie-ofertowe-do-USA-ws-rakiet-przeciwlotniczych-ianty
balistycznych,wid,18494995,wiadomosc.html?ticaid=118bfe [dostęp: 25.09.2017].
15
Borowski…
16
Tamże.
17
MON potwierdza opóźnienia w modernizacji Marynarki Wojennej, źródło:
www.defence24.pl, źródło: http://www.defence24.pl/530843,mon-potwierdza-opoz
nienia-w-modernizacji-marynarki-wojennej [dostęp: 25.09.2017].
18
Kucharczyk M., Modernizacja Sił Zbrojnych RP. Część 3 – Marynarka Wojenna,
Ośrodek Analiz Strategicznych, wrzesień 2016, https://oaspl.org/2016/09/22/
mode rnizacja-sil-zbrojnych-rp-czesc-3-marynarka-wojenna/ [dostęp: 25.09.2017].
19
MON potwierdza opóźnienia w modernizacji Marynarki Wojennej…
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służby trzech okrętów typu „Miecznik” szacowane jest na lata 2020-2022,
a okrętów typu „Czapla” (również trzech sztuk) – na lata 2022-202420.
W odniesieniu do planowanego zakupu nowych okrętów podwodnych dla
Marynarki Wojennej RP, w chwili obecnej trwają prace analitycznokoncepcyjne, mające określić możliwości pozyskania nowoczesnych
technologii w dziedzinie budowy okrętów podwodnych, ze szczególnym
uwzględnieniem możliwości przenoszenia rakiet manewrujących. W związku
z powyższym określenie czasu przyjęcia do służby nowych okrętów
podwodnych jest niemożliwe, na co również wskazał Inspektorat Uzbrojenia
MON21. W opinii Macieja Kucharczyka z Ośrodka Analiz Strategicznych,
nowe okręty podwodne, wyposażone w rakiety manewrujące, których
wymaga MON, co podnosi koszty produkcji i komplikuje proces budowy
okrętów, zostaną dostarczone Polsce nie wcześniej niż w 2024 r. 22
Oczywiście, o ile procedury przetargowe będą przebiegały harmonijnie i bez
większych zakłóceń. Na przykładzie planowania zakupu okrętów
podwodnych ponownie widoczne są zbyt duże oczekiwania wobec
oferowanego sprzętu. Konieczność, w opinii MON, przenoszenia rakiet
manewrujących znacząco podnosi koszty budowy i komplikuje cały proces
budowy okrętów podwodnych, a potencjalnie oferowane Polsce okręty
podwodne: niemieckiej produkcji typu 212, szwedzkie A-26 czy francuskie
Scorpene, w chwili obecnej nie dysponują takimi możliwościami bądź są
w fazie testów23.
Tamże. W dniu 16 listopada 2017 r. amerykańska agencja uzbrojenia DSCA
(Defense Security Cooperation Agency) podała wycenę pierwszego etapu zakupu
systemu „Patriot” dla Polski. Kwota zakupu 16 wyrzutni, 4 radarów i 208 pocisków
PAC-3MSE wynosi 10.5 mld USD. Wycena ta obejmuje uzbrojenie 2 baterii,
z planowanych przez Polskę – 8 (łącznie 64 wyrzutni pocisków). Należy w związku
z tym domniemywać, iż koszty zakupu pełnych 8 baterii rakiet systemu „Patriot”
będą oscylowały w kwocie ok. 100 mld złotych. Wskazuje na to również Marek
Świerczyński, analityk tygodnika „Polityka” specjalizujący się w sprawach
obronności. Por. Defense Security Cooperation Agency, News Release, Poland –
Integrated Air and Missile Defense (IAMID) Battle Command System (IBCS) –
enabled Patriot Configuration-3+ with Modernized Sensors and Components,
Transmittal No. 17-67, https://www.dsca.mil/sites/default/files/mas/poland_17-67.pdf
[dostęp: 17.11.2017] oraz Świerczyński M., Patrioty za 37 miliardów. A to mniej niż
połowa kosztów, www.polityka.pl, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/
1728128,2,patrioty-za-37-miliardow-a-to-mniej-niz-polowa-kosztow.read
[dostęp:
18.11.2017].
21
MON potwierdza opóźnienia w modernizacji Marynarki Wojennej…
22
Kucharczyk….
23
Cielma M., Kwasek T., Okręty podwodne z rakietami albo żadne – przyszłe siły
podwodne Marynarki Wojennej RP, www.dziennikzbrojny.pl, http://dziennikzbrojny.
20
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Jednakże największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa
i jednocześnie dla procesu modernizacji polskiej armii jest stan i jakość
polskiego przemysłu zbrojeniowego. Polskie przedsiębiorstwa produkujące
uzbrojenie nie dysponują odpowiednim zapleczem technologicznym oraz
cechują się brakiem wiedzy dotyczącej konstrukcji nowoczesnego uzbrojenia,
spełniającego warunki współczesnego pola walki. Świadczą o tym dobitnie
problemy i trudności całego procesu modernizacyjnego polskiej armii, który
twa od kilkunastu lat. Większość nowoczesnego uzbrojenia, jakie pozyskało
Wojsko Polskie, jest uzbrojeniem projektowanym i produkowanym poza
granicami naszego kraju (np. KTO Rosomak są produktem licencyjnym
fińskiego producenta Patria, czołgi Leopard produkowane są przez koncern
Krauss-Maffei Wegmann, samoloty F-16 produkuje Lokheed Martin). Polski
przemysł nie jest w stanie zaproponować rodzimych produktów,
spełniających oczekiwania polskiej armii, w zamówieniach na nowoczesny
sprzęt, co uwidocznione jest w momencie zakończenia przetargu i wyłonieniu
zwycięzcy. W zdecydowanej większości beneficjentami modernizacji polskiej
armii są i nadal będą kraje sojusznicze, dysponujące odpowiednim zapleczem
technologicznym, zapewniającym dostęp do nowoczesnych technologii
i produkujących sprzęt spełniający warunki współczesnego pola walki. Rola
polskiego przemysłu zbrojeniowego ograniczona zostanie ewentualnie do roli
podwykonawcy, a nie partnera wiodącego czy strategicznego.
Pomimo licznych problemów wynikających z podejmowanych
działań mających na celu zmodernizowanie polskiej armii, szczególnie jeżeli
chodzi o opóźnienia procesów przetargowych itp., należy wskazać szanse dla
bezpieczeństwa Polski, wynikające z posiadania zmodernizowanej armii.
Pierwszą szansą jest zdecydowane zwiększenie potencjału obronnego kraju.
Bezsprzecznym bowiem jest fakt, iż nowoczesna, doświadczona w misjach
wojskowych armia, wyposażona w sprzęt spełniający wymagania
współczesnego pola walki, jest armią zapewniającą bezpieczeństwo państwu.
W połączeniu ze stabilną pozycją Polski wewnątrz NATO, bezpieczeństwo
Polski nie powinno być zagrożone. Potencjał Wojska Polskiego jest duży,
a po zakończeniu procesu modernizacji armii jeszcze wzrośnie. W związku
z powyższym należy dołożyć wszelkich starań, aby rozpoczęty proces
pl/artykuly/ art, 2,4,3375,armie-swiata,wojsko-polskie,okrety-podwodne-z-rakietamialbo-zadne-przyszle-sily-podwodne-marynarki-wojennej-rp [dostęp: 26.09.2017];
Dura M., Niemcy odkrywają karty. Okręt podwodny Typu 212A w Gdyni,
www.defence24.pl, http://www.defence24.pl/273786,niemcy-odkrywaja-karty-okretpodwodny-typu-212a-w-gdyni [dostęp: 26.09.2017] oraz Tenże, Szwedzki okręt A26 –
oferta współpracy wojskowej i przemysłowej dla programu Orka, www.defence24.pl,
http://www.defence24.pl/278432, szwedzki-okret-a26-oferta-wspolpracy-wojskoweji-przemyslowej-dla-programu-orka [dostęp: 26.09.2017].
115

B. Maziarz, Proces modernizacji polskiej armii w perspektywie Planu…

modernizacyjny doprowadzono do końca, niemniej jednak z należytą
ostrożnością i brakiem pośpiechu, który może spowodować, iż do Wojska
Polskiego trafi sprzęt nie do końca spełniający pokładane w nim oczekiwania.
Dzięki modernizacji polskiej armii Wojsko Polskie ostatecznie
pozbędzie się przestarzałego sprzętu pamiętającego czasy Układu
Warszawskiego, w większości produkcji radzieckiej. W szczególności
dotyczy to Marynarki Wojennej oraz części wojsk pancernych, wyposażonych
w przestarzałe czołgi typu T-72 oraz bojowe wozy piechoty BWP-1. Sprzęt
ten powinien być jak najszybciej zastąpiony nowocześniejszymi
konstrukcjami – odpowiednimi do czasów, w których przyjdzie im służyć.
Proces modernizacji polskiej armii zagwarantuje również jej pełną
profesjonalizację. W chwili obecnej najlepiej wyposażonymi i wyszkolonymi
rodzajami sił zbrojnych i jednostkami są: Wojska Specjalne (GROM, JWK,
NIL, FORMOZA, AGAT), wojska pancerne i zmechanizowane (11 Lubuska
Dywizja Pancerna) oraz lotnictwo dysponujące nowoczesnymi samolotami
typu F-16C Block 52+, MiG-29 FULCRUM, Casa-295M. Niemniej jednak
współczesne siły zbrojne nie mogą osiągnąć pełnego potencjału bojowego bez
zapewnienia skutecznej ochrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej,
a w przypadku państw dysponujących dostępem do morza, konieczne jest
posiadanie odpowiednich sił morskich, mogących skutecznie reagować
na zagrożenia granic i ochronę szlaków żeglugowych.
Zakończenie
Niewątpliwie polska armia wymaga szybkiego dokończenia procesu
modernizacyjnego, w szczególności w kwestii obrony przeciwlotniczej
i przeciwrakietowej, która ze względów strategicznych powinna być
absolutnie priorytetowa. Należy pamiętać, iż w procesie modernizacyjnym
powinno kierować się przede wszystkim potrzebami Wojska Polskiego,
możliwościami finansowymi państwa oraz ofertą zaproponowanego offsetu,
a nie interesem politycznym i partyjnym. Niestety partykularne interesy
poszczególnych ekip rządzących, na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, były
i nadal są cechą szczególną tego długoletniego, mozolnego i trudnego
zadania, jakim jest modernizacja polskiej armii. Również problematycznym
dla procesu modernizacji, w niedalekiej przyszłości, może być rozpoczęty
w 2017 r., projekt tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Z dotychczasowych
działań Ministerstwa Obrony Narodowej wynika wprost, iż nowy, piąty
rodzaj polskich Sił Zbrojnych, jest jednym z priorytetowych 24. Plany

24

Wojska Obrony Terytorialnej zostały piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP,
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utworzenia 17 brygad do końca 2019 r.25 wiążą się z dużymi nakładami
finansowymi, co może bezpośrednio przełożyć się na proces modernizacyjny
Wojska Polskiego, m.in. poprzez opóźnienie lub wręcz rezygnację z
niektórych działań26. O ile sama idea utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej
nie budzi większych zastrzeżeń co do jej istoty i potrzeby, to przekładanie
potrzeb tego rodzaju Sił Zbrojnych nad potrzeby wojsk operacyjnych,
stanowiących o sile i potencjale obronnym kraju, może budzić kontrowersje 27.
Równie niepokojący dla procesu modernizacji polskiej armii jest
opublikowany na początku listopada raport o gospodarowaniu mieniem
wojskowym. Z raportu wynika wprost, iż pomimo wydawania miliardów
złotych na modernizację wojska, stan techniczny infrastruktury oraz sprzętu
pozostawia wiele do życzenia28.
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POSŁOWIE DO SEJMU KRAJOWEGO W GALICJI
Z TERENU WSPÓŁCZESNEGO POWIATU SUSKIEGO

Members to the Diet of Galicia and Lodomeria
from the current area of the Sucha County

Abstract
The lands of the current Sucha County (9 municipalities) consists of terrains ranging
from the Municipality of Stryszawa to the Municipality of Jordanów. This particular
terrain had in past been a part of different administrative centres – Wadowice,
Żywiec, Myślenice or even Oświęcim/ Nowy Targ.
This article is about the times of autonomy in Galicia – a very complicated map
of different electoral districts which included contemporary lands of Sucha County
and Galician Assembly legislation, and their changes in the years of 1861-1918. This
work additionally, showcases the profiles of the representatives of the Diet of Galicia
and Lodomeria in Lwów, coming from the terrains currently belonging to the Sucha
County.
Keywords: Galicia and Lodomeria, Diet of Galicia and Lodomeria, electoral system,
Imperial Council in Vienna, representative, Member of Parliament, curial electoral
system, Sucha County (contemporary), Żywiec County and Myślenice County (pre1918)

Streszczenie
Ziemie dzisiejszego powiatu suskiego (9 gmin) obejmują tereny od gminy Stryszawa
do gminy Jordanów. Obszar ten w przeszłości wchodził w skład różnych ośrodków
administracyjnych – Wadowic, Żywca i Myślenic, a nawet Oświęcimia czy Nowego
Targu.
Artykuł dotyczy czasów autonomii w Galicji – skomplikowanej mapy okręgów
wyborczych, które obejmowały współczesne ziemie powiatu suskiego oraz ordynacji
do sejmu galicyjskiego i jej zmian w latach 1861-1918; prezentuje sylwetki posłów
do Sejmu Krajowego we Lwowie z terenów dzisiejszego powiatu suskiego.
Słowa kluczowe: Galicja i Lodomeria, Sejm Krajowy we Lwowie, ordynacja
wyborcza, Rada Państwa w Wiedniu, posłowie, kurialny system wyborczy, powiat
suski (współcześnie), powiat żywiecki i myślenicki (przed 1918)
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Rada Państwa w Wiedniu i Sejm Krajowy w Galicji – zasady systemu
wyborczego
Klęska Austrii w 1859 r. w wojnie z Francją i Sardynią obudziła
nadzieje narodów monarchii habsburskiej – p.w. węgierskich, czeskich
i polskich – na głębsze zmiany w dotychczasowym, mocno skostniałym
systemie rządów cesarskich. „Dyplom” Franciszka Józefa z 20 X 1860 r.,
przygotowany przez nowego ministra spraw wewnętrznych Agenora
Gołuchowskiego, dzielił władzę między Radę Państwa a sejmy krajowe:
sejmy otrzymały w monarchii habsburskiej całość zagadnień dotyczących
tzw. kultury krajowej; spór o rozumienie tego pojęcia ciągnął się latami, ale
w Galicji dotyczyło to decyzji związanych z rolnictwem, ustawodawstwem
zakładów dobroczynnych i obiektów publicznych, z ustawodawstwem
gminnym i szkolnym1. „Dyplom październikowy” nie wszedł w życie, ale
bardzo podobny w treści „patent lutowy” z 1861 r. zapowiadał wprowadzenie
w państwie wolności i swobód liberalnych oraz powołanie organu
ustawodawczego – Rady Państwa – oraz autonomicznych ciał – sejmów
krajowych. 2 Faktycznie – powstały one.
Rada Państwa składała się z Izby Panów i Izby Posłów – dotyczyła
tylko ziem austriackich, czyli m.in. Galicji, która otrzymała w Izbie Posłów
63 miejsca (na 353 ogółem)3; jej przedstawiciele byli wybierani przez sejmy
krajowe spośród swoich członków.
Zmiana nastąpiła w 1873 r., kiedy wprowadzono bezpośrednie
wybory do Izby Poselskiej (6-letnia kadencja) – wg kurialnej ordynacji
wyborczej:
 I kuria – wielka własność ziemska: 85 posłów (ok. 5-6 tys.
wyborców);
 II kuria – izby przemysłowo-handlowe: 21 posłów (ok. 500-600
wyborców);
 III kuria – miasta: 118 posłów (ok. 400 tys. wyborców);
 IV kuria – gminy wiejskie: 129 posłów (ok. 1,5 mln wyborców).4
W 1896 r. następna reforma, dokonana przez rząd Kazimierza
Badeniego, powiększyła liczbę członków Izby Posłów do 425; dodatkowych
72 posłów wybierano w ramach V kurii – powszechnej (cenzus wieku – 24
lata dla mężczyzn). Reforma z roku 1907 zniosła system kurialny,
Chwalba A., Historia Polski 1795-1918, Kraków 2005, s. 493.
Chwalba A., Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2008, s. 361.
3
Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski. Okres 1864-1914,
Gdańsk 1991, s. 37.
4
Grodziski S., Sejm Krajowy galicyjski 1861-1914, Warszawa 1993, ss. 12-34.
1
2
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wprowadzając zasadę równych wyborów (liczbę posłów powiększono do 516
osób)5.
Wybory odbywały się w okręgach jednomandatowych, jednak
w Galicji okręgi wiejskie uczyniono dwumandatowymi. W tych okręgach
jeden mandat był przeznaczony dla posła większości, który otrzymał ponad
50% głosów, a mandat drugi dla posła mniejszości otrzymującego ponad 25%
głosów6. Ponadto wzrosła liczba posłów z Galicji – z 78 do 106.7
Ryc. 1. Sala obrad Izby Panów – budynek Rady Państwa w Wiedniu, 19028

Najważniejszą dla Polaków instytucją autonomiczną był Sejm
Krajowy z siedzibą we Lwowie, wybierany na 6-letnie kadencje. Był jednym
z 17 sejmów w Przedlitawii9. Uprawnienia Sejmu – które Stanisław Grodziski
podzielił na ustawodawcze, kontrolne i organizacyjne – Marian Małecki

Rada Państwa pracowała w czasie 12 kadencji między 1861 a 1918 (ostatnia sesja:
30 V 1917-12 XI 1918).
6
Ilski Z., Wybory Polskie: Endecja w zaborze austriackim (Galicja),
http://koszalin7.pl/st/jow/jow_022.html.
7
Buszko J., Polacy w parlamencie wiedeńskim 1848-1918, Warszawa 1996, ss. 259269.
Grzybowski K., Galicja 1848-1914. Historia ustroju politycznego na tle historii
Austrii, Kraków-Warszawa-Wrocław, 1959, ss. 169-171.
8
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsrat_(%C3%96sterreich)#/media/File:Sitzungssaa
l_Herrenhaus_1902.jpg
9
Chwalba, Historia Polski…, s. 494.
5
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poszerza jeszcze o reprezentacyjne. 10 Ustawy uchwalone przez Sejm miały
moc równą ustawom parlamentu austriackiego, ale podlegały „sankcji”, czyli
zatwierdzeniu przez cesarza.11 Sejm działał na podstawie „Patentu lutowego”
z 26 II 1861 r. Wybierano początkowo 150, z czasem 161 posłów według
systemu kurialnego, który dzielił wyborców ze względów majątkowych
i zawodowych:
 I kuria – wielka własność ziemska: 44 posłów [ok. 2000 wyborców,
1 posła wybierało od 47 (w 1876 r.) do 52 wyborców (w 1908 r.)];
 II kuria – izby przemysłowo-handlowe: 3 posłów (każda izba –
Lwów, Kraków, Brody (liczyły od 60 do 100 członków) –
bezpośrednio wybierała jednego przedstawiciela, czyli posłowie
reprezentowali ok. 30 tys. osób, jeden poseł przypadał na około 8700
prawyborców oraz 24-40 wyborców );
 III kuria – większe miasta: 23 posłów12 (od 22 tys. w 1876 r. do
64 tys. wyborców w 1908 r., na 1 posła przypadało od 1000-2000
wyborców);
 IV kuria – mniejsze miasteczka, gminy wiejskie: 74 posłów (wybory
były pośrednie, czyli posłowie reprezentowali od 506 tys. osób
w 1876 r. do 650 tys. osób w 1908 r.; na 1 posła przypadało od 6879
do 8792 obywateli13);
 duchowieństwo i przedstawiciele szkolnictwa wyższego: 12 posłów
(dożywotnio: arcybiskupi i biskupi trzech obrządków –
rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i ormiańskokatolickiego –
w liczbie 7, a od 1896 r. – 814; na czas kadencji: rektorzy
Uniwersytetu Krakowskiego i Lwowskiego, a od 1900 r. prezes
Akademii Umiejętności i rektor Politechniki Lwowskiej).15
Mimo nawoływania do reformy systemu, szczególnie w latach 19051914, Sejm przetrwał w takim kształcie do 1914 r., a reforma z 14 II 1914 r.16
nie miała już większego znaczenia w obliczu wojny.
Małecki M., Wydział Krajowy sejmu galicyjskiego, Kraków 2014, ss. 91-112.
Zdrada J., Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2005, s. 641.
12
od 1896 r. 26, a od 1900 r. 31 posłów – Grodziski, s. 50.
13
Grzybowski, ss. 212-214.
14
Chwalba, Historia Polski…, s. 451.
15
Grodziski, ss. 47-52.
16
Sejm miał się składać z 228 posłów, w tym 13 wirylistów, 45 posłów z klasy
wielkiej własności ziemskiej, 43 posłów z klasy cenzusowej miast, 12 posłów z klasy
powszechnej miast, 5 posłów izb handlowych i przemysłowych, 2 posłów
reprezentujących stowarzyszenia przemysłowe Lwowa i Krakowa oraz 100 posłów
gmin wiejskich oraz miasteczek nie wchodzących do klasy miast, ale za to w kurii
gmin posiadających prawo podwójnego głosu; Ilski Z.,…
10
11

123

J. Sobczuk, Posłowie do Sejmu Krajowego w Galicji…
Ryc. 2. Gmach Sejmu Krajowego we Lwowie
[później Uniwersytetu im. Jana Kazimierza]; pocztówka z 1917 roku17

Ordynacja do sejmu znajdowała się w połowie drogi między starym
pojęciem sejmu jako reprezentacji stanów a zasadami liberalnymi – jak
napisał Stanisław Grodziski – a sejm reprezentował sześć grup interesów18.
Dla IV kurii utworzono 74 jednomandatowe okręgi wyborcze; wśród nich –
okręg nr 73 (Myślenice-Jordanów-Maków) oraz nr 74 (Żywiec-ŚlemieńMilówka).19 Podział ten obowiązywał do 1886 r., kiedy okręg wyborczy
obejmował dany powiat. Dodatkową komplikacją był fakt, że wybory były
częściowo pośrednie, częściowo bezpośrednie; prawo głosowania miało
pierwsze 2/3 opłacających podatki bezpośrednie w gminie – stanowili oni
grupę prawyborców, która wyłaniała elektorów w proporcji: jeden wyborca na
500 mieszkańców20. Wybory były jawne, ponieważ bardzo duża część
wyborców była niepiśmienna. Mimo tak skomplikowanego systemu
przyjmuje się, że wyborcy stanowili tylko około 10% ogółu dorosłej
ludności. 21 Dodatkowo dochodził jeszcze problem ludności ukraińskiej –
stanowiła ona 40% mieszkańców Galicji, a uzyskała zaledwie 15%
mandatów.22
17

http://www.nto.pl/magazyn/reportaz/art/8963536,profesor-stanislaw-niciejawyglosil-wyklad-we-wroclawiu,id,t.html
18
Grodziski, ss. 46-47.
19
Ordynacja wyborcza sejmowa z 1861, par. 5.
20
Pkt. 12 Ordynacji.
21
Grodziski, s. 53.
22
Galicja i jej dziedzictwo, t. 1, Historia i polityka, red. Bonusiak W., Buszko J.,
Rzeszów 1994, ss. 24-25.
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Podział terytorialny Galicji a współczesny powiat suski
Ziemie dzisiejszego powiatu suskiego obejmują 9 gmin – tereny od
Huciska na zachodzie (gmina Stryszawa) do Naprawy na wschodzie (gmina
Jordanów), od Zachełmnej na północy (gmina Budzów) po gminy Zawoja
i Bystra-Sidzina na południu. Obszar ten w przeszłości wchodził w skład
różnych ośrodków administracyjnych – Wadowic, Żywca i Myślenic, a nawet
Oświęcimia czy Nowego Targu. Jedynie w okresie międzywojennym,
w latach 1924-1931, istniała jednostka o podobnym zasięgu – powiat
makowski z siedzibą starostwa w Makowie.
W 1782 r. Austriacy wprowadzili jednostopniowy system
administracyjny, dzieląc Galicję na 18 cyrkułów. Myślenicki – bardzo duży –
objął w przybliżeniu terytorium dzisiejszych powiatów: myślenickiego,
wadowickiego, bielskiego, żywieckiego, suskiego i płn. skrawek
nowotarskiego. Taki stan utrzymał się do 1819 r., kiedy siedzibę cyrkułu
przeniesiono do Wadowic, a w Myślenicach utworzono urząd powiatowy,
jeden ze 176 w Galicji. 23
Ryc. 3. Powiaty w Galicji, 191424

Augustynek K., Dzieje powiatu myślenickiego w latach 1772-1918, w: Monografia
powiatu myślenickiego, t. 1, Historia, Kraków 1970, s. 168.
24
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_%C5%BCywiecki_(Galicja), autor: Mariusz
Paździora.
23
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W czasie zmiany granic administracyjnych w 1867 r. liczbę powiatów
zmniejszono do 74. Granica między Galicją Wschodnią a Galicją Zachodnią
przebiegała między Sanem a Wisłokiem w taki sposób, że powiaty: Łańcut,
Przeworsk, Rzeszów, Strzyżów i Krosno należały jeszcze do Galicji
Zachodniej, a sąsiadujące zaś z nimi powiaty – Jarosław, Brzozów i Sanok –
należały do Galicji Wschodniej, obejmującej 50 powiatów.
Ziemie współczesnego powiatu suskiego należały po 1886 r. głównie
do dwóch starostw: starostwo Żywiec obejmowało trzy okręgi sądowe:
Żywiec, Ślemień i Milówkę25 – tutaj więc przynależała Sucha Beskidzka
i miejscowości położone na zachód od niej oraz starostwo Myślenice, gdzie
działały także trzy okręgi sądowe: Myślenice, Maków i Jordanów, a więc
wschodnią część ziem dzisiejszego powiatu.
Ryc. 4. Współczesny powiat suski wpisany w powiaty Galicji w 1887 r.

Źródło: opracowanie własne26

Powiat myślenicki był czwartym co do wielkości w Galicji i powstał
z miejscowości leżących dotychczas w powiatach: myślenickim, makowskim,
jordanowskim, skawińskim, kalwaryjskim i dobczyckim. Z dzisiejszych ziem
25
26

Sucha Beskidzka, red. Hampel J., Kiryk F., Kraków 1998, s. 79.
Mapa dzisiejszego powiatu suskiego: http://powiatsuski.pl/pag/mapa_gmin.htm
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powiatu suskiego powiat myślenicki (1046 km2, 60 gmin wiejskich i 3 gminy
miejskie – Maków, Jordanów i Myślenice) obejmował od 1886 r. do 1918 r.
Sidzinę, Osielec, Zawoję, Bieńkówkę, Budzów, Wysoką.27
Powiat żywiecki składał się z trzech obwodów sądowych: Żywiec,
Milówka, Slemień; obejmował 60 wsi, 2 miasteczka (Milówka i Ślemień)
oraz 2 miasta (Żywiec i Suchą – od 1896 r.) (Ryc. 5).
Sześć wsi28 – Baczyn, Marcówka, Palcza, Śleszowice, Zachełmna
i Zembrzyce – należało do powiatu wadowickiego, ale nie zmienia to faktu,
że przeważająca część terenów współczesnego powiatu suskiego znajdowała
się w obszarze jurysdykcji starostwa żywieckiego i myślenickiego – dlatego
artykuł dotyczy posłów z tych właśnie okręgów wyborczych.
Tabela nr 1. Miejscowości współczesnego powiatu suskiego
w powiatach galicyjskich w 1887 r.
powiat żywiecki
powiat myślenicki
powiat wadowicki
Krzeszów
Sidzina
Baczyn
Kuków
Bystra
Marcówka
Kurów
Osielec
Palcza
Lachowice
Maków
Śleszowice
Stryszawa
Żarnówka
Zachełmna
Sucha
Wieprzec
Zembrzyce
Hucisko
Białka
Pewelka
Grzechynia
Targoszów
Zawoja
Tarnawa Górna
Bieńkówka
Tarnawa Dolna 29
Jachówka
Budzów
Wysoka
Jordanów
Naprawa
Juszczyn
Kojszówka
Toporzysko
Mysiński A., Ziemia myślenicka w dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków
2003, ss. 14-15.
28
Marczewski B., Powiat wadowicki pod względem geograficznym, statystycznym
i historycznym, Kraków 1897, ss. 109-224.
29
W 1891 r. z powiatu żywieckiego wyłączono Tarnawę Górną oraz Dolną
i przeniesiono je do powiatu wadowickiego. Dodatkowo w 1906 r. dokonano
reorganizacji powiatu sądowego Ślemień, którego siedziba została przeniesiona do
Suchej; ibidem.
27
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Posłowie Sejmu Krajowego z ziem dzisiejszego powiatu suskiego
Wybory do pierwszych trzech kurii nie interesowały ogółu
mieszkających ówcześnie w Suchej Beskidzkiej, Makowie i Jordanowie,
ponieważ realny wpływ mieli oni tylko w wyborach dotyczących kurii IV,
tzw. „włościańskiej” – i tu można wskazać posłów do Sejmu Krajowego,
którzy w poszczególnych kadencjach zostali wybrani z tych właśnie terenów.
Tabela 2. Posłowie do Sejmu Krajowego we Lwowie w latach 1861-1914
z powiatu żywieckiego i myślenickiego – IV kuria30
Kadencje
Okręg nr 74
Okręg nr 73
Sejmu
Żywiec-Ślemień-Milówka Myślenice-Jordanów-Maków
Krajowego
1886 r.: powiat żywiecki
1886 r.: powiat myślenicki
I
Jan Siwiec
Michał Leśniak
1861-1866 (wybór unieważniony)
(wybór unieważniony,
wybrany ponownie 1863,
ks. Antoni Antałkiewicz
(wybór unieważniony)
wybór unieważniony)
Józef Wolny
Józef Zduń
II
Józef Wolny
Józef Zduń
1867-1870
1868: Aleksander Zborowski
III
Antoni Siwiec
Jan Turczyn
1870-1876
IV
Józef Łazarski
Aleksander Zborowski
1877-1882
V
Józef Łazarski
hr. Czesław Lasocki
1883-1889 1886: Antoni Michałowski
VI
Antoni Michałowski
hr. Czesław Lasocki
1889-1894 1891: Wojciech Mizia
1891: Józef Popowski
VII
Wojciech Szwed
Andrzej Średniawski
1895-1901
VIII
Wojciech Szwed
ks. Kazimierz Lubomirski
1901-1907
IX
Wojciech Szwed
ks. Kazimierz Lubomirski
1908-1913
X
Jan Zamorski
Kazimierz Bzowski
1913-1914

30

Opracowanie własne na podstawie: Grodziski S., ss. 151-224.
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W latach 1861-1914 z terenu dzisiejszego powiatu suskiego
posłowało do Sejmu galicyjskiego 18 osób (tabela 2). Niektórzy z nich
spędzili w Sejmie trzy kadencje, niektórzy bardzo szybko zakończyli karierę
posła ze względu na unieważnienie mandatu, ale intersującym zagadnieniem
jest podział ze względu na pozycję zawodową i miejsce w strukturze
społecznej.
Posłowie z powiatów żywieckiego i myślenickiego pod względem
zawodowym i klasowym byli mocno zróżnicowani. Na 18 osób 6 można
określić bez problemu jako włościan, z pewnymi zastrzeżeniami 6 zaliczyć do
grupy inteligencji. Dwie osoby to posłowie z tytułami arystokratycznymi,
a do grupy tej dołączyć trzeba także Kazimierza Bzowskiego – posiadacza
ziemskiego; 3 posłów to urzędnicy (Wyk. 1). Z powiatu suskiego do Sejmu
dostało się więcej włościan i inteligencji niż z powiatu myślenickiego,
natomiast z tego drugiego pochodzili wszyscy posiadacze ziemscy (Wyk. 2).
Wykres 1. Posłowie do Sejmu Krajowego z powiatu żywieckiego
i myślenickiego w latach 1861-1914 [struktura społeczna – procentowo]

posiadacze
ziemcy
włościanie
17%
33%
urzędnicy
17%

włościanie
inteligencja
urzędnicy
posiadacze ziemcy

inteligencja
33%

Źródło: opracowanie własne

Analizując pracę poszczególnych posłów, zwraca uwagę fakt,
że z obwodów nr 73 i 74, najwięcej czasu w sejmie galicyjskim spędzili
deputowani o proweniencji włościańskiej (37%, tj. ok. 400 miesięcy – biorąc
całościowo okres 1861-1914) – wpływa na ten wynik oczywiście najdłużej
reprezentujący swój okręg Wojciech Szwed (ok. 200 miesięcy), a warto
zwrócić uwagę, że najbardziej znany przedstawiciel tej grupy, Andrzej
Średniawski, był posłem tylko jedną kadencję. Rozkład czasowy pracy
posłów pozostałych grup rozkłada się w przybliżony sposób, z nachyleniem
w stosunku do grupy inteligenckiej – przy czym deputowani z tej grupy to
6 osób, natomiast z grupy posiadaczy ziemskich oraz urzędniczej – po trzy
(Wykres 3).
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Wykres 2. Posłowie do Sejmu Krajowego
w latach 1861-1914 [struktura społeczna – procentowo]
z powiatu myślenickiego

z powiatu żywieckiego

włościanie

34%

inteligencja

22%

12%

włościanie
44%

urzędnicy

22%

44%

inteligencja
urzędnicy

22%
posiadacze
ziemscy

Źródło: opracowanie własne

Deputowanym, który obok Wojciecha Szweda, spędził najwięcej
czasu w Sejmie, był ks. Kazimierz Lubomirski (ok. 145 miesięcy), obok niego
– Józef Łazarski (ok. 100 miesięcy), Aleksander Zborowski (ok. 85 miesięcy),
Józef Wolny (ok. 80 miesięcy). Najkrócej pracowali posłowie X kadencji (Jan
Zamorski, Kazimierz Bzowski – 4 miesiące) – ze względu na wybuch wojny.
Wykres 3. Posłowie do Sejmu Krajowego z powiatu żywieckiego i myślenickiego
[ilość miesięcy spędzonych przez członków poszczególnych grup w pracach
Sejmu – procentowo w odniesieniu do dziesięciu kadencji w latach 1861-1914]

posiadacze
ziemscy
19%

włościanie
37%

urzędnicy
19%

włościanie
inteligencja
urzędnicy
posiadacze ziemscy

inteligencja
25%

Źródło: opracowanie własne
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WŁOŚCIANIE
I kadencja

Jan Siwiec
Michał Leśniak
III kadencja Antoni Siwiec
VI kadencja Wojciech Mizia
VII kadencja Andrzej Średniawski
VII kadencja Wojciech Szwed

(Żywiec-Ślemień-Milówka)
(Myślenice-Jordanów-Maków)
(Żywiec-Ślemień-Milówka)
(Żywiec-Ślemień-Milówka)
(Myślenice-Jordanów-Maków)
(Żywiec-Ślemień-Milówka)

W pierwszej kadencji posłem pochodzącym ze wsi Lubień
w powiecie Myślenice był Michał Leśniak, a z Żywiecczyzny – Jan Siwiec.
Jan Siwiec (1829-1865) pochodził ze wsi Las; jego rodzice mieli 45
mórg31. Podjął studia we Lwowie, ale wrócił do Lasu, gdzie zasłynął jako
obrońca praw chłopów (m.in. pojechał do Wiednia ze skargą na zabór ziemi
lasów przez Austriaków); proboszcz w Ślemieniu, ks. Antoni Antałkiewicz,
w 1850 r. wystawił mu negatywną opinię32 – i dlatego musiał odrobić służbę
wojskową. Od 1860 r. pracował jako sekretarz w kancelarii prawnej, a w 1861
r. został posłem z okręgu nr 74 Żywiec-Ślemień-Milówka. W 1863 r.
udowodniono mu, że został posłem nielegalnie, ponieważ płacił za mały
podatek33. Co ciekawe w tej historii – mandat poselski z okręgu otrzymał ks.
Antałkiewicz, którego opinia przyczyniła się do służby wojskowej Jana
Siwca. Wybór księdza uznano także za nieważny i w 1866 r. w ponownych
wyborach mandat przejął Józef Wolny. Śmierć Siwca w 1865 r. jest dość
tajemnicza – istnieje przekaz o jego samobójstwie oraz hipoteza dotycząca
morderstwa na tle politycznym. 34

1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha = 5755 m²
„(...) gazety czytał w kościele przy dyspucie wikarego Jana Relewskiego, że się
z jego zdaniami nie zgadzał, popchnął go, że we wsi się niemoralnie zachowywał –
wydałem mu świadectwo niedobre, wskutek czego do wojska wziętym został”;
Woźniak H., Jubileusze ślemieńskie cd., „Nad Sołą i Koszarawą”, 2008, nr 15 (238).
33
Sprawozdanie z posiedzeń sejmu krajowego galicyjskiego we Lwowie, Trzecie
posiedzenie – 15.01.1863, http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/plain-content?id=2568.
34
Lwowska „Gazeta Narodowa” pisała: „Widząc ów sławny burzyciel gromad,
że komisje w kilku gminach służebnictwa lasowe do wykupna przeznaczyły, i że
rzeczywiście te wykupna następują, a lasów gminom nie dają, i urzęda gromadzkie
jego zaczynają nagabywać i jego oszustwo w przyrzeczeniach zadawać i o wydane
pieniądze wołać: poszedł do Bilska szlązkiego, gdzie jego siostra służy,
i odprowadziwszy ją na pole pod las do kopania ziemniaków, a pożegnawszy się
z nią, odszedł kilkadziesiąt kroków i w gęstwinie z pistoletem wypalił sobie w piersi”.
Hieronim Woźniak utrzymuje, że Siwiec padł ofiarą mordu politycznego:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Siwiec_(pose%C5%82)
31
32
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Nie odegrali większej roli w Sejmie Krajowym chłopscy posłowie:
Antoni Siwiec, poseł III kadencji, włościanin z Lasu czy Wojciech Mizia,
poseł VI kadencji, z Jeleśni. Trochę więcej wiadomo o Wojciechu Szwedzie
(1843-1913), pośle trzech kadencji (VII, VIII i IX) z okręgu żywieckiego.
Pochodził z biednej rodziny chłopskiej, ale w 1865 r. został wójtem rodzinnej
miejscowości – Pewli Małej, był przewodniczącym zarządu gminy, a później
członkiem i wicemarszałkiem Rady Powiatowej w Żywcu. Jest znany jako
dobroczyńca kościołów w Jeleśni i Pewli Małej – fundatorem, którego stać
było na finansowanie budowy kaplicy i jej rozbudowę oraz wyposażenie (był
właścicielem kilku tartaków).35
Ryc. 5. Tablica nagrobna Wojciecha Szweda – cmentarz w Jeleśni36

Suchoń J. M., Kaplica Najświętszego Serca Jezusa i jej fundatorzy, „Gronie”, nr 9,
Żywiec 2010, s. 13.
Wojciech Szwed pisał kronikę Pewli Małej Liber Memorabilium, która znajduje się
w kronikach szkolnych [opracowana przez dyrektora szkoły w Pewli Małej, Ryszarda
Gawrona].
36
Strona internetowa parafii Pewel Mała: http://www.parafiapewel-mala.cba.pl/
index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2.
35
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Wybitnym posłem i działaczem ludowym był Andrzej Średniawski
(1857-1931), poseł VII kadencji z okręgu myślenickiego, który także
pochodził z ubogiej chłopskiej rodziny.
Ryc. 6. Andrzej Średniawski i Jakub Bojko,
1924 rok – jubileusz 35-lecia pracy publicznej działaczy ludowych

Za zarobione w zawodzie szewca środki odkupił od brata
gospodarstwo, stał się przodującym rolnikiem, gospodarzem-działaczem,
który zamieszczał w prasie fachowej artykuły z zakresu agrotechniki; założył
Towarzystwo Czytelni Ludowych, a pod wpływem Franciszka Stefczyka –
kółko rolnicze. Poznał Jakuba Bojkę oraz Marię i Bolesława Wysłouchów,
co na pewno przyczyniło się do rozwoju jego działalności politycznej – brał
udział w słynnym zjeździe rzeszowskim w 1895, w tym samym roku został
posłem VII kadencji Sejmu Krajowego we Lwowie, był członkiem Rady
Naczelnej Stronnictwa Ludowego (1898).
W wielu dziedzinach przysłużył się ziemi myślenickiej – jest
związany z początkami szkoły szewskiej w Dobczycach i szkoły
kapeluszniczej w Myślenicach, szkoły w Górnej Wsi, regulacją potoku
Bysinka, staraniami o budowę linii kolejowej przez Myślenice. Jego
aktywność wzrosła jeszcze po 1901 r., kiedy nie został wybrany do Sejmu
Krajowego, ale w latach 1907 i 1911 był posłem do Rady Państwa
w Wiedniu. Po rozłamie w PSL w 1913 r. został przewodniczącym klubu
poselskiego PSL „Piast” i jako przedstawiciel ludowców był członkiem
Naczelnego Komitetu Narodowego w 1914 r. Działalność polityczną
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kontynuował w wolnej Polsce, ale po zamachu majowym wystąpił w obronie
parlamentaryzmu.37 W testamencie, na potrzeby mającej powstać szkoły
rolniczej, Andrzej Średniawski przeznaczył około 20 hektarów ziemi i lasu,
pisząc – „co otrzymałem od rodziny przekazuję rodzinie, a co od narodu
przekazuję to narodowi... aby się uczyły dzieci chłopów rolnictwa”.38
Ryc. 7. Tablica nagrobna Andrzeja Średniawskiego
na cmentarzu parafialnym w Myślenicach 39

INTELIGENCJA
I kadencja
ks. Antoni Antałkiewicz
I, II kadencja Józef Zduń
Józef Wolny
IV kadencja Józef Łazarski
VI kadencja Józef Popowski
X kadencja
Jan Zamorski
37

(Żywiec-Ślemień-Milówka)
(Myślenice-Jordanów-Maków)
(Żywiec-Ślemień-Milówka)
(Żywiec-Ślemień-Milówka)
(Myślenice-Jordanów-Maków)
(Żywiec-Ślemień-Milówka) 40

http://www.sredniawski.pl/dokumenty/www/2010/20100518/biografia_2010.pdf
http://www.sredniawski.pl/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=7
2&itemid=40
39
http://sredniawski.blogspot.com
40
W rozumieniu Encyklopedii Socjologii, która wskazuje cztery podstawowe
koncepcje inteligencji jako zbiorowości ludzi: wyróżniających się wysokimi
walorami intelektualnymi, artystycznymi i moralnymi; trudniących się zawodowo
38
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Z określeniem przynależności do warstwy społecznej, jaką jest
inteligencja, istnieje zazwyczaj kłopot, ale bazując na definicji „Encyklopedii
socjologii” autorka zalicza do tej grupy lekarzy, malarza, działacza
społecznego i nauczyciela oraz kapłana. Ten ostatni to ksiądz Antoni
Antałkiewicz (1816-1893), proboszcz ze Ślemienia, poseł I kadencji,
o którym wspomniano wyżej w kontekście konfliktu z Janem Siwcem.
Do grupy tej można także dołączyć dwóch lekarzy – Józefa Zdunia
(1819-1908), posła I i II kadencji, doktora medycyny z Suchej oraz Józefa
Łazarskiego (1854-1924), wybitnego lekarza, profesora farmakologii
i rektora Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, urodzonego
w Jeleśni. Był synem Józefa, nauczyciela ludowego z Jeleśni, który posłował
do Sejmu Krajowego; jego bracia to Mieczysław – znany matematyk, rektor
Politechniki we Lwowie oraz Stanisław – adwokat oraz poseł do Sejmu
Krajowego z okręgu Biała i Rady Państwa w Wiedniu. Józef Łazarski wrócił
na Żywiecczyznę, odbywając praktykę aptekarską w stolicy regionu. W 1879
r. uzyskał stopień doktora nauk lekarskich w Wiedniu. Habilitował się,
pracując w szpitalu w tym mieście. Od 1887 r. pracował na Uniwersytecie
Jagiellońskim (w roku akad. 1909/1910 jako rektor). Pełnił wiele funkcji – był
członkiem Akademii Umiejętności, prezesem Krakowskiego Towarzystwa
Lekarskiego, prezesem Zachodniej Galicyjskiej Izby Lekarskiej, w okresie
późniejszym – Krakowskiej Izby Lekarskiej, członkiem Najwyższej Rady
Zdrowia oraz Komitetu Zarządzającego Szpitala Św. Łazarza.41
Józef Wolny (1825-1903) – działacz ruchu ludowego, poseł I i II
kadencji, którego dokonania mieszczą go raczej po stronie inteligencji
ówczesnej Galicji. Był malarzem – głównie pozostawił portrety niższych
warstw społeczeństwa, eksponując szczególnie trudności chłopów
gospodarujących w terenach górskich. Był przy tym człowiekiem czynu –
dziedzicem majątku w Węgierskiej Górce, gdzie uruchomił tartak, cegielnię
i piekarnię, popularnym wśród chłopów ze względu na umiejętność doradztwa
w sprawach urzędowych. Przemawiając w obronie interesów chłopskich
w lwowskim sejmie, stwierdził, że pochodzi z terenów „gdzie woda się
zaczyna, a chleb kończy”. 42 Jako poseł zabiegał o komasację gruntów
chłopskich, meliorację, intensyfikację i specjalizację produkcji rolniczej
pracą umysłową bądź artystyczną; zajmujących określone miejsce w strukturze
społecznej, którzy ze względu na swoje usługowe funkcje społeczne sytuują się
między wyższymi a niższymi klasami; o wysokich kompetencjach intelektualnych,
powiązanych z układem prospołecznych orientacji aksjologicznych i pełnieniem
funkcji przewodnika w sferze wartości. Kurczewska J. – hasło Inteligencja,
w: Encyklopedia Socjologii, t. I, Warszawa 1998, s. 339.
41
Polski Słownik Biograficzny, t. XVIII, 1973, s. 290.
42
Woźniak H., Zarys historii Żywca i okolic, „Turystyka Kulturowa”, nr 11/2015;
http://www.turystykakulturowa.eu/?id=place&nr=85&txt=1
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w szczególności w gospodarstwach małych. W 1875 r. kupił 9 ha ziemi
w Nawojowej w gminie Zawada koło Nowego Sącza. Tam wybudował
nowoczesny młyn. W roku 1880 r. zajął się konstruowaniem maszyny
latającej, na skutek czego popadł w długi, sprzedał gospodarstwo i wyjechał
do Niemiec i Francji celem zdobycia pieniędzy na realizację swojego
wynalazku. Wrócił do kraju po dwóch latach. Osiadł tym razem w Kołomyi,
ale w 1901 r. sprzedał swoją część majątku synowi i wyjechał do Warszawy,
gdzie zmarł i jest pochowany.43
Józef Popowski pochodził z ziemiańskiej rodziny, ale interesował się
głównie działalnością konspiracyjną – podjął naukę w szkole wojskowej
w Paryżu, aby przygotować się do nadchodzącego powstania
i w porozumieniu z gen. Józefem Wysockim rozpoczął agitację na rodzinnym
Podolu. Szybko został aresztowany, karę śmierci zamieniono mu na
dożywotnie zesłanie na Syberię, a w 1875 uzyskał całkowitą amnestię i prawo
opuszczenia Rosji bez możliwości powrotu. Jeszcze na zesłaniu doszedł
do wniosku, że nadzieje na przyszłość Polacy mogą wiązać tylko z Austrią,
dlatego – po uzyskaniu naturalizacji – wstąpił do wojska austriackiego (służył
m. in. w Wadowicach), nie zrobił jednak oczekiwanej kariery.
Ryc. 8. Józef Popowski44

Woźniak H., Słownik biograficzny Żywiecczyzny, t. I, Żywiec 1995, ss. 224-225.
Fotografia zamieszczona w drugim tomie: Lasocki W., Wspomnienia z mojego
życia, Kraków 1937, http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/foto/jozef-popowski
43
44
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Zaangażował się w politykę; był w latach 1885-1907 posłem do Rady
Państwa w Wiedniu (z kurii gmin wiejskich okręgu Wadowice-Myślenice
i kurii wielkiej własności z okręgu Bochnia-Wieliczka-Brzesko) oraz w latach
1892-1895 posłem do Sejmu Krajowego z okręgu Myślenice-JordanówMaków. Dal się poznać jako ekspert od spraw wojskowych, ale także
budownictwa wodnego, linii kolejowych czy szkolnictwa. Należał do Klubu
Konserwatywnego w Krakowie, działał także energicznie na rzecz
weteranów, szczególnie powstania styczniowego. Zmarł w 1910 r.
Józef Popowski był także publicystą; jego prace dotyczyły stosunków
polsko-austriackich (Przyczyny i skutki nierządu Polski, 1875; O znaczeniu
wielkich ludzi w nowożytnych społeczeństwach, 1875; Polska z Austrią, 1871;
Polityka wschodnia Austro-Węgier, 1887; Polityka polsko-austriacka, 1899),
panslawizmu, który piętnował – szczególnie w wydaniu czeskim (Messager
d’Orient, 1875; Narodowość – Rasa. Słowiaństwo – Panslawizm, 1893)
i oczywiście spraw wojskowych (Główny cel przyszłej austriacko-rosyjskiej
wojny, w: Pisma wojskowe i polityczne, Kraków 1885. ss. 43-100;
Entsumpfungsarbeiten in dem Polesie, Wien 1884; Listy z Francji, 1885).
Zabierał także głos w sprawach międzynarodowych – a jego pisma
tłumaczono i dyskutowano nad postawionymi przez autora tezami
(O przymierzu francusko-rosyjskim, 1891; Considérations sur la nécessité
d’un programme de la politique coloniale française, 1902; Antagonismus der
englischen und russischen Interessen in Asien. Ein militärpolitische Studie,
1890; Anglia i Rosja w Azji, 1889-90; Polityczne położenie Europy w końcu
XIX wieku, 1895; Polityczne położenie świata na początku XX wieku, 1906).45
Poseł X kadencji (również do Reichsratu w Wiedniu 1907-1918), Jan
Zamorski (1874-1948) to nauczyciel, wydawca i publicysta, żołnierz,
działacz społeczny i polityk związany z Narodową Demokracją. Ukończył
romanistykę na UJ, studiował slawistykę, romanistykę, germanistykę, łacinę
i grekę, język litewski, hiszpański, podstawy sanskrytu oraz archeologię
i historię sztuki. Jego celem było ogólne humanistyczne wykształcenie
przydatne w pracy literackiej. Zamorski pisał o sobie: „[...] kilkoma językami
władałem w słowie i piśmie, a w jedenastu językach mogłem ze słownikiem
czytać.”46 W starszym wieku nauczył się samodzielnie języka angielskiego,
z którego następnie udzielał korepetycji w czasie okupacji.
Dzięki opiece Stanisława Tarnowskiego otrzymał stypendium
w Paryżu, a po powrocie, pod koniec 1898 roku, przystąpił do ostatniego
etapu egzaminu dla kandydatów na nauczycieli szkół średnich, który zdał
z oceną bardzo dobrą w zakresie nauczania literatury polskiej i francuskiej.
45

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jozef-popowski
Zamorski J., Praca oświatowa i narodowa na Podolu Galicyjskim. Wspomnienia,
w: „Przegląd Wszechpolski”, 1924, nr 6, s. 492.
46
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Pracował w szkole realnej w Tarnopolu, ale bardzo szybko zaangażował się
w pracę społeczną. „Założył 135 czytelni ludowych, 41 kółek rolniczych, 43
kasy Raiffeisena. W dwudziestu dziewięciu miastach województwa
tarnopolskiego zawiązał odrębne Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej i nimi
kierował. W swojej działalności oświatowej spotykał się z oporem ze strony
społeczności ruskiej, ale też z nieufnością kleru katolickiego, którą
pokonywał z dużym wyczuciem i zachęcał do współpracy. Aczkolwiek
zdarzały się również zbrojne napady ze strony nacjonalistów ukraińskich.
Chcąc zachęcić chłopów do poznania historii i tradycji narodowej,
organizował wielkie przedsięwzięcia w postaci masowych pielgrzymek
i wycieczek.” 47 Zakładał pisma literackie i społeczne („Tygodnik Podolski”,
„Głos Polski”, „Ilustrowana Gazeta Polska”), działał na bardzo wielu polach;
wspominał: „w roku 1906 wyliczyłem, że płacę składki do 18
stowarzyszeń.”48
Ryc. 9. Jan Zamorski, poseł na Sejm Krajowy 1913-191449

W poglądach politycznych przeszedł drogę od socjalizmu (zwalczając
prawicę jako autor: Za zasłoną przeszłości. Idea postępowa wieku, 1900 czy
Szkic krytyczny do programu przyszłości, 1902) do kręgów endeckich, stając
się jednym z głównych działaczy narodowych w Galicji. Jako znany działacz
społeczny został w 1907 posłem do wiedeńskiej Rady Państwa, gdzie pełnił
Szablicka-Żak J., Janik M., Nauczyciel, żołnierz, polityk... – różne oblicza Jana
Zamorskiego, s. 4,
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/37160/Jolanta_Szablicka_Zak_Nauczyciel_
zolnierz_polityk.pdf
48
Zamorski, s. 502.
49
Zdjęcie z: Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1927, red. Mościcki H.,
Dzwonkowski W., Warszawa 1928.
47
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stanowisko zastępcy sekretarza Koła Polskiego. Działał na rzecz
porozumienia kół narodowych i ludowych – p.w. ze Stronnictwem LudowoChrześcijańskim ks. Stanisława Stojałowskiego; działalność ta przyniosła
efekty w postaci zbliżenia między środowiskami, a na mocy testamentu
ks. Stojałowskiego Jan Zamorski otrzymał pisma „Wieniec” i „Pszczółka”,
przekształcone po 1911 w pisma endeckie. Przeniósł się wtedy do Białej.
Przed wybuchem wojny został posłem do Sejmu Krajowego, ale z powodu
działań wojennych odbyła się tylko jedna sesja (5.12.1913-14.03.1914),
a Zamorski w listopadzie 1914 został oskarżony o zdradę stanu i aresztowany
przez władze austriackie, a po roku wcielony karnie do wojska.
Po powrocie do kraju działał prężnie jako poseł endecki do przewrotu
majowego, po czym powrócił do zawodu nauczycielskiego. Na emeryturze
mieszkał w Sporyszu, a później w Żywcu. Tutaj przeżył okupację, angażując
się w tajne nauczanie, a „po zakończeniu wojny, Zamorski borykając się
z trudnościami finansowymi, mimo choroby, raz jeszcze na krótko powrócił
do pracy w szkole. W Gimnazjum i Liceum Handlowym w Żywcu, w którego
powojennej organizacji brał udział, uczył języka angielskiego. Zmarł 22
września 1948 roku w Żywcu i tam został pochowany na Cmentarzu Parafii
Przemienienia Pańskiego”50.
Ryc. 10. Jubileusz 60 urodzin Jana Zamorskiego51

50

Szablicka, ss. 15-16.
Od lewej siedzą: Alfred Preisner, Stanisław Głąbiński, Wanda i Jan Zmorscy,
ks. K. Szepieniec z Krakowa, Wiktor Ostrowski, stoją od lewej: W. Kwaśny
z Wilkowic, Józef Mrowiec z Łodygowic, Tadeusz i Stanisław Tabaczyńscy
z Warszawy, Edward Zajączek, Jan Kubica, Józef Bakaj z Dębicy i Szymon Zontek
z Bielska; Szablicka, s. 14.
51
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URZĘDNICY
II kadencja
Aleksander Zborowski (Myślenice-Jordanów-Maków)
III kadencja
Jan Turczyn
(Myślenice-Jordanów-Maków)
V, VI kadencja Antoni Michałowski
(Żywiec-Ślemień-Milówka)
Jednym z posłów do Sejmu Krajowego III kadencji, wybrany w IV
kurii obwodu Wadowice, z okręgu wyborczego nr 73, był Jan Turczyn –
burmistrz Makowa52, członek wydziału powiatowego w radzie powiatowej
w Myślenicach53. Także Antoniego Michałowskiego można zaliczyć
do grupy galicyjskich urzędników. Ten poseł V i VI kadencji, był prezesem
rady powiatowej w Żywcu oraz – jak podano w „Sprawozdaniu z obrad V
kadencji” – „c.k. podkomorzym i właścicielem dóbr ziemskich”. 54
Aleksander Zborowski, poseł II i IV kadencji Sejmu Krajowego, był
starostą powiatu myślenickiego do 1879 i od tego roku – chrzanowskiego,
a także w okresie późniejszym – nowosądeckiego. 55 Pochodził z rodziny – jak
zgodnie twierdzili jej członkowie – osławionego szesnastowiecznego zabijaki,
Samuela Zborowskiego. 56 Jako starosta myślenicki związany był ze
środowiskiem konserwatystów; chwalił go krakowski „Czas” podczas
wyborów do rady powiatowej w 1867 – iż „dzięki sprytowi i energii
p. Zborowskiego, tutejszego ogólnie poważanego naczelnika, udało się
wprowadzić do komitetu 2 właścicieli mniejszych i ks. kanonika Swobodę” –
Szematyzm Królestwa Galicyji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim na
rok 1979, Lwów 1879, s. 289; magistraty i urzędy miejskie na obszarze dzisiejszego
powiatu suskiego w 1879: Maków: „Miasteczko to ma powierzchni 3855 morgów,
2343 mieszkańców, z tych 2292 obrz. rz. kat., 2 akat. i 49 izraelitów. Jordanów:
Miasto to ma powierzchni 1479 morgów, 1140 mieszkańców, z tych 1029 obrz. rz.
kat., 1 gr. kat., 110 izrael.”, s. 284;
Oprócz Makowa i Jordanowa: Myślenice: „Miasto to ma powierzchni 786 morgów,
2465 mieszkańców, z tych 2251 obrz. rz. kat., 1 gr. kat., 8 akat. i 205 izraelitów,
s. 290; Żywiec: Miasto to ma powierzchni 1050, 4585 mieszkańców, z tych 4553
katol. i 32 akatol.”, s. 303.
53
Szematyzm, 1879, s. 245.
54
Sprawozdanie z obrad V kadencji, IV sesji, z dnia 11.01.1887, ss. 223-224:
jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/plain-content?id=12834.
11 stycznia 1887 – stwierdzono „ważność wyboru posła A. Michałowskiego” i złożył
on przyrzeczenie poselskie. Uprawnionych do głosowania w okręgu było 185 osób,
do urn poszło 162. Jeden głos z Koszarawy był nieważny, bo pochodził z grupy
trzeciej opodatkowania, a w głosowaniu mogły brać tylko udział dwie pierwsze
grupy. Większość wynosiła 81. Antoni Michałowski otrzymał 116 głosów.
55
Szematyzm Królestwa Galicyji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim
na rok 1974, Lwów 1974, s. 43; Szematyzm 1979, s. 24.
56
Krupińska-Trzebiatowska J., Zdrada, Kraków 2016.
52
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bo w czasach gorącej walki wyborczej włościanie mieli dużą przewagę
i konserwatyści mieli problem z wprowadzeniem do komitetów wyborczych
swoich ludzi.57
POSIADACZE ZIEMSCY
V kadencja

hr. Czesław Lasocki
(Myślenice-Jordanów-Maków)
ks. Kazimierz Lubomirski (Myślenice-Jordanów-Maków)
Kazimierz Bzowski
(Myślenice-Jordanów-Maków)

Galicyjscy posesjonaci także brali udział w życiu politycznym.
Wygrywali bardzo często w okręgach włościańskich – z okręgu nr 73
w Sejmie Krajowym znalazły się dwie osoby z arystokratycznymi tytułami –
hrabia Czesław Lasocki oraz książę Kazimierz Lubomirski.
Hrabia Czesław Lasocki (1851-1891), herbu Dołęga, to syn
Bronisława Lasockiego i Felicji z Wołoskich; ojciec hrabiego był sędzią
pokoju w powiecie mławskim, a zatwierdzenie tytułu otrzymał od króla Belgii
w 1885. Pozostawił córki: „Bronisławę za Bronisławem Kurtzem, Halinę za
Stanisławem Chomętowskim, Idalię, Jadwigę za Gustawem Romerem, Maryę
za Leonem Paszkowskim, Stefanię za Kazimierzem Rzewuskim, Zofię za
Witoldem Ostachowiczem i synów: Czesława, Józefa i Zygmunta”. 58
Brat Czesława, Zygmunt, to „potwierdzony w tytule hrabiowskim 1892 r.,
starosta w Tarnobrzegu 1904 r., radca namiestnictwa 1910 r., żonaty z Zofią,
córką Juliana Szemelowskiego.”59 Drugi z braci, gen. Józef Lasocki, zrobił
karierę wojskową, w wojsku austriackim dosłużył się stopnia generała,
a później walczył w czasie wojny polsko-bolszewickiej (żona Maria,
baronówna Romaszkanówna; miał czworo dzieci: Stefana, Jana, Kazimierza,
Teresę (żonę Karola Estreichera) i Ewę. 60
Czesław Lasocki był posiadaczem Dębnik i Pychowic pod Krakowem
oraz ostatnim dziedzicem Spytkowic w powiecie nowotarskim. Pałac
na Dębnikach, wówczas niewielką parterową budowlę w stylu
klasycystycznym, zakupił ojciec w 1871 r., a hrabia Czesław przekształcił
go w eklektyczną willę. Autorem przebudowy był prawdopodobnie
Maksymilian Nitsch. W pałacu Lasockich znajdowała się niewielka kolekcja

Monografia powiatu myślenickiego, t. 1, Historia, red. Reinfluss R., Kraków 1970,
s. 243.
58
http://www.genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=9792
59
Ibidem.
60
Siedlecka J., Generał Józef Lasocki – syn bieżuńskiej ziemi, Bieżuńskie Zeszyty
Historyczne, 1997, nr. 12, ss. 115-120.
57
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dzieł sztuki – obrazy m.in. Artura Grottgera, Juliusza Kossaka. 61 Po 1910 roku
spadkobiercy hrabiego Lasockiego sprzedali majątek na Dębnikach gminie
Kraków.
Ryc. 11. Pałac Lasockich w Dębnikach, stan z 2010 r.62

Czesław Lasocki był działaczem społecznym i politycznym –
prezesem rady powiatowej w Myślenicach oraz posłem do Sejmu Krajowego.
w lokalnej historii zapisał się jako ten, który – w 1890 – wyprzedał dobra
spytkowickie miejscowym chłopom63. „Z żony Idalii Sołtanówny,
marszałkówny mohylowskiej, pozostawił córki, Janinę za Antonim Lasockim,
Maryę za Zenonem Skirinuntem i synów, Bronisława i Wacława.”64
Książę Kazimierz Lubomirski (1869-1930), to arystokrata
i posiadacz ziemski, dyplomata i pierwszy poseł RP w USA. Ukończył prawo
na UJ oraz szkołę nauk politycznych w Paryżu. Przez 12 lat (1901-1913)
pracował jako poseł Sejmu Krajowego z okręgu myślenickiego. Działał
w wielu komisjach – gospodarstwa krajowego, reform agrarnych, wodnej,
kolejowej oraz szkolnej. Jego wystąpienia w Izbie koncentrowały się wokół
spraw gospodarki rolnej (budownictwo wiejskie, regulacja rzek, likwidacja
skutków klęsk żywiołowych, obrona interesów ziemiaństwa), szkolnych
(wniosek
o utworzenie
gimnazjum
w
Myślenicach),
reform

61

http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/7735/Krakow_-_Debniki__Palac_Lasockich/
Ibidem, zdjęcie Paweł Bednarek.
63
Figiel S., Janicka-Krzywda U., Krzywda P., Wiśniewski W., Beskid żywiecki.
Przewodnik, Pruszków 2012, s. 436.
64
http://www.genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=9792
62
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administracyjnych. Kilkakrotnie wysuwał projekty budowy linii kolejowej
Myślenice-Chabówka (1901-1907).
Ta działalność zjednała mu nawet ludowców, którzy popierali go
w wyborach w 1911 r. Politycznie książę związany był z konserwatystami
krakowskimi, a od 1913 r. należał do Stronnictwa Prawicy Narodowej. 65
W wolnej Polsce, po zakończeniu misji dyplomatycznej w USA, angażował
się w pracę społeczną jako członek towarzystw ziemiańskich oraz prezes
Polskiego Komitetu Olimpijskiego (1921-29).
Ryc. 12. Książę Kazimierz Lubomirski na polowaniu 190766

Kazimierz Bzowski (1861-1945), herbu Nowina, to właściciel dóbr
Droginia oraz Zasania (6 km od Myślenic). Założycielem drogińskiej linii
Bzowskich był dziadek Kazimierza – także Kazimierz – uczestnik wojen
napoleońskich, który wszedł w posiadanie majątku poprzez małżeństwo
z Marianną z Dąbskich.67 Od tej pory dobra w Drogini przez prawie sto lat
należały do rodziny Bzowskich, dla których dwór był domem mieszkalnym,
a zarazem stanowił centrum zarządzania dużym majątkiem. W połowie lat 80.
XX wieku dwór rozebrano w związku z budową Jeziora Dobczyckiego –
i jest on zrekonstruowany w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym
w Wygiełzowie.68
Polski Słownik Biograficzny, t. 18, s. 30.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Lubomirski#/media/File:Zakopane_2016_s
ummer_213.JPG
67
http://www.muzeum.chrzanow.pl/_files_/droginia_i.pdf
68
Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec:
http://mnpe.pl/o-muzeum/dwor.
65
66
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Ryc. 13. Portret Kazimierza Janoty Bzowskiego69

Ojciec Kazimierza, Bogusław, angażował się w życie ziemi
myślenickiej – został prezesem rady powiatu w 1886, a więc wtedy,
gdy powstała nowa jednostka administracyjna. Kazimierz Bzowski poszedł
w ślady ojca. Został on uwieczniony na olejnym obrazie Stanisława
Janowskiego, na odwrocie którego znajduje się doklejona karteczka napisana
na maszynie do pisania z informacjami: „Kazimierz Janota Bzowski, ur.
w Pieniążkowicach pow. Nowy Targ w r. 1861, zmarł w Krakowie w r. 1945;
właściciel dóbr Droginia, Zasań i Lipniki w pow. myślenickim. Prezes Rady
Powiatowej w Myślenicach. Poseł na sejm krajowy. Prezes Towarzystwa
Rolniczego w Myślenicach.” 70

PODSUMOWANIE
System wyborczy oraz istniejąca stratyfikacja społeczna w Galicji
utrudniały karierę niższym grupom społecznym, p.w. chłopom. Ordynacja

http://muzea.malopolska.pl/obiekty/-/a/26993/1529187. Do zbiorów muzealnych
obraz został pozyskany w roku 2009. Portret stanowi dopełnienie ekspozycji gabinetu
pana w budynku Dworu z Drogini: w Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny
w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec.
70
Ibidem.
69
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zapewniała właścicielom dóbr tabularnych71 27-28% mandatów w sejmie –
a grupa ta stanowiła 0,4% ogółu wyborców. Burżuazji i inteligencji miejskiej
(4-9% ogółu wyborców) dawała 12-17% mandatów, natomiast włościanie
i mieszkańcy małych miast, stanowiący 95-90%72 ogółu wyborców, musieli
zadowolić się 52-46% miejsc w Sejmie Krajowym. Zdarzało się, że ziemianie
zyskiwali mandaty w IV kurii, natomiast nie zdarzył się nigdy włościanin jako
wirylista lub jako poseł z I kurii. W latach 70. i 80. XIX w. chłopi zostali
prawie całkowicie wyparci z Sejmu. Jednak początki funkcjonowania
autonomii w Galicji wydawały się być sukcesem środowiska aktywistów
chłopskich, bowiem hasło „chłopi wybierajcie swego” przyniosło efekt
w wyborach: wprowadzono 35 chłopskich posłów – 18 polskich i 17
ukraińskich.
Ze względu na charakter powiatów główną siłą polityczną na
ziemiach obecnego powiatu suskiego był ruch ludowy – z okręgów nr 73
i nr 74 posłowie chłopscy stanowili znaczącą siłę (wykres 1 i 2); śladowe
działania ruchu socjalistycznego i narodowego nie miały większego znaczenia
(Jan Kania, wójt z Bieńkówki, rozesłał na przykład do wójtów innych gmin
list, w którym pisał m.in., że „musimy zwalczać socjalistów” 73).
W myślenickim okręgu wyborczym Michał Leśniak zdobył w 1861 r.
67 głosów, a jego kontrkandydat – ziemianin Józef Konopka – 63.74 Walce
o serwituty, która zjednoczyła środowisko włościańskie, przewodniczył
w Sejmie Krajowym Jan Siwiec – poseł z Lasu koło Suchej Beskidzkiej.
Przeciwko obu posłom (a także Antoniemu Błazie z powiatu brzozowskiego)
rozpętano nagonkę i pozbawiono ich mandatów poselskich. Walka Michała
Leśniaka trwała do 1863 r. (aby wybory się odbyły, naczelnik powiatu
Franciszek Hantsch musiał wezwać żandarmerię75), kiedy wreszcie w maju
nowym posłem został Józef Zduń.
Ostra walka wyborcza doprowadziła w roku 1876 r. do
wyeliminowania chłopskich posłów z sejmu galicyjskiego (do 1889 r.76).
Najwybitniejszy z przedstawionych w artykule działaczy chłopskich, Andrzej
Średniawski, który wygrał wybory w 1895 r., został przez sąd w Wadowicach
skazany na grzywnę 100 zł i 20 dni aresztu – ponieważ zarzucał staroście
myślenickiemu, Fetterowi, że dopuścił się nadużyć wyborczych i szykanował
chłopów za to, iż nie głosowali na Józefa Popowskiego, a właśnie na
Własność tabularna – wpisana do rejestrów katastralnych, sporządzanych przez
administrację austriacką; Hampel J., Ziemia wadowicka w latach 1772-1945,
w: Ziemia wadowicka, oprac. E. Moskała, Kraków 1968, s. 30.
72
Między 1876 a 1908 rokiem.
73
„Naprzód”, nr 142, 1913.
74
„Czas”, nr 81, 07.04.1861.
75
Monografia powiatu myślenickiego, s. 242.
76
Ibidem, s. 243.
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Średniawskiego77. W 1901 r. Średniawski zrezygnował z kandydowania,
a chłopi z okręgu myślenickiego wysunęli kandydaturę chłopa z Bieńkówki,
Józefa Rusina – jednak przegrał on z ks. Lubomirskim, a przekupstwa
i naciski w czasie wyborów były tak duże, że Średniawski wymieniał na
łamach „Przyjaciela Ludu” wszystkich wyborców, którzy odważnie oddali
swe głosy na Rusina (wybory były wówczas jawne). 78 Drugą kadencję wygrał
wówczas Wojciech Szwed z okręgu żywieckiego (później także trzecią).
Po utworzeniu w 1903 Polskiego Stronnictwa Ludowego
na dzisiejszych ziemiach powiatu suskiego istniały mocne ośrodki agitacji
ludowców – głównie w Bieńkówce i Jachówce, skąd działacze prowadzili
zebrania we wsiach słabiej zorganizowanych – Palczy i Budzowie, gdzie
także powołano chłopskie komitety wyborcze. 79 Obok Średniawskiego 80,
na czoło działaczy ludowych wysunął się Józef Kaźmierczak z Bieńkówki –
został on sekretarzem komitetu powiatowego PSL w Myślenicach po zjeździe
ludowym w lutym 1912.81 Wybory do Sejmu Krajowego w 1913 r. znowu
były areną walki – między popieranym przez ludowców nauczycielem
z Zatora, Michałem Baścikiem a ziemianinem z Drogini, prezesem rady
powiatowej – Kazimierzem Bzowskim. Po zwycięstwie tego ostatniego Józef
Kaźmierczak pisał: „To nie były wybory, ale cały szereg gwałtów, handel
sumieniami ludzkimi i wstrętna komedia. Gdyby było powszechne
głosowanie, p. Baścik otrzymałby 80% głosów.”82
Życie polityczne na ziemiach dzisiejszego powiatu suskiego skupiało
się wokół przedstawicieli ruchu ludowego i konserwatywnego – co było
zasadniczo odbiciem problemów, którymi żyła Galicja.
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WŁOSKIE KONCEPCJE EUROAFRYKI NA TLE PROCESU
INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W LATACH 1945-1957
Italian concepts of Eurafrica in the times
of European integration in 1945-1957

Abstract
The Mediterranean region, considered one of the most significant geopolitical regions
in the world was not an indifferent issue in the European integration process. Italy,
due to its geographical location, which is a connection between Europe and Africa,
often made projects on the cooperation of these two continents. One of them was the
Eurafrica project, considered to be a geopolitical-cultural perspective, reflecting the
resurgence of post-war Europe in its relations with Africa.
Keywords: Europe, Africa, Eurafrica, european integration

Streszczenie
Region Morza Śródziemnego, uważany za jednej najbardziej znaczących regionów
geopolitycznych świata, nie pozostawał obojętną kwestią w procesie integracji
europejskiej. Włochy z racji swojego położenia geograficznego, stanowiącego
niejako połączenie Europy z Afryką, często podejmowały projekty dotyczące
kooperacji tych dwóch kontynentów. Jednym z nich był projekt Euroafryki, uważany
za geopolityczno-kulturalną perspektywę upatrującą odrodzenie się powojennej
Europy w nawiązywaniu relacji z Afryką.
Słowa kluczowe: Europa, Afryka, Euroafryka, integracja europejska

Wstęp
Jako historyczny członek założyciel Wspólnot Europejskich, Włochy
odgrywały znaczącą rolę w organizacji i funkcjonowaniu ich struktur
od samego początku ich powstania. Z geograficznego punktu widzenia,
usytuowane na styku dwóch kontynentów Włochy, były uważane za „wrota
do Morza Śródziemnego”, europejskiego pośrednika kontaktów pomiędzy
Europą, Afryką Północną i krajami arabskimi. Podobnie też włoska zdolność
mediacji i negocjacji w tym regionie była wysoko ceniona przez instytucje
europejskie i kraje pozaeuropejskie, które uważały Włochy za idealnego
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partnera do współpracy, rozwoju gospodarczego i realizacji polityki
bezpieczeństwa. Chcąc przeanalizować włoską politykę wobec Afryki,
należy zwrócić uwagę na kwestię dyplomacji kulturalnej. Zdolność
przekonywania za pośrednictwem kultury, wartości i idei, czyli tak zwany soft
power, zawsze stanowiła ważny element włoskiej polityki zagranicznej.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się zwłaszcza w okresie powojennym, gdy
Włochy po upadku faszyzmu musiały odbudować nie tylko swoją gospodarkę,
ale także pozycję na arenie międzynarodowej. W świetle nowej, powojennej
włoskiej polityki zagranicznej, dotyczącej wizji integracji kontynentu
europejskiego, obok dwóch jej podstawowych filarów, to znaczy
„atlantyckiego” i „europejskiego”, o których w sposób szczegółowy pisze
w książce „La Cenerentola d’Europa?” włoski historyk Antonio Varsori,
należy wyróżnić trzeci filar, czyli „śródziemnomorski”, który odwołuje się
do kooperacji europejsko-afrykańskiej.1 Właśnie w ten sposób, zgodnie
z „paradygmatem trzech kręgów”, analizuje powojenną politykę zagraniczną
Włoch badacz z zakresu geopolityki oraz współzałożyciel Istituto di Alti Studi
In Geopolitica e Scienze Ausiliarie (IsAG di Roma), Daniele Scalea. 2
Faktem jest, że basen Morza Śródziemnego uważany był za jeden
z najbardziej znaczących regionów geopolitycznych świata. Tak zwane
Mare Nostrum było uznawane za kolebkę wielu cywilizacji, a także miejsce
spotkań różnych narodów i kultur. Aktywność Włoch w obszarze Morza
Śródziemnego oraz próba zachowania kolonii miały charakter symboliczny.
Celem niniejszego artykułu jest próba analizy włoskiej polityki
śródziemnomorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem projektu Euroafryki,
we wczesnym okresie procesu integracji europejskiej, to znaczy od
zakończenia II wojny światowej do podpisania Traktatów Rzymskich w 1957
roku. Posługując się metodą historyczno-porównawczą, będę starała się
przedstawić nie tyle wkład Włoch w klasyczne koncepcje integracji
europejskiej3, co miejsce włoskiego projektu Euroafryki w procesie
Dla Włoch, kraju zrujnowanego ekonomicznie i wizerunkowo po II wojnie
światowej, priorytetem było podjęcie działań proeuropejskich (la scelta europea),
a także odbudowanie relacji ze Stanami Zjednoczonymi (la scelta atlantica). Oba te
filary, europejski i atlantycki, miały stać się instrumentami pozwalającymi
zrekonstruować międzynarodową pozycję Włoch. Zob. Varsori A., La Cenerentola
d’Europa?: l’Italia e l’integrazione europea dal 1947 a oggi, Rubettino, Soveria
Manelli 2010.
2
Scalea D. wyróżnia trzy kręgi włoskiej polityki zagranicznej, to znaczy europejski,
atlantycki i śródziemnomorski. Zob. Scalea D., L’Africa nella politica estera italiana,
“Eurasia, rivista degli studi geopolitici”, 3/2009.
3
Za klasyczne koncepcje integracji europejskiej przyjmuję tutaj koncepcję
federacyjną, konfederacyjną i funkcjonalistyczną.
1
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jednoczenia Europy, porównując ją z koncepcjami politycznymi wobec
Afryki głównych partnerów europejskich, to znaczy Francji i Wielkiej
Brytanii. W literaturze przedmiotu kwestia ta nie została dotąd szerzej
opracowana. Warto zaznaczyć, iż dotąd powstała jedna pozycja szwedzkich
autorów, Stefana Jonssona oraz Peo Hansena, traktująca w całości o projekcie
Euroafryki, skupiająca się jednak głównie na polityce Francji w tym
kontekście.4
Euroafryka to konstelacja geopolityczna zapomniana, jednakże istotna
dla właściwego zrozumienia zarówno historii integracji kontynentu
europejskiego, jak i dzisiejszych relacji euro-afrykańskich5. Autorstwo
terminu „Euroafryka” w zakresie polityki przypisuje się Paolo D’Agostino
Orsiniemu, który w 1930 roku przekształcił ideę nazywaną Euroafryką,
zapożyczoną od francuskiego badacza Eugène Guerniera.6 Zmodyfikował on
ją w duchu rewizjonistycznym, zmieniając granice zarówno Europy,
jak i kolonii afrykańskich, nadając szczególną pozycję Włochom. 7 Projekt
Euroafryki nie był jednak inwencją włoską. Idea ta, mająca swoją genezę pod
koniec XIX wieku, znalazła swoje zastosowanie jednakże przede wszystkim
dopiero w okresie międzywojennym, w szczególności w myśli politycznej
austriackiego dyplomaty, założyciela Unii Paneuropejskiej, Richarda
Coudenhove-Kalergiego. 8 W koncepcji austriackiego polityka Paneuropa
miała obejmować obszar położony między Rosją, Atlantykiem i Morzem
Śródziemnym. Proponował on utworzenie ogólnoeuropejskiej unii federalnej,
która w jego zamyśle obejmowałaby również kolonie afrykańskie państw
europejskich. 9 Unia Paneuropejska zakładała sojusz euro-afrykański jako
sposób na wykorzystanie terytoriów kolonialnych w celu zrównoważenia siły
4

Zob. Hansen P., Jonsson S., Eurafrica: the untold history of European integration
and colonialism, Bloomsbury, London 2014.
5
Jak zauważyli H. B. Hamouda i M. Bouchard, budowanie poprawnych relacji eurośródziemnomorskie nie było zadaniem łatwym w momencie, gdy trudno było
utrzymać dobre stosunki euro-europejskie i arabsko-arabskie. Zob. La costruction
d’un espace euro-mèditerranèen. Genèses, mythes et perspectives, red. Hamouda
H. B. et Bouchard M., P.I.E. Peter Lang, Bruxelles 2012.
6
Zob. D’Agostino Orsini P., Eurafrica. L’Europa per l’Africa. L’Africa per l’Europa,
Cremonese, Roma 1934.
7
Antonisch M., La rivista Geopolitica e la sua influenza sulla politica fascista,
s. 273.http://www.academia.edu/2286452/La_rivista_Geopolitica_e_la_sua_influenza
_sulla_politica_fascista
8
Zob. Coudenhove-Kalergi R., Pan Europa, Wiedeń 1923.
9
Pan Europa Coudenhove-Kalergiego została zdefiniowana w 1938r. przez
K. Haushofera jako „Euroafryka”. Termin ten pojawił się po raz pierwszy
w dokumencie z 1930 roku Włocha Paolo D'Agostino Orsini. Zob. Haushofer K.,
Eurafrika?, „Zeitschrift für Geopolitik”, nr 19/1938, s. 888.
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potęg – amerykańskiej i azjatyckiej. Coudenhove Kalergi, będąc promotorem
idei utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy, podkreślał jednocześnie
znacznie Euroafryki, która miała połączyć „prymitywną” kulturę afrykańską
z „wysoką” kulturą europejską. Miało doprowadzić to do przyniesienia
korzyści obu kontynentom, eliminując zagrożenie nacjonalizmem oraz
imperializmem. 10
Problem dekolonizacji w polityce zagranicznej Włoch po II wojnie
światowej
Ze względu na swoje położenie geograficzne, Włochy od zawsze
utrzymywały bliskie relacje z krajami basenu Morza Śródziemnego.
W okresie powojennym we Włoszech z jednej strony istniało
niekwestionowane pragnienie integracji europejskiej, z drugiej strony
pozostawały nierozwiązane odwieczne problemy z krajami regionu Morza
Śródziemnego. Bardzo ważną kwestią stało się w szczególności rozwiązanie
kwestii faszystowskich posiadłości kolonialnych, czyli uporządkowanie
stosunków politycznych z Libią, Erytreą i Somalią 11. W okresie bezpośrednio
powojennym włoska klasa polityczna musiała zmierzyć się z problemem
przywrócenia Włoch na arenę międzynarodową oraz odbudowy ich
stosunków dyplomatycznych. Rząd De Gasperiego za wszelką cenę dążył
do kontynuowania polityki kolonialnej, nawet wtedy, gdy stało się już jasne,
że „sojusznicy nie mieli zamiaru dać satysfakcji Włochom”. 12 Chadecki
premier dążył do odzyskania ex-kolonii i rozwiązania kwestii kolonialnych
dzięki układowi pokojowemu w Paryżu w 1947 roku. Faktem jest, że sam
udział włoskiej delegacji na konferencji paryskiej był niewątpliwie pierwszym
sukcesem nowego, demokratycznego państwa, należy jednak pamiętać,
że zgodnie z postanowieniami traktatu Włochy zostały zmuszone zrzec się
„wszystkich praw i tytułów do włoskich posiadłości terytorialnych w Afryce,

PanEuropa Coudenhove-Kalergiego była tą, którą później w 1938 K. Haushofer
zdefiniował jako „Euroafryka”.
Haushofer K., Eurafrika?, „Zeitschrift für
Geopolitik”, nr 19/1938, s. 888. O początkach koncepcji Euroafryki zob. również
Deschamps E, L’Eurafrique, le fascisme et la collaboration francophone belge,
„Cahier de l’histoire du temps présent”, nr 1/1996, ss. 141-161.
11
Należy pamiętać, że włoska dekolonizacja nastąpiła w konsekwencji klęski w II
wojnie światowej, pomimo osobistych wysiłków De Gasperiego, aby utrzymać
kolonie lub przynajmniej złagodzić warunki traktatów.
12
Tremolada I., All’ombra degli arabi, dalla fondazione dello Stato ebraico alla crisi
di Suez, Milano, M&B Publishing, 2003, s. 78.
10
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a mianowicie Libii, Erytrei i Somali Włoskiego” 13. Libia została podzielona
na dwie części: 1) Fezzan administrowany przez Francję i 2) Tripolitania
i Cyrenajka pod administracją Anglii. Erytrea stała się państwem
autonomicznym, stowarzyszonym z Etiopią. Somalia została natomiast
przyznana na dziesięć lat włoskiej administracji powiernicznej, która miała
za zadanie przygotowanie miejscowej ludności do stworzenia
autonomicznego rządu.14 Nie ulega wątpliwości, że wspomniany traktat
pokojowy stanowił niezaprzeczalnie punkt zwrotny w historii Włoch
i w konsekwencji w budowie zjednoczonej Europy. Sygnalizował koniec
epoki faszystowskiej oraz inicjował międzynarodową rekonstrukcję obrazu
demokratycznych i republikańskich Włoch. 15 Warto pamiętać, że niektórzy
członkowie środowiska dyplomatycznego, jak na przykład ambasador Włoch
w Paryżu, Pietro Quaroni lub Alberto Tarchiani, ambasador w Waszyngtonie,
głosili potrzebę dekolonizacji. Już w 1947 roku Quaroni pisał do Ministra
Spraw Zagranicznych Carlo Sforzy, że należy zadeklarować gotowość Włoch
do przyznania niepodległości koloniom, a także zamiar udzielenia pomocy
krajom z terytoriów byłych kolonii. 16 Quaroni krytykował program kolonialny
postfaszystowskich Włoch, uważając za niewłaściwe próbę zachowania przez
rząd włoski kontroli politycznej nad terytoriami afrykańskimi. Według
włoskiego ambasadora walka o obronę kolonii od samego początku była
skazana na porażkę. Quaroni był negatywnie nastawiony do tradycyjnych
układów eurocentrycznych i kolonialnych włoskiej dyplomacji. Jak zauważył
Luciano Monzali, imperialistyczna polityka, utrzymująca nastawienie
eurocentryczne, uważana jest za wielki błąd włoskiej polityki zagranicznej. 17

13

Zob. Treaty of Peace with Italy, signed in Paris 10 February 1947, Section IV:
Italian Colonies, art. 23.1. Traktat w Paryżu uporządkował tylko niektóre kluczowe
aspekty, oddając losy terytoriów afrykańskich w ręce zwycięzców wojny, to znaczy
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i ZSRR. Może to wydawać się
nieco paradoksalne, biorąc pod uwagę, że traktat miał za zadanie zamknięcie
rozdziału czasów wojennych i miał być kamieniem węgielnym nowego ładu
powojennego.
14
Po uzyskaniu niepodległości w 1960 roku, Somalia nie była w stanie stworzyć
demokratycznych struktur, w rezultacie czego w 1969 roku Mohammed Siad Barre
zapoczątkował dyktaturę, która trwała aż do 1991.
15
Faktem jest jednak, że Włochy straciły swoje kolonie w sposób odmienny niż inne
mocarstwa europejskie. Zob. Rossi G., L’Africa italiana verso l’indipendenza (19411949), Giuffre, Milano 1980.
16
I documenti diplomatici italiani: 1943-1948, t. I, Libreria dello Stato, 1997,
s. 719.
17
Monzali L., Pietro Quaroni e la questione delle colonie africane dell’Italia: 19451949, academia.edu, 2015, s. 464.
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Ostatecznie propozycje Quaroniego nie zostały wysłuchane i administracja
Pałacu Chigi nadal dążyła do utrzymania wszystkich terytoriów.
Nie można zapominać o wpływie nowopowstałego po wojnie
scenariusza geopolitycznego, który uwidocznił konflikt pomiędzy Stanami
Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Nie ulega wątpliwości, że włoskie
kolonie usytuowane były na obszarach strategicznych. Z tego powodu kwestia
ta stanowiła ważny element powojennej włoskiej polityki zagranicznej, która
była uwarunkowana przez negocjacje dotyczące traktatu pokojowego
od końca wojny do lutego 1947 r. Niepowodzenie owego dyskursu
spowodowane było niepewną postawą włoskiej dyplomacji, która była
niekonsekwentna w swoich działaniach. Początkowo Włosi domagali się
powrotu kolonii, ale wobec opozycji anglo-amerykańskiej ograniczyli się
do uzyskania tylko niektórych terytoriów, co z kolei spotkało się ze
sprzeciwem ze strony miejscowej ludności. Warto przy tym zwrócić uwagę,
iż Wielka Brytania, jako największe państwo kolonialne w Afryce, wraz
zakończeniem II wojny i następującym procesie dekolonizacji nie
sprzeciwiała się dążeniom niepodległościowym na kontynencie afrykańskim.
W konsekwencji postępującej brytyjskiej polityce kolonialnej, zakładającej
wycofanie się z Afryki, prawie wszystkie terytoria Wielkiej Brytanii uzyskały
w latach 60. XX wieku niepodległość.18 Rząd de Gasperiego dążył natomiast
do zachowania kolonii. Proponował, aby Libia, Erytrea i Somalia znalazły się
pod patronatem Włoch. Działania te doprowadziły do utraty zaufania
i wsparcia ze strony zwycięskich państw. W nowym, powojennym kontekście
działania i postawy podjęte przez niektórych polityków nie zbliżały Włoch
do rozwiązania problemu. „Sprawa afrykańska” stała się kwestią intensywnej
debaty politycznej. Jak słusznie zauważył włoski historyk Antonio Varsori,
podjęte inicjatywy wydawały się być ściśle związane z włoską przeszłością
nacjonalistyczną.19 Istotnie, kwestię śródziemnomorską uznano za
„najbardziej typową manifestację nacjonalistycznej polityki Włoch
liberalnych i faszystowskich”.20 Warto zaznaczyć, że kwestia przynależności
terytoriów afrykańskich do Włoch podzielała zarówno partie centrowe,
Zgoda Wielkiej Brytanii na dekolonizacje nie oznaczała jednak rezygnacji
z zachowania wpływów politycznych i ekonomicznych w dotychczasowych
koloniach. Dążyła ona do stworzenia sieci wzajemnych powiązań, które miały
pozwolić na kształtowanie polityki w Afryce.
19
Varsori A., Continuità e discontinuità nella diplomazia italiana, in: De Siervo U.,
Guerrieri S., Varsori A. (a cura di), La prima legislatura repubblicana, Continuità
e discontinuità nell’azione delle istituzioni, t. I, Roma, Carocci, 2004, s.167.
20
Zob. Calandri E., Europa e Mediterraneo tra giustapposizione e integrazione,
in De Leonardis M. (a cura di), Il Mediterraneo nella politica estera italiana del
secondo dopoguerra, Il Mulino, Bologna 2003.
18
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jak i lewicowe. Z pewnością można postawić hipotezę, że dla Włoskiej Partii
Komunistycznej (PCI) i Włoskiej Partii Socjalistycznej (PSI) „kwestia
afrykańska” była dobrą okazją do próby osłabienia rządu De Gasperiego,
którego działania w rzeczywistości mogły wydawać się godzące we włoski
ratio status. Obie partie krytykowały politykę De Gasperiego i Carlo Sforzy
za nieudolność w osiąganiu wyznaczonych celów. Należy wskazać jednakże,
że pomimo iż rząd włoski uzasadniał swą motywację argumentami
historycznymi, ekonomicznymi i politycznymi, kwestia ta miała wyłącznie
charakter polityczny, a nie ekonomiczny i strategiczny. Włoskie ambicje
do utrzymania posiadłości kolonialnych w Afryce identyfikowano przede
wszystkim z zamiarem odzyskania prestiżu międzynarodowego. Analizując
stanowisko partii lewicowych w kwestii kolonialnej, znajdujemy wykładniki,
które wskazują na pozytywny stosunek do projektu powrotu Włoch do Afryki.
Wystarczy
przytoczyć
przemówienie
senatora
Włoskiej
Partii
Komunistycznej Eugenio Reale z lipca 1949 roku, a więc z okresu, w którym
proces dekolonizacji stawał się oczywistym. 21 Reale obwiniał włoski rząd
za doprowadzenie do „najbardziej spektakularnej porażki włoskiej polityki
zagranicznej”. Zarzucał niekonsekwencje w kwestii utrzymania kolonii,
nazywając „niezależną” politykę rządu jako wyrzeczenie się zamierzonych
celów i zrezygnowanie z czteroletnich negocjacji. Było to związane
z odprężeniem relacji na linii Rzym – Londyn w maju 1949 roku, kiedy miało
nastąpić zawarcie kompromisu pomiędzy ministrem spraw zagranicznych
Włoch Carlo Sforzą i jego francuskim kolegą, Ernestem Bevinem 22.
Ostatecznie porozumienie to spotkało się ze sprzeciwem członków
Zgromadzenia Generalnego Narodów Zjednoczonych. W konsekwencji
Włochy, nie będąc w stanie uzyskać pozwolenia na powrót Erytrei, Trypolisu
i Somalii, odrzuciły umowę Bevin – Sforza. W rezultacie, włoska dyplomacja,
zdając sobie sprawę z niemożliwości osiągnięcia swoich celów, stała się
promotorem niepodległości Libii. W zamian 21 listopada 1949 r. Włochy
otrzymały od ONZ mandat dziesięcioletniego powiernika Somalii.
Środowiska lewicowe, utrzymując pozycję filo-kolonialną i dążąc do
osłabienia chadeckiego rządu De Gasperiego, skrytykowały odrzucenie
21

Zob. Rossi G., La questione delle ex-colonie, il mandato somalo nel dibattito
politico italiano e il ruolo dell’ONU, w: “Periodico telematico di Storia e Scienze
Umane” nr 77, 2014.
22
Ministrowie Spraw Zagranicznych Włoch i Wielkiej Brytanii, Carlo Sforza i Ernest
Bevin, opracowali projekt kompromisu „Bevin-Sforza Compromised”, dotyczący
losów byłych kolonii włoskich, które miały zostać przedłożone Zgromadzeniu ONZ;
kompromis przewidywał podział Libii na trzy prowincje, które miały być powierzone
Wielkiej Brytanii (Cyrenaika), Francji (Fezzan) i Włochom (Tripolitania), natomiast
Erytrea zostawała dołączona do Etiopii.
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wspomnianego porozumienia. Krytyka ze strony opozycji politycznej,
jak i opinii publicznej doprowadziła ostatecznie do zmiany kierunku włoskiej
polityki śródziemnomorskiej. W pierwszym rzędzie rząd włoski musiał
opracować sposób obrony przed zarzutami środowisk skrajnie lewicowych,
które zarzucało mu, że przystąpienie do NATO nie tylko nie wzmocniło
pozycji Włoch na świecie, ale wręcz w szerszej perspektywie doprowadziło
do oddania ich losu w ręce Waszyngtonu i Londynu.23 Analizując włoskie
debaty polityczne z tego okresu, można stwierdzić, że tak naprawdę żadna siła
polityczna nie zdawała sobie w pełni sprawy ze zmian, jakie przyniosła II
wojna światowa zarówno w kontekście globalnym, jak i w kwestii
kolonialnej. Należy zauważyć, że brak było świadomości co do tego, co tak
naprawdę oznacza system administracji powierniczej zarówno ze strony sił
politycznych, jak i opinii publicznej. W ocenie Renzo Meregazziego,
ówczesnego urzędnika Ministerstwa Afryki Włoskiej (Ministero dell’Africa
Italiana, MAI), teoretycznie zasadniczym celem systemu administracji
powierniczej miało być doprowadzenie podporządkowanej ludności
do niezależności, a tym samym promowanie postępu politycznego,
gospodarczego i społecznego. 24 Śledząc wypowiedzi, debaty i publikacje
prasowe z tamtego okresu, można odnieść natomiast wrażenie, że system
powierniczej administracji we Włoszech był rozumiany raczej jako narzędzie
do potwierdzania wpływów politycznych i gospodarczych Włoch w byłych
koloniach. Nie można jednak zapominać, że dla włoskiej polityki
zagranicznej system powierniczy miał pozytywne skutki, gdyż wprowadzał
ponownie Włochy na arenę międzynarodową. Promując zamiar reintegracji
kraju do koncertu międzynarodowego, polityka europejska stała się kluczową
kwestią włoskiej polityki zagranicznej. W oczekiwaniu na porozumienie
pomiędzy zwycięzcami w kwestii kolonii, włoska dyplomacja robiła
wszystko, aby brać udział we wszelkich inicjatywach międzynarodowych.
Odmowa przystąpienia do Paktu Brukselskiego w 1948 roku, z którą
mocarstwa europejskie ustanowiły pięćdziesięcioletnie porozumienie
polityczno-wojskowe, doprowadziła włoski świat polityczny do wyciągnięcia
wniosków z popełnionych błędów. Pomimo że Włochy kontynuowały
i wzmacniały swoją politykę prozachodnią, m.in. dzięki udziałowi w Pakcie
Północnoatlantyckim, nadal poświęcały dużą uwagę kwestii integracji
europejskiej, nie zapominając o współpracy z Afryką. Niemniej jednak
pozostawała otwarta kwestia ich przystąpienia do Organizacji Narodów
Zjednoczonych, co nie było zadaniem łatwym. Pomimo ratyfikacji Traktatu
Paryskiego w 1947 r., wniosek o przyjęcie do ONZ został odrzucony przez
23

Zob. Cacace P., Venti anni di politica estera italiana, Bonacci, Roma 1986.
Zob. Meregazzi R., L’amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, Giuffré,
Milano 1954.
24
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Związek Radziecki. Dopiero w 1955 roku, 10 lat po zakończeniu II wojny,
Włochy stały się pełnoprawnym członkiem Organizacji Narodów
Zjednoczonych.
Włoskie działania na rzecz realizacji projektu Euroafryki po zakończeniu
II wojny światowej
Lata II wojny światowej i okres powojenny przyniosły problemy takie jak
zimna wojna, dekolonizacja oraz pojawienie się na scenie europejskiej
nowych państw. Wszystko to doprowadziło do rzeczywistego i znacznego
rozpadu strefy euro-śródziemnomorskiej. W tym kontekście należy umieścić
powojenną politykę krajów śródziemnomorskich. Mogłoby się wydawać,
że Morze Śródziemne zostało wykorzystane jako pretekst do podstawowych
strategii narodowych i kwestii interesu narodowego poszczególnych państw.
We Włoszech w latach pięćdziesiątych projekty euro-śródziemnomorskie
były wzorowane na projektach francuskich i odgrywały znaczącą rolę
w polityce zagranicznej. Paryż dążył do utrzymania ścisłych związków
z byłymi koloniami. Przejawem tego były dwustronne umowy o charakterze
gospodarczym i kulturalnym, jakie Francja zawarła z krajami, które niegdyś
wchodziły w skład francuskiego imperium. Postęp procesu integracji
europejskiej próbowano we Francji wykorzystać jako możliwość
ustanowienia relacji handlowych z byłymi koloniami. Francuska dyplomacja
propagowała także wprowadzenie pomocy rozwojowej dla najuboższych
państw. Wraz z rozwojem wielostronnych instrumentów, zarówno
ekonomicznych, jak i kulturowych, polityka Paryża była próbą wykreowania
nowego wizerunku Francji, która miała pełnić rolę obrońcy kontynentu
afrykańskiego. Włochy zostały uznane jako brillante secondo Francji,
sekundant, pośrednik i cenne wsparcie w polityce euro-śródziemnomorskiej. 25
Pomysły te zostały wprowadzone przede wszystkim w ramach projektu
Euroafryki, wykorzystanego w celu opóźnienia procesu dekolonizacji
i zachowania znaczącej roli Włoch w tym regionie. Położenie geograficzne
Włoch i tradycja kontaktów związanych ze światem arabskim wydawały się
otwierać nowe przestrzenie i być idealnym substytutem dawnego mocarstwa
kolonialnego. Kluczową rolę Włoch w procesie integracji euro-afrykańskiej
datuje się już od czasów Imperium Rzymskiego. Jak zauważył Maurizio
Donato, jeden z inicjatorów euro-afrykańskiego Kongresu Dziennikarskiego,
„to Imperium Rzymskie stworzyło po raz pierwszy Euroafrykę i dzięki
Euroafryce społeczność i cywilizacja stowarzyszyła się w sposób
Zob. Mammarella G., Cacace P., La politica estera dell’Italia, Laterza, Roma-Bari
2010.
25
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niedominujący.”26 Międzykulturowy wymiar historii Włoch już od Cesarstwa
Rzymskiego do okresu kolonialnego był uznawany za uzasadnioną
interwencję kraju jako mediatora w regionie Morza Śródziemnego. Włochy
tak naprawdę same nadały sobie tą historyczną funkcję. 27 Wyrażano
stanowisko powszechnie podzielane, podkreślając, że „Włochy należą
do Europy: są kulturowo, społecznie, ekonomicznie europejskie, ale to Europa
narzuciła Włochom funkcję pomostu pomiędzy dwoma kontynentami.
Lokalizacja geopolityczna Włoch miała być atutem ułatwiającym Wspólnocie
Europejskiej komunikowanie się z Afryką.”28 We Włoszech faszystowskich
zwolennikiem koncepcji Euroafryki był natomiast Paolo D’Agostino Orsini.
Należy zaznaczyć, że początkowo D’Agostino Orsini traktował Euroafrykę
jako koncepcję wyłącznie ekonomiczną i demograficzną. Cele polityczne
i wojskowe nie były obecne w jego koncepcji. Afryka miała być potrzebna
Europie jako źródło surowców, jako rynek zbytu produkcji przemysłowej
i jako ziemia zamieszkana przez robotników. 29 Jak pisał: „Euroafryka jest
przede wszystkim faktem geograficznym: to natura wytworzyła pełną strefę
euro-afrykańską (...) Afryka znajduje się na precyzyjnej osi Europy.” 30
Pojęcie Euroafryki było owocem jego koncepcji geopolitycznych. Region
Morza Śródziemnego stanowił przestrzeń spójną, punkt, w którym łączą się
różne czynniki, takie jak: klimat, topografia, rasa, gospodarka i historia. 31
W powojennych Włoszech nastąpiło wznowienie studiów politycznych
i geograficznych, w których kwestia geopolityki odgrywała znaczącą rolę.
W 1950 roku, na łamach czasopisma Instytutu Geografii Wojskowej
we Florencji „Universo”, nastąpił powrót do dyskusji na temat „możliwego
zjednoczenia euro-afrykańskiego”.32 Cel pozostawał niezmienny, czyli
„Euroafryka jako możliwa odpowiedź na kryzys w relacjach pomiędzy siłami
produkcyjnymi a populacją europejską”. 33 Analogicznie, o Euroafryce

Donato M., In Annali Della Accademia del Mediterraneo, Il I° Congresso
giornalisti e scrittori e l’Eurafrica, t. II, 1954, Rassegna Mediterranea, Palermo 1955,
ss. 22- 25.
27
Mourlane S., Action culturalles et coopération méediterranéenne. Le project italien
d’Eurafrica au déebut des années 1950, in: H. B. Hamouda e Bouchard, op. cit. s. 30.
28
Taviani P., Mediterraneo, Punto d’incontro di Civiltà, in Levante, 1953, ss. 5-13.
29
D’Agostino Orsini P., Eurafrica. L’Europa per l’Africa, l’Africa per l’Europa,
Roma 1934, Cremonese, s. 7.
30
D’Agostino Orsini P., Che cosa è l’Eurafrica, “Africa Italiana”, nr 2/1942, s.13.
31
Ibidem.
32
Vlora A., Europa ed Africa. Demografia, economia e politica in una
possibileunificazione eurafricana, “L’Universo”, nr 1/1950, ss. 547-564.
33
Antonisch M., Eurafrica. Dottrina Monroe del fascismo,
https://www.academia.edu/2286454/Eurafrica._Dottrina_Monroe_del_fascismo
26
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również na łamach „Universo” pisał D’Agostino Orsini.34 Orientacja i temat
pozostawały niezmienione. Została ona uznana za „naturalną konieczność,
nierozerwalną kwestię geo-ekonomiczną, zakładającą stworzenie wspólnej
przestrzeni życiowej.”35 Warto zastanowić się, jakie były powody, dla których
stara koncepcja geopolityczna, obecna jeszcze w okresie faszystowskim,
powróciła do dyskursu po II wojnie światowej, w demokratycznym już
państwie. Złożyło się na to kilka czynników.
Jak już wspominałam, druga połowa lat czterdziestych to okres,
w którym Włochy próbują powrócić do społeczności międzynarodowej,
natomiast w latach pięćdziesiątych posiadają już własną politykę zagraniczną,
oferując istotny wkład w geopolitykę euro-afrykańską i szerzej rozumianą
politykę śródziemnomorską. Dodatkowo należy pamiętać o wcześniej
wspomnianej przeze mnie kwestii dwubiegunowego podziału świata
pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim. Europa wraz
z Afryką miały być traktowane w tym kontekście jako siła stabilizująca.
Euroafryka była postrzegana jako „czynnik równoważenia między Wschodem
a Zachodem, a region Morza Śródziemnego jako przeciwwaga dla Eurazji 36,
bądź „jedyną istniejącą szansą dla zachodniej cywilizacji, w celu przetrwania
pomiędzy przeciwległymi blokami Ameryki i Azji.” Tak przyjęty projekt
Euroafryki odpowiadał programowi polityki zagranicznej De Gasperiego,
który dążył do przywrócenia pozycji Włoch na arenie międzynarodowej,
szczególnie po okresie megalomańskich ambicji Mussoliniego. 37 Trzeba
pamiętać, że roszczenia kolonialne reżimu faszystowskiego w regionie Morza
Śródziemnego głęboko dotknęły Francuzów i Brytyjczyków. Ponadto,
pamiętając fakt, że włoska polityka od początku zimnej wojny opierała się
na filarach europejskim i atlantyckim, Włochy musiały zrezygnować
z polityki imperialistycznej. 38 Francuzi i Brytyjczycy podkreślali mocno fakt
przewidzianej podczas negocjacji traktatu pokojowego z 1947 roku eliminacji
włoskiego imperium kolonialnego. W konsekwencji doprowadziło to do
D’Agostino Orsini P., Un continente di domani: l’Eurafrica, L’Universo,
nr 1/1952, ss. 57-77.
35
D’Agostino Orsini P., Africa spazio vitale dell’Europa, L’Universo, nr 2/1953,
ss. 275-280 oraz Gli africani e la Comunità Economica Europea. I grandi spazi
geoeconomici e l’Eurafrica, “L’Universo”, nr 3/1957, ss. 539-544.
36
Pesenti G., Eurafrica, Bertello Editore, Borgo San Dalmazzo 1953, s. 98.
37
Guillen P., La reinsertion international de l’Italie après la chute du fascism,
Relations internationales, nr 31, 1982, ss. 333-349, za: S. Mourlane, Action
culturalles et coopération méediterranéenne. Le project italien d’Eurafrica au déebut
des années 1950, w: H.B. Hamouda e Bouchard, op. cit. s. 24.
38
Zob. Cacace P., Venti anni di politica estera italiano (1943-1963), Bonacci, Rome
1986.
34
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działania Włoch w tak zwanym „podziemiu politycznym.”39 Prowadząc
„ukrytą politykę”, szczególnie w dziedzinie gospodarczej i kulturowej,
działania włoskie w rejonie Morza Śródziemnego miały głównie charakter
symboliczny, opierające się na tak zwanej sile soft power. Należy tutaj
wspomnieć szereg inicjatyw kulturalnych, w które zostali zaangażowani
intelektualiści, elity polityczne i ekonomiczne, mające na celu podkreślenie
„śródziemnomorskiego powołania Włoch” poprzez zbudowanie „pomostu
pomiędzy Wschodem a Zachodem”. Z początkiem lat 50. powstało szereg
organizacji oraz instytucji, które poprzez organizację spotkań, dyskusji
i wydawanie czasopism miały prowadzić dialog międzykulturowy, próbując
ponownie określić stosunki pomiędzy Europą Zachodnią a światem
arabskim.40 Przykładem tej polityki stało się utworzenie Akademii
Śródziemnomorskiej (Accademia del Mediterraneo), założonej po I Kongresie
Badań Morza Śródziemnego w Palermo w czerwcu 1951 roku, która zrzeszała
przedstawicieli 15 krajów śródziemnomorskich. Instytucja ta miała za zadanie
„promowanie konkretnych umów wśród naukowców z krajów Morza
Śródziemnego” w celu zbliżenia pomiędzy narodami. 41 Akademia kierowana
przez sycylijskiego deputowanego Gianfranco Alliata Montereale,
dysponowała dwoma czasopismami: „Rassegna Mediterranea” oraz „Mondo
Arabo”. Kolejnym przykładem wspomnianej polityki było utworzenie
Centrum Stosunków Włosko-Arabskich (Centro per le relazioni italo-arabe),
które miało na celu odnowienie dobrych stosunków gospodarczych
i kulturalnych z krajami basenu Morza Śródziemnego. Organizacja ta,
kierowana przez Enrico Insabato, była wynikiem projektu realizowanego
przez grupę intelektualistów, dyplomatów i polityków należących
do środowisk katolickich.42 Obok działalności kulturalnej Centrum miało
za zadanie „koordynowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju aktywności.”
Z kolei założona w 1952 roku, z inicjatywy regionu Sycylii i Fiera del
Levante, Akademia Morza Śródziemnego, finansowana ze środków Funduszu
na rzecz Południa (Cassa del Mezzogiorno), była kierowana przez profesora
Uniwersytetu w Palermo Lauro Chiazzese. Projekt euro-afrykański stał się też
ważnym elementem w wystąpieniach promotorów aktywności kulturalnej
Banato B., Vincoli europei echi Méditerranei. L’Italia e la crisi francese in
Marocco e in Tunesia, Florence, Ponte allé Grazie, 1991, s. 59.
40
Mourlane S., Action culturalles et coopération méediterranéenne. Le project italien
d’Eurafrica au déebut des années 1950, w: H. B. Hamouda e Bouchard, op. cit. s. 25.
41
Annali della Academia del Mediterraneo, t. I, 1952-1953, Palermo, rassegna
Mediterranea, 1954, s. 7.
42
W szczególności ważną rolę odgrywał Podsekretarz Stanu Spraw Zagranicznych,
Paolo Emilio Taviani, ułatwiając finansowanie Centrum Stosunków WłoskoArabskich.
39
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Włoch na rzecz Regionu Morza Śródziemnego. Świadczy o tym publikacja
pt. „Eurafrica”, autorstwa Gianfranco Alliata di Montereale, która ukazała się
na łamach czasopisma „Rassegna Mediterranea” i przedstawiała projekt
Euroafryki jako alternatywy dla narastającego wpływu Ameryki na
kontynencie europejskim i w Afryce. Jak zauważał cytowany autor,
„plan Marshalla mógł tylko opóźnić kryzys gospodarczy w Europie o kilka lat
[...] a Europejczycy nie byli w stanie rozwiązać swoich problemów sami.”
Według Montereale kwestie europejskie powinny być omawiane
w nowopowstałej koncepcji – Euroafryce.43 Podobnie też w październiku
1953 roku czasopismo „Rivista Marittima” opublikowało artykuł
o znaczącym tytule „Euroafryka, trzecia siła świata” Paola D’Agostino
Orsiniego44. Orsini zaktualizował w nim swój dawny projekt eurośródziemnomorski, łącząc starą perspektywę kolonialną z realiami czasów
współczesnych.
W koncepcji autora w okresie powojennym projekt
Euroafryki miał oznaczać zbudowanie trzeciej istotnej siły w świecie, która
byłaby równowagą pomiędzy obszarem cywilizacji pan-azjatyckiej i obszaru
cywilizacji pan-amerykańskiej. 45 O powodzeniu projektu miały więc
zadecydować raczej czynniki naturalne i ekonomiczne, a nie polityczne.
Orsini potwierdzał tym samym kwestię komplementarności pomiędzy Europą
i Afryką. Dążył też do zmniejszenia zarówno wpływów komunizmu,
jak i pozycji amerykańskiego supermocarstwa. Będąc przeciwnym
dyskryminacji Europy Zachodniej uważanej za barierę antykomunistyczną,
podnosił on kwestię stosunków zgodnie z modelem politycznym
i kulturowym świata anglojęzycznego. W jego koncepcji jedyną możliwością
dla Afryki było zawiązanie stałego partnerstwa z Europą. Jak podkreślał,
zarówno projekt „Amerafrica” jak i „Asiafrica” były w rzeczywistości
niepewne i ryzykowne dla Afryki. Choć dość atrakcyjne, nie przyniosłyby
żadnego przepływu handlu pomiędzy dwoma kontynentami, zaznaczając,
że obie Ameryki były głównymi producentami tych samych dóbr. 46
W drugim przypadku oznaczałoby to dla Afryki „upadek z deszczu pod
rynnę”, ponieważ Hindusi, Chińczycy i narody Indonezji dążyliby
do osiedlenia się w Afryce. 47 Projekt Euroafryki miał być zupełnie inny.
Alliata di Monreale G., Eurafrica, “Rassegna Mediterranea”, nr 1, 1948, s. 1.
Za: Ceretta M., Curli B. (edited by), Discourses and Counter-discourses on
Europe: From the Enlightenment to the EU, New York 2017, Routledge.
45
D’Agostino Orsini P., Gli africani e la Comunità Economica Europea. I grandi
spazi geoeconomici e l’Eurafrica, s. 543, zob. Fani A., I nemici dell’Eurafrica,
“Africa Italiana”, nr 9/1941, ss. 1-2.
46
Zob. D’Agostino Orsini P., Gli africani e la Comunità Economica Europea.
Vantaggi del mercato comune eurafricano, s. 678.
47
Ibidem.
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Miało nastąpić dołączenie krajów Afryki do osi zachodniej, bez
rozpatrywania ich zasobów oraz gwarantując fundusze europejskie
zapewniające jej rozwój. Nowa Euroafryka miała być zjawiskiem
geograficznym, doprowadzającym do rewizji politycznych i gospodarczych
tak, że wszystkie narody Europy miały znaleźć swoje miejsce na kontynencie
afrykańskim.
W połowie lat 50. XX wieku wykształciła się nowa elita polityczna
charakteryzująca się aktywnym zaangażowaniem Włoch w politykę
na kontynencie afrykańskim. Lata prezydentury Giovanni Gronchiego (19551962), dzięki działalności takich polityków jak Amintore Fanfani czy Enrico
Mattei, doprowadziły do przywrócenia wpływów włoskiej polityki
zagranicznej w basenie Morza Śródziemnego. W okresie zwanego
w literaturze przedmiotu „neoatlantycyzmu” Gronchiego dążono do
zwiększenia obecności Włoch w regionie Morza Śródziemnego dzięki
podejmowaniu bardziej otwartych działań dyplomatycznych w dialogu
z arabskimi narodami obszaru Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu. 48
Pozytywny zwrot w kierunku rozwiązania euro-afrykańskiego
nastąpił wraz z podpisaniem w Rzymie 25 marca 1957 roku Traktatu
ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą (Traktat wszedł w życie
1 stycznia 1958 roku), przechrzczoną od razu przez D’Agostino Orsini
na „Euroafrykańską Wspólnotę Gospodarczą”.49 Należy pamiętać,
że w rzeczywistości w skład EWG, oprócz sześciu państw założycielskich
(Francja, Niemcy Zachodnie, Włochy, Belgia, Holandia Luksemburg), weszły
również francuskie terytoria afrykańskie, Kongo Belgijskie, Somalia (pod
zarządem włoskim) oraz Nowa Gwinea Holenderska. 50 Zgodnie z artykułem
131 Traktatu, celem stowarzyszenia było „promowanie rozwoju
gospodarczego i społecznego krajów i terytoriów oraz ustanowienie ścisłych

Zwolennicy neoatlantycymu dążyli do współpracy bardziej gospodarczej
i kulturowej niż wojskowej. Wśród głównych i najbardziej znanych przedstawicieli
neoatlantyckiej polityki włoskiej, dążącej do wzmocnienia stosunków z Afryką,
należy wymienić Amintore Fanfani, polityka wywodzącego się z Chrześcijańskiej
Demokracji, uznawanego za głównego protektora Enrico Mattei, który postulował
aktywną kooperację gospodarczą obu kontynentów za pomocą formuły zwanej
„formuły ENI”, która gwarantowała państwom producentom ropy 75% z zysków,
przy dotychczasowym „fift-fifty” stosowanym przez pozostałe kraje europejskie.
Zob. Mammarella G., Cacace P., op. cit., Terzuolo E., Il paese che ha scelto a non
scegliere, “Limes”, 13.11.2008, s. 191.
49
D’Agostino Orsini P., Gli africani e la Comunità Economica Europea. I grandi
spazi geoeconomicie l’Eurafrica, „L’Universo”, nr 3/1957, s. 539.
50
Lista krajów i terytoriów zawarta jest w załączniku IV do Traktatu ustanawiającego
Europejską Wspólnotę Gospodarczą.
48
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stosunków gospodarczych między nimi i Wspólnotą jako całością”. 51
W preambule do Traktatu zawarto deklaracje krajów założycielskich, które
miały na celu potwierdzenie solidarności łączącej Europę z krajami
i terytoriami zamorskimi, a także zapewnie im rozwoju zgodnie z zasadami
Karty Narodów Zjednoczonych. W konsekwencji włoski projekt Euroafryki
stał się projektem zapewniającym konwergencję polityki europejskiej
i śródziemnomorskiej. Kraje EWG od początku procesu integracji,
ze względu na cele swojej polityki zagranicznej, starały się szukać środków
zapewniających rozwój ekonomiczny ich niedawnych kolonii. 52 Choć jako
pierwsza takie żądania wobec Wspólnoty przedstawiła Francja, wspomniana
koncepcja i ogólne zawężanie kontaktów z Afryką były ważne również
dla Włoch. Nie tylko z politycznego czy gospodarczego punktu widzenia,
które połączone były z ekonomicznym i wojskowym projektem
integracyjnym, ale projekt Euroafryki przewidywał też przyznanie pewnego
rodzaju autonomii i niezależności, służących walce z ich negatywnymi
konsekwencjami w formie protekcjonizmu, nacjonalizmu czy niechęci
antyzachodniej. Miało pozwolić to na integrację regionalną i konsolidację
kontroli Afryki ze strony europejskiej, jednakże bez jakiegokolwiek wyzysku
kolonialnego. Nowa włoska globalna strategia przewidywała zarówno
integrację europejską, jak i współpracę euro-afrykańską. Włochy zdawały
sobie sprawę z tego, że integracja europejska, ale także euro-afrykańska
przyczyniałyby się coraz bardziej do rozszerzenia handlu kolonialnego i tym
samym zapewniłyby niezbędne inwestycje dla Afryki, poprawiając
konkurencyjność gospodarek obu kontynentów. Stowarzyszenie euroafrykańskie zrealizowane wraz z EWG, było końcową próbą racjonalizacji
zarządzania koloniami w Afryce, rozszerzając go z sześciu założycielskich
państw członkowskich na potencjalnie całą Europę.
Zakończenie
Koncepcja Euroafryki, która powstała z końcem XIX wieku jako
pojęcie ekonomiczne i demograficzne, przyjęła z czasem formę bardziej
polityczną, oznaczając zasadniczo „Afrykę dla Europejczyków” 53.
Po zakończeniu II wojny światowej dekolonizacja stała się ważnym
problemem nowej epoki, zmuszającym Europę do spojrzenia tête-à-tête
Traktaty Rzymskie, Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą
(artykuł 131), http://eur-lex.europa.eu (D). [dostęp: 27.11.2017].
52
Bartkowiak Ł., Relacje Unii Europejskiej z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku,
„Rocznik integracji Europejskiej”, nr 1/2009, s. 95.
53
Ibidem.
51
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na nową rzeczywistość, w której centrum polityczne świata nie stanowił już
stary kontynent. Włochy, pomimo oficjalnego zrzeczenia się wszelkiego
rodzaju ambicji imperialistycznych w basenie Morza Śródziemnego,
za pomocą koncepcji Euroafryki starały się nadal odgrywać kluczową rolę
w relacjach pomiędzy dwoma kontynentami. Koncepcja euro-afrykańska
została politycznie zrealizowana w 1957 roku wraz z ustanowieniem
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Relacje zjednoczonej Europy
z krajami Afryki początkowo były wynikiem potrzeby wsparcia byłych
kolonii, a zarazem chęcią zachowania w nich wpływów. Truizmem jest
stwierdzenie, że w latach pięćdziesiątych gospodarka Europy potrzebowała
nowych kapitałów, rynków i zasobów afrykańskich. W świetle ówczesnego
kontekstu geopolitycznego stosunki między dwoma kontynentami były więc
postrzegane jako wytwór gospodarczy. W latach pięćdziesiątych projekt
Euroafryki był projektem ważnym, stanowiącym znaczący cel procesu
integracji europejskiej. Wizja ta, choć przekształcona z utopijnej koncepcji
geopolitycznej w rzeczywistość polityczną, odcisnęła swoje piętno
na procesie integracji europejskiej. Według koncepcji euro-afrykańskiej
skuteczna integracja europejska mogłaby mieć miejsce jedynie dzięki
wykorzystaniu Afryki, a Afryka mogła być skutecznie eksploatowana jedynie
dzięki współpracującym ze sobą państwom europejskim. 54 Ostatecznie spory
pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi, zwłaszcza w kwestii
procesu dekolonizacji, a także nasilające się ruchy narodowowyzwoleńcze
skutecznie zablokowały wszelkie inicjatywy euro-afrykańskie. Doprowadziło
to zasadniczo do zaprzestania dyskusji o projekcie Euroafryki, począwszy
od lat sześćdziesiątych. Tym samym idea stworzenia „doktryny Monroe’a
faszyzmu”55 pozostała tylko niezrealizowanym marzeniem.
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CHILE POD RZĄDAMI AUGUSTO PINOCHETA.
LATYNOAMERYKAŃSKIE DOŚWIADCZENIA
Z NEOLIBERALNYM MODELEM ROZWOJU
Chile pod rządami Augusto Pinocheta. Latynoamerykańskie
doświadczenia z neoliberalnym modelem rozwoju
Abstract
The articlepresents, with a historicalperspective, attempts to implement the neoliberal
model of development in Chile. Particularattention was paid to the role of el golpe in
1973, whichenabled the implementation of neoliberaleconomic- and socialpolicies.
The neoliberal model, associated with privatizationtransformations and
a significantreduction in the role of the state, has not producedsatisfactoryresults for
Chileansociety.
Keywords:LatinAmerica, Chile, neoliberalism, development, Augusto Pinochet

Streszczenie
W artykule zaprezentowano, z wykorzystaniem perspektywy historycznej, próby
wdrażania neoliberalnego modelu rozwoju w Chile. Zwrócono szczególną uwagę
na rolę zamachu stanu w 1973 roku, który umożliwił realizację neoliberalnej polityki
gospodarczej i społecznej. Neoliberalny model, związany z prywatyzacyjnymi
przekształceniami oraz znacznym zmniejszeniem roli państwa, nie przyniósł
zadowalających efektów dla chilijskiego społeczeństwa.
Słowa kluczowe: Ameryka Łacińska, Chile, neoliberalizm, rozwój, Augusto Pinochet

„Chile, kraina żyzna i wspaniała; sławna
antarktycznym regionem,
szanowana przez odległe kraje, bowiem żyzną jest,
znaczącą i potężną,
lud, który na świat wydaje tak jest znakomity,
tak dumny, dzielny i waleczny, że żaden król nigdy
nią nie rządził,
ani żadnemu obcemu panowaniu nie uległa.”1
Fernández A. S., Chilijczycy. Charakter narodowy i jego historyczne
uwarunkowania, „Ameryka Łacińska”, 1996, nr 4, s. 21.
1
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Wstęp
Niepodległość Chile uzyskało w wyniku ogólnoamerykańskiego
sprzeciwu wobec kolonialnych mocarstw, Hiszpanii i Portugalii, na początku
XIX wieku2. Jednocześnie jest to kraj, który w kolejnych dekadach zaliczał
się do pionierów Ameryki Łacińskiej, zarówno pod względem rozwoju
gospodarczego, jak też społecznego. Stały wzrost gospodarczy Chile
zawdzięczało przede wszystkim surowcom naturalnym 3. Proces formowania
państwowości był nad wyraz trudny, lecz moment kryzysowy był w zasadzie
tylko jeden – w 1891 roku do pacyfikowania tłumu demonstrantów użyto
wojska, w wyniku czego śmierć poniosło sześć tysięcy osób 4. Od tego czasu
wojsko trzymało się z dala od bieżących rozgrywek politycznych.
Sytuacja drastycznie zmieniła się, gdy w 1970 roku wybory
prezydenckie wygrał przywódca socjalistów Salvador Allende, uzyskując
36% głosów5. Ostateczny głos należał do chilijskiego Kongresu, który
na swoim plenarnym posiedzeniu 24 października 1970 roku potwierdził
wybór społeczeństwa6.
W Chile podstawowym problemem społecznym było i w dalszym
ciągu jest rozwarstwienie społeczne. Z eksportu bogactw naturalnych
od początku istnienia państwa korzystały przede wszystkim elity
oraz zagraniczne koncerny m.in. światowi giganci wydobywczy: Anaconda,
Kennecott oraz Cerro Corporation7. Dlatego też decyzja prezydenta Allende,
podjęta 11 lipca 1971 roku, na mocy której nacjonalizacji poddano kopalnie
i złoża miedzi, nie spotkała się z pozytywnym oddźwiękiem ze strony
północnoamerykańskich firm, co wywołało reperkusje ze strony administracji
USA8. Należy zauważyć, iż dysharmonia, która na kontynencie
amerykańskim występuje po dziś dzień, polega na utrudnionych
możliwościach czerpania zysku z wydobycia i eksportu surowców
przez państwa latynoamerykańskie z uwagi na dwie przyczyny: brak dostępu
do nowoczesnych technologii oraz wspomniane powyżej rozwarstwienie
społeczne. Zagranicznym koncernom zależało przede wszystkim
na jak największym zysku, osiągniętym w stabilnych warunkach gospodarki
Tamże, s. 23.
Należy tutaj wskazać ogromne zasoby saletry oraz miedzi, której Chile jest
największym światowym eksporterem.
4
Domosławski A., Gorączka latynoamerykańska, Warszawa 2007, s. 123.
5
Spyra J., System konstytucyjny Chile, Warszawa 2005, s. 22.
6
Labarca Goddard E., Chile w czerwieni, Warszawa 1973, s. 421.
7
Tamże, s. 33.
8
Kowalska A., Agresja ekonomiczna – casus Chile, „Ameryka Łacińska”, 2011,
nr 3-4, s. 50.
2
3
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wolnorynkowej. Do realizacji przedsięwzięć angażowane były elity
państwowe, które z uwagi na liczne podziały w społeczeństwie, sprawowały
władzę od wielu lat. W tej sytuacji nie może dziwić fakt, iż większość
nie korzystała z potencjalnych dobrodziejstw posiadanych a jednocześnie
pożądanych na rynkach światowych surowców9.
Sytuacja polityczna w kraju w trakcie trzech lat rządów Salvadora
Allende była napięta. Efektem rządów Allende było spowolnienie
gospodarcze, lecz wpływ na to miała także sytuacja na rynkach światowych
oraz znaczny dług publiczny, z którym kolejne rządy nie były w stanie się
uporać. W okresie rządów Salvador Allende starał się realizować program
pokojowej rewolucji, mającej upodmiotowić szerokie masy społeczne
kosztem elity. Wywłaszczano majątki ziemskie, przejmowano fabryki
i przedsiębiorstwa prywatne. Znacznie zwiększono nakłady publiczne
na edukację oraz opiekę medyczną. O ile w pierwszym roku rządów bieżące
problemy udawało się opanować, o tyle w kolejnym okresie, przede
wszystkim ze względu na sytuację na światowych rynkach surowcowych,
zaczęło brakować środków, by dalej prowadzić plan aktywnej i efektywnej
polityki społecznej10. Wewnątrz kraju doszło do fali strajków i protestów,
w których po obu stronach – przeciwników i zwolenników rządu – ginęli
ludzie11. Podziały, które były widoczne w czasie wyborów, nie zostały
„zasypane”, a wręcz powiększyły się w trakcie kadencji. Symptomatyczny
jest casus generała René Schneidera, który został zamordowany w przeddzień
zaprzysiężenia prezydenta w 1970 roku. Za zamachem na życie
głównodowodzącego armii stała chilijska prawica, która zarzucała generałowi
zbyt zachowawczą postawę, czyli podjęcie decyzji o nieangażowaniu wojska
w bieżące sprawy polityczne12. Jego miejsce zajął generał Carlos Prats, który
ustąpił ze stanowiska w sierpniu 1973 roku, umożliwiając przejęcie władzy
na strukturami wojskowymi generałowi Augusto Pinochetowi 13.
Najbardziej jaskrawym przypadkiem tego procesu jest Wenezuela, należąca
do czołowych eksporterów ropy naftowej, w której przez 50 lat funkcjonował system
quasi-demokratyczny; władze na przemian sprawowali socjaliści (partia AD) oraz
chadecy (COPEI). System ten przeszedł do historii pod nazwą puntofijismo.
10
Domosławski A., Gorączka latynoamerykańska..., ss. 126-128.
11
Chasteen J., Ch., Ogień i krew. Historia Ameryki Łacińskiej, Warszawa 2007,
s. 228.
12
Miodek L., Augusto Pinochet – Moim przeznaczeniem jest wygnanie
i samotność, „Ameryka Łacińska”, 2007, nr 1, ss. 77-78.
13
Ciekawym jest fakt, iż gen. Carlos Prats zginął w niewyjaśnionych do tej pory
okolicznościach 30 września 1974 roku – w kilka miesięcy po opublikowaniu
pamiętników, w których oskarża o zdradę gen. Pinocheta. Zob. Prats C., Dziennik
9
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Celem niniejszej pracy będzie zatem przybliżenie sytuacji związanej
ze zmianą polityczną, do której doszło w 1973 roku w Chile oraz gospodarczą
rewolucją, która związana była z odejściem od partycypacyjnego charakteru
uspołecznionej gospodarki rynkowej na rzecz modelu neoliberalnego. Autor
w tekście stawia hipotezę, iż to właśnie zamach stanu oraz wprowadzenie
autorytarnej formy rządów umożliwiło i ułatwiło wprowadzenie form
gospodarowania, które w dłuższej perspektywie nie tylko nie przyniosły
oczekiwanych efektów, ale doprowadziły do jednego z najbardziej
nierównych, pod względem redystrybucji zasobów, społeczeństw w Ameryce
Łacińskiej.
Zamach stanu i neoliberalne reformy
11 września 1973 roku władzę przejmuje wojsko, a prezydent Allende
ginie samobójczą śmiercią w pałacu prezydenckim La Moneda 14. Generał
Pinochet podczas przeprowadzenia puczu był jedynie członkiem junty
wojskowej obok dowódców pozostałych rodzajów sił zbrojnych tj. marynarki
i lotnictwa. Jego pozycja, jako dyktatora i męża stanu, została ugruntowana
dopiero w okresie po 11 września 1973 roku. Warto także zauważyć, iż rola
generała Pinocheta w procesie rzekomego ratowania kraju przed
komunistycznym zagrożeniem ulegała zwiększeniu i rosła wraz z upływem
czasu15. Tuż po zamachu stanu wojsko i karabinierzy zatrzymują ok. 50
chilijskiego żołnierza, Warszawa 1979. Próbując obiektywnie ocenić działania
generała
Pinocheta,
trzeba
sięgnąć
do jego
życiorysu.
Pochodził
z drobnomieszczańskiej rodziny, więc kariera wojskowa była jedną z niewielu
dostępnych możliwości na podniesienie swojego statusu w hierarchii społecznej.
Jednakże aż do końca lat sześćdziesiątych nie był postacią znaną szerszemu spectrum
obywateli. Wystarczy wspomnieć, iż po trzydziestu latach służby uzyskał stopień
zaledwie majora. Ten stan rzeczy można wytłumaczyć w zrozumiały sposób
– w czasie kariery wojskowej gen. Pinocheta Chile nie prowadziło wojen. Jedyną
okazją na awans było utrzymywanie wzorowych stosunków z przełożonymi i liczenie
na łut szczęścia, co też w tym konkretnym przypadku miało miejsce. Należy
zauważyć, iż prezydent Salvador Allende traktował generała Pinocheta jako swojego
zaufanego człowieka. Poświadczają to słowa wypowiedziane przezeń w dzień
zamachu stanu: „Biedny Pinochet. Na pewno siedzi już w więzieniu”. Por.
Domosławski A., Gorączka latynoamerykańska..., s. 143.
14
Komosa M., Sprawa Pinocheta. Odpowiedzialność za naruszenia praw człowieka,
Warszawa 2005, s. 40.
15
Obecnie już wiemy, iż zagrożenia komunistycznego w Chile nigdy nie było. Przede
wszystkim Związek Radziecki nie chciał powtórki modelu rewolucji kubańskiej
i nawet wspierając rząd socjalistów m.in. poprzez system pożyczek, liczył się
z tymczasowością sytuacji15. Ilość nakładów, które ZSRR musiał ponieść, by w Chile
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tysięcy osób, z czego torturom w czasie przesłuchań zostanie poddanych
połowa z nich16. Szacuje się, iż w wyniku zamachu stanu w Chile w 1973
roku zabito ok. 3000 osób, a „zaginęło” ponad tysiąc 17.
Wojsko i prawica chilijska nie tylko chciała przejąć władzę, ale także
fizycznie i psychicznie zniszczyć przeciwników. Brutalność i okrucieństwo,
których dopuściła się DINA (Dirección de Inteligencia Nacional – Narodowe
Kierownictwo Wywiadu), stanowią jedynie potwierdzenie tej tezy.
Najbardziej znaną ofiarą reżimu był z całą pewnością chilijski bard Victor
Jara18. Aresztowany bezpośrednio po 11 września 1973 roku i przewieziony
na Stadion Narodowy w Santiago, który w tych dniach pełnił rolę aresztu
i miejsca kaźni. Przed zamordowaniem żołnierze połamali muzykowi ręce
i zmiażdżyli palce19.
W kontekście społecznym niezwykłą rolę odgrywał strach
i nieustanne poczucie zagrożenia. Powstała specjalna kategoria społeczna tzw.
desaparecidos (w dosłownym tłumaczeniu zniknięci), czyli osoby zaginione.
Jak wcześniej zostało wspomniane, ich liczba oficjalnie została oszacowana
na tysiąc osób. Nie liczba jednakże jest tu najważniejsza, a mechanizm
psychologiczny, który został uruchomiony w społeczeństwie. Podobny
proces, lecz na większą skalę, miał miejsce kilka lat później w Argentynie,
gdzie ówczesna junta skorzystała z doświadczeń chilijskich. W obu krajach
życie przeciwników politycznych nie miało większej wartości, więc nie
zważano także na los ich rodzin, które żyły nadzieją, iż bliscy wkrótce wrócą
do domu. Dlatego też termin desaparecidos dobrze oddaje kontekst sytuacji20.
Augusto Pinochet i junta wojskowa uosabiają pozorny cud
gospodarczy, który miał stać się udziałem Chile w latach siedemdziesiątych
zapanował komunizm, była niewspółmierna do zysków. Należy pamiętać
o określonych ograniczeniach tamtego czasu; zachodnia hemisfera to wyłączna strefa
wpływów Stanów Zjednoczonych, które jakiekolwiek naruszenie status quo
traktowałyby jako śmiertelne zagrożenie. ZSRR nie był gotowy na kolejną
konfrontację w Ameryce Łacińskiej.
16
Komosa M., Sprawa Pinocheta..., s. 42.
17
Tamże, s. 40.
18
Jara Victor (1932-73) – autor wielu lirycznych pieśni, znanych na całym świecie,
w których bronił praw ubogich i pokrzywdzonych. Porównywany niezwykle często
do Jacka Kaczmarskiego. Zdeklarowany demokrata i socjalista.
19
Domosławski A., Gorączka latynoamerykańska..., s. 115.
20
To właśnie zniknięci jest terminem najbardziej zbliżonym do oryginalnej nazwy.
Jeszcze bardziej dramatyczne przeżycia spotkały matki i babcie nastolatków, które
zniknęły podczas tzw. Nocy Ołówków, podczas której argentyńska junta rozprawiła
się ze szkolną opozycją. Zob. Domosławski A., Gorączka latynoamerykańska...,
ss. 182-185.
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i osiemdziesiątych XX wieku. Podjęte wtenczas działania przez tzw.
chicagoboys zaowocowały tym, iż Chile po dziś jest symbolem
neoliberalnych reform21. To właśnie w tym kraju grupa ekonomistów,
skupiona wokół Miltona Friedmana na Uniwersytecie w Chicago, miała
możliwość wdrożenia w życie nowego paradygmatu rozwojowego, który
w późniejszych latach przybrał nazwę tzw. konsensusu waszyngtońskiego 22.
Pospiesznie wycofano się z projektów Salvadora Allende.
Reprywatyzowano przedsiębiorstwa (w tym kopalnie miedzi), znacznie
ograniczono rolę państwa w sferze gospodarki, którą postanowiono
w niespotykany dotychczas „otworzyć” na inwestorów zewnętrznych,
stwarzając im niezwykle dogodne warunki do lokowania kapitału. Skutkiem
pełnego otwarcia było faktyczne skupienie władzy nad gospodarką w rękach
nielicznych oraz stopniowa transformacja modelu przemysłowego w kierunku
handlu i usług, która skutkowała przyspieszeniem podziału Chile na klasy
posiadające i zubożałą resztę społeczeństwa. Tym samym Chile stało się
neoliberalnym laboratorium rozwoju, z którego przebiegu oraz efektów
działań korzystały inne latynoamerykańskie państwa m.in. Argentyna
i Meksyk. Utrwaleniu podziałów społecznych sprzyjały decyzje rządu, który
deregulacji poddał nie tylko działalność przedsiębiorstw, ale również politykę
gospodarczą państwa. Dla warstw uboższych szczególnie drastyczne skutki
przyniosło odejście od odgórnego ustalania cen towarów podstawowych,
co spowodowało znaczny wzrost kosztów utrzymania przeciętnych
Chilijczyków. Co istotne, kosztowne działania w sferze społecznej nie
przynosiły pożądanych efektów gospodarczych. Inflacja w roku 1974
wyniosła prawie 400%, co stanowiło wynik dwukrotnie wyższy
od najgorszego w czasie rządów Salvadora Allende23.
Tym samym już na początku wdrażania neoliberalnego modelu
rozwoju ujawniła się podstawowa sprzeczność pomiędzy teoretycznymi
zamierzeniami, a realnymi skutkami. W odpowiedzi na negatywne dane
makro i mikroekonomiczne rząd chilijski, idąc w sukurs receptom
przedstawionym przez Miltona Friedmana, wprowadza w życie plan dalszych
reform. Uzasadnieniem dlań miało być nie dość liberalne odejście od wpływu
państwa na gospodarkę. W kolejnych latach ograniczeniu poddane zostały
wydatki publiczne w wielu sferach społecznych m.in. na edukację czy służbę

Eakin M. C., Historia Ameryki Łacińskiej, Kraków 2009, s. 335.
Piasecki R., Ewolucja teorii rozwoju gospodarczego krajów biednych, w: Piasecki
R., red., Ekonomia rozwoju, Warszawa 2007, s. 25.
23
Klein N., Doktryna szoku, Warszawa 2007, s. 103.
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zdrowia, które stały się domeną prywatnych starań obywateli 24. Liberalizacja
wkroczyła również w sferę emerytur, przekształcając cały system opieki nad
osobami starszymi, którzy de facto zostali wyjęci poza nawias społeczeństwa,
a ich dalszy status zależeć miał przede wszystkim od możliwości finansowych
samych emerytów i ich rodzin25. Tym samym wdrożona została w życie idea
sprawiedliwości libertariańskiej, w zgodzie z którą każdy obywatel w pełni
odpowiada za swoje miejsce w społecznej hierarchii.
Stosunkowo szybko okazało się, iż model rozwoju oparty
o indywidualne możliwości każdego z obywateli nie przynosi zadowalających
efektów, a jego dalsze utrzymywanie spowoduje bankructwo państwa. Stałe
ograniczanie zarówno dochodów, jak też wydatków budżetowych
doprowadziło do kryzysu finansowego na początku lat osiemdziesiątych
ubiegłego wieku, kiedy okazało się, iż na programie prywatyzacyjnym zyskali
przede wszystkim zagraniczni inwestorzy, a przedsiębiorstwa chilijskie
dotknął kryzys zadłużeniowy26. Możliwość pokrycia długów z budżetu
państwa wymusiła ponowną nacjonalizację wybranych przedsiębiorstw,
co ostatecznie przełożyło się na odejście od neoliberalnej ortodoksji 27.
W 1988 roku generał Pinochet przegrywa, decydujące o dalszym
trwaniu dyktatury, referendum28. W marcu 1990 roku, w wyniku wolnych
wyborów, urząd prezydenta obejmuje przedstawiciel opozycji – Patricio
Aylvin. Stało się to dokładnie po 16 latach i 6 miesiącach wojskowej
dyktatury29. Jednakże sukces sił demokratycznych był niepełny – Augusto
Pinochet przestał pełnić funkcję prezydenta, ale zachował stanowisko
głównodowodzącego armii chilijskiej30. Na mocy wcześniejszych decyzji
Na szczególną uwagę zasługuje instytucja bonu edukacyjnego, która została
wprowadzona w roku 1975 w Chile. Państwo jednakże gwarantowało edukację
jedynie w podstawowym zakresie; szkolnictwo wyższe stało się praktycznie
niedostępne dla ubogiej części społeczeństwa, co skutecznie zahamowało proces
migracji pomiędzy klasami społecznymi w kolejnych pokoleniach.
25
Polski system emerytalny, wdrożony w 1999 roku, wzorowany był
na rozwiązaniach chilijskich.
26
Klein N., Doktryna szoku..., ss. 109-110.
27
W roku 1982 zdymisjonowany został minister finansów Chile, Sergio de Castro,
który od 1974 roku odpowiadał za wprowadzanie reform. Data jego dymisji określa
również koniec wdrażania neoliberalnego projektu w Chile.
28
Dobrzycki W., Proces demokratyzacji w Ameryce Łacińskiej (Argentyna, Brazylia,
Chile), „Ameryka Łacińska” 2000, nr 1, s. 51.
29
Aylwin P., W kierunku gospodarki rynkowej o ludzkim obliczu. Trwały wzrost –
doświadczenia Chile, „Ameryka Łacińska” 1999, nr 3-4, s. 57.
30
Trefler P., Siły zbrojne Chile w okresie transformacji demokratycznej, „Ameryka
Łacińska”, 2007, nr 1, s. 65.
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generał stworzył autonomiczne siły zbrojne, które w praktyce przestały
podlegać władzy cywilnej. Przykładem może być brak możliwości odwołania
szefów poszczególnych rodzajów wojsk czy pozbawienie prezydenta prawa
powoływania członków korpusu oficerskiego31. Wszystkie te zabiegi zostały
poczynione z uwagi na fakt, iż wojsko w dalszym ciągu poczuwało się
do odpowiedzialności za Chile i mimo że formalnie powróciło do koszar,
to jednak miało ogromny wpływ na kształtowanie bieżącej polityki
w latach 90. ubiegłego wieku 32. Należy dodać, iż ludzie reżimu,
poza nielicznymi przypadkami, nie zostali rozliczeni ze swojej działalności 33.
Zakończenie
Wdrożenie reform neoliberalnych w Chile byłoby niemożliwe
w warunkach demokratycznych. Jedynie nadrzędna rola wojska, będącego
gwarantem bezpieczeństwa wewnętrznego, umożliwiła przeprowadzenie
chilijskiego eksperymentu, który zakończył się niepowodzeniem, choć jego
skutki są odczuwalne do dnia dzisiejszego. Istotne staje się zatem
podkreślenie, iż siłowe wprowadzanie zmiany struktury społecznej
doprowadza w dłuższym okresie czasu do pogłębiania stanu nierówności
lub w optyce teorii zależności, stwarza niemożliwe do rozwiązania problemy,
przed którymi stoją państwa w obliczu globalizacji.
Słusznie zatem zauważa Marcin Kula, iż liberalna utopia może być
niezwykle groźna dla społecznej spójności i stabilności politycznej: „Jeśli
polityka liberalna będzie stosowana w całej rozciągłości, to typowe dla
krajów ubogich kontrasty i podziały społeczne mają szanse trwać. Będzie
to wciąż skazywać Boliwię na trzecioświatowość – podobnie jak inne kraje
Ameryki Łacińskiej, gdzie przecież dzielnice nędzy w miastach nie
zmniejszają się. Ponieważ jednak ludzie muszą jakoś żyć, można oczekiwać,
że biedni z czasem zaczną się buntować – zwłaszcza iż kiedyś najpewniej
pojawią się jacyś ideolodzy buntu”34.

Tamże.
Dobrzycki W., Proces demokratyzacji..., s. 51.
33
W celu zbadania nadużyć i wyjaśnieniu wszystkich zbrodni dokonanych
przez reżim powołano Narodową Komisję Prawdy i Powołania, której przewodniczył
Raul Rettig. Wydany w 1991 roku finalny raport z prac komisji unaocznił sprawy
2279 ofiar okresu rządu wojskowych. Źródło: Komosa M., Sprawa Pinocheta..., s. 93
oraz Dobrzycki W., Proces demokratyzacji..., s. 52.
34
Kula M., Anatomia rewolucji narodowej (Boliwia w XX wieku), Wrocław 1999,
ss. 358-359.
31
32

175

G. Haber, Chile pod rządami Augusto Pinocheta…

Bibliografia
1. Aylwin P., W kierunku gospodarki rynkowej o ludzkim obliczu. Trwały
wzrost – doświadczenia Chile, „Ameryka Łacińska”, 1999, nr 3-4.
2. Chasteen J. Ch., Ogień i krew. Historia Ameryki Łacińskiej, Warszawa
2007.
3. Dobrzycki W., Proces demokratyzacji w Ameryce Łacińskiej (Argentyna,
Brazylia, Chile), „Ameryka Łacińska”, 2000, nr 1.
4. Domosławski A., Gorączka latynoamerykańska, Warszawa 2007.
5. Eakin M. C., Historia Ameryki Łacińskiej, Kraków 2009.
6. Fernández Aguayo S., Chilijczycy. Charakter narodowy i jego historyczne
uwarunkowania, „Ameryka Łacińska”, 1996, nr 4.
7. Klein N., Doktryna szoku, Warszawa 2007.
8. Komosa M., Sprawa Pinocheta. Odpowiedzialność za naruszenia praw
człowieka, Warszawa 2005.
9. Kowalska A., Agresja ekonomiczna – casus Chile, „Ameryka Łacińska”,
2011, nr 3-4.
10. Kula M., Anatomia rewolucji narodowej (Boliwia w XX wieku), Wrocław
1999.
11. Labarca Goddard E., Chile w czerwieni, Warszawa 1973.
12. Miodek L., Augusto Pinochet – Moim przeznaczeniem jest wygnanie
i samotność, „Ameryka Łacińska”, 2007, nr 1.
13. Piasecki R., Ewolucja teorii rozwoju gospodarczego krajów biednych,
w: Piasecki R., red., Ekonomia rozwoju, Warszawa 2007.
14. Spyra J., System konstytucyjny Chile, Warszawa 2005.
15. Trefler P., Siły zbrojne Chile w okresie transformacji demokratycznej,
„Ameryka Łacińska”, 2007, nr 1.

176

Zeszyty Naukowe WSTiE
PhDr. Helena Kalábová, Ph.D., mgr Martin Korych
Technical University of Liberec
RUCH EGZYSTENCJI W UJĘCIU JANA PATOČKI JAKO
FUNDAMENT ZAWODÓW WSPOMAGAJĄCYCH
Patočkův životní pohyb v základu pomáhající profese
Patocka’s life movement as a foundation of care professions

Streszczenie
Człowiek, istniejący w czasoprzestrzeni swojego życia, znajduje się w nieustannym
ruchu na drodze życia od urodzin aż po horyzont – do śmierci. Kryzysy, nieodwołalnie
i w wielu formach pojawiające się już od początku wejścia do społeczności świata, są
związane z koniecznością pokonywania przeszkód, które powodują zmiany naturalnego
i płynnego ruchu egzystencji.
Pobyt człowieka w ujęciu Jana Patočki, odnoszący się do „punktów referencyjnych” –
źródła sensu ruchu egzystencji, stanowi właściwą odpowiedź na nadchodzące
wyzwania, ale także pewien wspólny obszar opieki i wsparcia ze strony zawodów
wspomagających – profesjonalistów, niosących pomoc człowiekowi, który znalazł się w
obliczu problemów życiowych. Naturalny ruch egzystencji w wyniku kryzysu jest
wstrzymany, częstokroć nawet uniemożliwiony. Można to rozumieć jako problem
w zaistnieniu, w ex-systencji (istnieniu poza…) człowieka, niejednokrotnie
znajdującego się w sytuacji zagrożenia życia.
Z fenomenologicznego punktu widzenia chodzi o trwanie/ egzystencję z ograniczoną
możliwością ruchu oraz o problem w kompleksie habitualności.
W ujęciu Jana Patočki trzy punkty referencyjne – dom, praca i walka oraz absolut –
stanowią źródło ruchu egzystencji, posiadając wartość ontyczną i ontologiczną.
Kompleksowe podejście do człowieka stanowi wielki wymóg, a jednocześnie wyzwanie.
Pośród całego spektrum swoich działań, zawody wspomagające – specjaliści
w zakresie pracy społecznej, używając dwóch podstawowych narzędzi – mowy oraz rąk
– opiekują się klientem. Celem wspólnym jest odnowienie ograniczonego ruchu
egzystencji w maksymalnej możliwej mierze, w sposób wrażliwy i respektujący
autentyzm danej jednostki ludzkiej.
Słowa kluczowe: ruch egzystencji, życie, kryzys, punkty referencyjne ruchu według
Jana Patočki, obszar wspólny zawodów wspomagających, mowa i ręka jako narzędzie
opieki habitualnej, rozwój możliwości, opieka, prewencja, autentyzm
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Abstrakt
Člověk, existující v časoprostoru svého života, je v neustálém pohybu po životní cestě
od zrození k horizontu – ke smrti. Krize, zákonitě přicházející v mnoha podobách již
od počátku vystoupení do společenství světa, jsou spojené s nutností překonávat
překážky, které přirozený a plynulý pohyb pozměňují.
Patočkův pobyt člověka, vztahující se k „referentu“ – zdroji smyslu životního pohybu,
je nárokem odpovědí na přicházející výzvy, ale také určitým společným územím péče
a pomoci pomáhajících profesí člověku, který se ocitl v situaci životních potíží.
Přirozený pohyb je krizí pozastaven, často i znemožněn, což lze chápat jako problém ve
vyv-stávání, v ex-sistenci člověka, mnohdy nacházejícího se i v ohrožení života
samotného.
Z fenomenologického hlediska se jedná o setrvávání s omezenou možnosti pohybu
a o problém v komplexu habituality. V patočkovském pojetí jsou tři referenty – domov,
práce a boj a absolutno zdrojem životního pohybu, mající ontickou i ontologickou
hodnotu. Komplexní přístup k člověku je velikým nárokem ale i výzvou. V celé šíři svých
aktivit pomáhající profese v oboru sociální práce dvěma základními nástroji – řečí
a rukou pečují o klienta a společným cílem je obnovení zúženého habituálního pohybu
do maximálně možné šíře s ohledem a respektem k autenticitě daného jedince.
Klíčová slova: Životní pohyb, existence, krize, Patočkovy referenty pohybu, společné
území pomáhajících profesí, slovo a ruka jako nástroj habituální péče, rozvoj možností,
péče, prevence, autenticita
Abstract
Human being in space-time of its life is in constant movement on the life path from the
birth to the horizon – to death. Crises are coming in many forms from the beginning of
the ascent to the world community. Crises are connected with the necessity to overcome
obstacles, which change natural and continuous movement.
Patocka’s human existment concerns „reference points“ – the resource of life movement,
and they are the responses to upcoming challenges and also a kind
of mutual care region and help from caring professions to the person who experiences
life difficulties. Natural movement is restricted, often even impossible. This can be
understood as problem of “in-existing” as human existence, sometimes even if the very
life is endangered.
From a phenomenological perspective, this is about existing with limited possibility to
move and about the issue of the habituality complex. There are three reference objects
in Patocka’s view – home, work and struggle, the absolute – these are the source
of environmental movement, having ontic and ontological value. A comprehensive
approach to people is a big requirement and challenge as well. Caring or supporting
professions use two basic instruments in social work – speech and hand – to take care
of the client and restore the habitual movement as much as possible while respecting
the authenticity of the individual.
Keywords: Life movement, existence, crisis, Patocka’s reference points, mutual field of
caring professions, word and hand as instruments of habitual care, possibilities and
their development, care, prevention, authenticity
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Úvod
Dnešní postmoderní svět, nazývaný také dobou planetární, je typický
dualizmem ontologickým, ale i gnozeologickým. V konkrétnosti věd,
zabývajících se a vztahujících se k člověku to znamená od dob Rané Descarta
(1592–1650) psychofyzický paralelismus – oddělení hmoty od duše, reifikaci
(zvěcnění) vědeckých témat a také zvěcnění člověka.
Karteziánský přístup, se svým striktním požadavkem po jasnosti
a měřitelnosti, analytické myšlení, rozvrh jsoucen, deskripce – to vše vládne
vědeckým disciplínám. Obory, zabývající se existencí člověka a jeho problémy,
nevyjímaje. Člověk, jako živoucí bytost se svojí velice složitou transcendující
intencionalitou, byl zvěcněn – reifikován a vědecky se stal objektem, který je
zkoumám způsobem myšlení „more geometrico“. Geometrické myšlení se
postupem staletí vhloubilo do podvědomí celé západní společnosti a také díky
sekularizaci směřoval svět od idealistického k materialistickému pojetí
a myšlení. Lidství ustoupilo verifikačnímu – zvěcňujícímu procesu, člověk se
stal objektem a subjektivita, která má své objektivní projevy v životě samotném,
ustoupila do pozadí. A to i v oboru, který se přímo existencí člověka zabývá –
v sociální práci. Dnešní doba chápe člověka jako subjekt-objektovou figuru,
jako prostorově vymezený útvar. V konkrétnosti všech pomáhajících profesí je
nárok jasný – navrácení, prodloužení existence v čase příštím, ne však
v původním významu otevřenosti a možnosti existenciálů tak, jak samotný
život nárokuje.
Existenciály jsou základní rysy lidské existence (ex-sistence:
vystoupení ve společenství světa), odkazovací souvislosti, jsou konstitutivními
fenomeny (jevy) existence člověka – vždy všudypřítomné a zakládající
možnost žít. Tím, že člověk současnosti žije v dualistickém pojetí, jen velmi
těžko je ve vědeckých kruzích prosazováno myšlení, mající v obsahu myšlení
fenomenologické, zastoupené v textech Jana Patočky v návaznosti
na E. Husserla a Martina Heideggera. Životní pohyb, probíhající v dimenzi
vztahových možností, se odráží a má svoji analogii v dimenzi tělesného pohybu.
Tělesnost, jako existenciál, vystupuje do popředí, což však nelze pouze
vztahovat k tělu. Jedná se o pohyb tzv. habituální, tělo a mysl v jednotě.
Tělesnost člověka sahá až tam, kam sahá jeho otevřenost, až tam, kde je
schopen „být“. Otevřenost lidského života znamená „být“ ve světě. Tímto se
člověku možnost pobytu („dasein“, „bytí-tu“) na světě otvírá, a znamená to
i jeho originální možnost vstupu do tohoto společenství. Samotný pohyb
člověka se uskutečňuje v čase, který nelze vnímat pouze jako punktální, lineární
– fyzikální. Člověk existuje v čase temporálním, což je souběh minulosti,
přítomnosti a budoucnosti. Existenciální časovost není nikdy prázdná, každý
úsek lidského času je „časem něčeho“ a „pro něco“, je vždy v prolnutí minulosti,
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přítomnosti a budoucnosti. Jedině tak je možno pochopit smysl pohybu
konkrétního člověka v jeho světě, tzv. v jeho dasein tzv. pohyb po životní cestě
od zrození k horizontu – ke smrti. Základem života člověka samotného, ale také
základem intervenčním v pomáhající profesi, je starost o člověka. Pokud je
starost chápána jako fenomen, je třeba, aby byla v obsahu autentickém, což
znamená pochopení dasein člověka, o kterého je pečováno – pochopení
otevřenosti v jeho životním pohybu. Vyprázdněním celkového smyslu péče
a pomoci nejen v sociální práci, provázené hypertrofií tvaru a odživotněním
celého procesu je nastoupením cesty, nevedoucí k navrácení možností,
nevedoucí k obnovení habituální možnosti člověka, o kterého je pečováno.
Cílem je odstranění životní komplikace, bolesti, ale i obtíže při vzdělávacím
procesu (specifické poruchy učení) a navrátit tím možnost k životnímu pohybu
v co největší šíři možností originality člověka. Fenomenologicky se nejedná
o navrácení původního stavu výkonu, či jeho možné zvýšení, ale o otevření
maximální možnosti se zřetelem na autenticitu toho, o koho je pečováno
(Kalábová, 2016, s. 67).
Životní pohyb Patočkův v založenosti existence člověka
Jan Patočka ve svém filosofickém myšlení rozlišuje tři základní pohyby
lidské existence, možno říci vrstvy lidského pohybu. Lidský život
v jeho pojetí je určitým vystupováním – ex-sistencí ve společenství světa,
v nároku vztahování se sám k sobě, k druhým lidem s cílem zachování
a prodloužení žití. Nárok samotné existence je v překonávání krizí, které
žití zákonitě přináší a zároveň i naplnění lidského údělu – transgenerační
propojení předků s potomky.
První životní pohyb nazývá Jan Patočka zakotvením – instinktivněafektivní pohyb existence, druhý sebeprodlužováním, sebeprojekcí a třetí
pohyb sebenalezením, což je pohyb završující, dávající smysl dvěma předešlým.
Každý tento pohyb však vyžaduje svůj referent, nepohybující se, ale umožňující
pohybujícímu se jevit – vystupovat do zjevnosti. Takovým referentem dle Jana
Patočky je země jako pevná opora a základna pro pohyb člověka i věcí, ale také
mocná a pevná – vládnoucí nad živly a věcmi, nad životem i smrtí, nad
zrozením a skonem.
První životní pohyb je podmínkou dalších, ale je jimi také
modifikován („lámán“) a velmi často je opomíjen v úvahách možnosti edukace,
reedukace a dalších nároků v pomáhajících profesích. Tento životní pohyb,
z hlediska časového cyklu, neodmyslitelně souvisí s minulostí. Podle Patočky
jde v tomto pohybu o „vrůstání do světa, do něhož je lidská bytost postavena,
přijetí situace, je totiž bytostně podmíněno tím, že je zároveň ona sama přijata
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tím, do čeho je postavena. Teprve na základě toho, že je takto přijata: může
převzít ty vlastní možnosti, které jsou s ní stejně původní,
a rozvíjet je.“ (Patočka 1969, s. 695). Pro praxi v pomáhajících profesích je
tedy tato úvaha neuvěřitelnou výzvou. Neproběhne-li totiž ono přijetí nebo
proběhne patologicky (což můžeme v moderní společnosti často vídat
například mezi cílovými skupinami rodin zasažených sociálním vyloučením
nebo rodin pečujících o dítě s postižením), není ani tato „báze“ prvního
životního pohybu dostatečně stabilní základnou pro následné životní pohyby.
Patočka ve svých textech často připomíná, že princip tohoto pohybu
je podobný u člověka i u zvířat, ale člověk nežije pouze animálním způsobem.
„Všechny animální funkce u člověka procházejí refrakcí, která je dána tím,
že instinktivně-afektivní život velmi záhy probíhá v prostředí, které je lidským
výtvorem, výsledkem lidské práce a tvorby, v prostředí tradicionality vytvořené
tím druhým a třetím pohybem. Konfrontace těchto pohybů je drama zvláštní
represe této sféry. Už to, že se náš život, náš existenční pohyb odehrává
v trojhlasé polyfonii, vede k přetvoření instinktivně-afektivní sféry. Přesto
instinktivně-afektivní sféra totálně a průběžně spoluurčuje život ve všech
dalších sférách“. (Patočka, 1995, 105).
Pohyb člověka, díky tomu, že je vždy tělesným, je vždy spolupohybem
ve vztahovosti s druhými lidmi. Ve světě je člověk odkázán na druhého člověka,
a to zvláště v počátku svého života velmi významně. Jedná se o potřebu bezpečí,
důvěry, přijetí a tepla ve smyslu přirození se do skupiny blízkých lidí, přimknutí
se, přichýlení se s nárokem ochrany. Pokud tyto potřeby nejsou naplněny,
přináší to v dalším žití člověka významné problémy. Jak již bylo uvedeno výše,
mimo jiné se jedná o to, že takový člověk posléze není schopen dostatečně
rozvíjet vlastní možnosti. Pomáhající profese by se tak měly snažit o to, aby
se každému člověku dostala co nejvyšší možnost přijetí, zejména v počátcích
jeho života, případně aby se mu tohoto přijetí dostalo později, prostřednictvím
odborné pomoci. Jen tak může každý jedinec naplno rozvíjet své původní
možnosti.
Tento spolupohyb má také jednu podstatnou záležitost. Jedná
se o určitou vztažnost k Zemi, která je nejen instinktivní jistotou se svojí
pevností, ale také určitou mocí, která oslovuje tělesnost člověka. Člověk svojí
tělesností koření na Zemi a jeho možnost vystupovat ve svém životě
v konkrétním nároku – v pohybových figurách (myšleno habituálně) je
projevem moci Země. Nebezpečím pro člověka je „zastavení či pozastavení
pohybu“ ve smyslu nemožnosti v přiměřenosti odpovědět na přicházející výzvu
v životě (být pečující nebo být v nároku péče). V jistém slova smyslu se jedná
o tzv. „zapadnutí do role“. V kontextu tohoto pohybu je samotná existence
člověka v nároku vztahovosti s druhými a pro druhé. V konkrétním vyjádření
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se jedná o nárok na čin, jednání a celkovou orientaci na a ve světě. Člověk tím,
že je zrozen do ex-sistence a vystoupil na „jeviště světa“, je tím světu vydán.
Svět je však svým způsobem již připraven a člověk realizuje své žití spolu
s ostatními lidmi v celku světa (jedinec – společnost – celek světa), navazuje
na tradice, kulturu rodu – transgeneraci, ale také naplňuje nárok společenství
a doby, do které se zrodil. Negativní dopady, vzniklé zanedbáním nároku
prvního pohybu, Jan Patočka označuje jako sebe-neporozumění, sebezakrytost,
původní nepravdivost. Způsob, jakým dochází ve sféře instinktivně-afektivní
k nepravdivosti, lze označit jako potlačení či nenaplnění. Většinou je zde
privilegováno praktické obstarávání v původním prostoru naplňování prvního
životního pohybu – v rodině. Nárok na intervenci ve smyslu poskytnutí účinné
pomoci jedinci se odvíjí od nastavenosti celého emočního schématu rodiny
a na možnosti, která vyvstává v kontextu porozumění ze strany poskytovatele.
Prakticky to pak může znamenat podporu rodiny nebo její náhradu, pokud
rodina není schopna nárok na péči přijmout a do této role „zapadnout“. Proto je
dnes vysoce aktuální otázkou v pomáhajících profesích prevence, neboť je to
právě prevence, která může pomoci rodině přijmout její podstatnou
a nenahraditelnou roli se všemi jejími důsledky. Péče (ve smyslu náhrady za
nefunkční rodinné schéma) z tohoto pohledu jistě může saturovat biologické
potřeby jedince a vytvořit odpovídající zázemí pro jeho fyzický rozvoj,
nicméně ve světle Patočkových myšlenek nikdy nemůže nahradit péči
charakterizovanou jako výše uvedené akceptující přijetí a tepla ve smyslu
přirození se do skupiny blízkých lidí, přimknutí se, přichýlení se s nárokem
ochrany.
V druhém pohybu člověk uskutečňuje svojí reprodukci – života svého
a ostatních v blízkosti. Janem Patočkou je označen za „prodloužením existence
člověka od věcí, vytváření věcí, formování života skrze formování
věcí“ (Patočka, 1995, s. 106). Jsou zde jasně dané a vlastní tři existenciály: boj,
utrpení a provinilost. Tyto existenciály provázejí člověka v jeho žití bez
možnosti zbavení se jich, bez možnosti vytrhnutí a v platnosti jsou jednou pro
vždy. Patočka (1995, s. 107) dodává: „K tomuto pohybu patří také zvláštní
způsob nepravdivosti, neporozumění sobě, zaslepení druhých a sebezaslepení,
které souvisí se situací boje, utrpením a provinilostí – zaslepení nezbytně sobě
a druhým ukládané, které nechce tyto věci vidět“. Jde o pohyb vztahovosti
a spoluúčasti s druhými, určité vzájemné „disponování se“, být s druhými, pro
druhé a sám pro sebe. Život je tímto neustále prodlužován, dle Martina
Heideggera (1996) se jedná o starost a její předávání. Člověk svojí starostí
prodlužuje existenci – vytváří věci, ale také je připraven podat oběť. Obětí
je myšlena péče nejen o sebe, ale rodinu a o obec ve smyslu polis. Člověk
propojuje zemřelé s těmi, co se teprve zrodí. Tento pohyb je v kontextu
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přítomnosti – vše je třeba vykonat „teď“, v naléhavosti dění. Cílem je postarat
se o sebe a o druhé, základem je rozumění svému životnímu pohybu a tím
i porozumění ostatním lidem. Šrubař (2007, s. 777) k tomu poznamenává:
„I tento pohyb se realizuje ve zvláštním, zvěcnělém typu sociálních vztahů –
vztahů konkurence, podřízenosti a dělby práce, v nichž je druhý jakožto člověk
skryt pod objektivizující vrstvou svých funkcí a rolí. Tento druhý pohyb otevírá
netušené možnosti sebeprodloužení lidské existence ve dvojím smyslu: jednak
jako prodloužení délky života, jednak jako prodloužení dosahu lidského jednání
pomocí technovědy. Současně jsou však zde možnosti lidského jednání
omezeny, protože se lidé podřizují.“
To, že člověk pečuje sám o sebe, o druhé v domově, kde je i rodinný
krb a teplo, pracuje, naplňuje podstatu druhého životního pohybu. Navázání na
první, instinktivně-afektivní pohyb, umožňuje ve druhém pohybu porozumění
věcným vztahům, ale i osobním vztahům a zájmům. Tím je jasně dané, že
jednotlivé pohyby bez sebe nemohou existovat, jeden na druhém je závislý.
Jakmile dojde k situaci, kdy pohyb sebeprojekování do věcí má převahu, dojde
u prvního pohybu k neporozumění a nenaplnění, výsledkem je bytí
v neopravdovosti. V obecné rovině daný nárok v nenaplněnosti znamená, že
opomíjení jakékoliv z vrstev člověka vyústí v odcizení. Kouba (2003, s. 11)
v této souvislosti uvádí, že: „Jedině druhý pohyb má tedy opravdu svou formu
nepravdivosti: je jí interesovanost, sledování vlastního zájmu, identifikace sebe
sama s určitou rolí. Co v druhém, zvěcňujícím a odcizujícím pohybu naopak
schází, je jakákoli forma pravdivosti: druhý pohyb slouží ve skutečnosti jako
univerzální ne-pravdivost, vůči níž jsou vymezovány pohyby zbývající.“
Člověka provází touha po slasti a také touha po kouzlu okamžiku, což
Jan Patočka nazývá estetickým ideálem. Dle něj se jedná o nekonečnost
procesu mezi splynutím, rezonancí a odporem. S odkazem na Aristotela
ve svém textu Patočka (1995, s. 112) vysvětluje tuto myšlenku tím, že „štěstí
je nerozlučně spjato se základní mezní situací nahodilosti v životě. Je to výzva
k účelnému v nahodilém. Přání, aby v tom bezprostředním se vyskytovalo co
nejvíce takového, co nás uspokojuje, naplňuje slastí, vyzývá k přimknutí.
Stránku bezprostřednosti lze vystupňovat s vypočítavou rafinovaností – hledání
slasti. V tom není žádná svoboda, neboť cíl, zaměření je instinktivně dáno“.
Hledačem štěstí je pak možno nazvat dosti značnou skupinu klientů, kteří
nejsou schopni se v odpovědnosti starat nejen o sebe, ale i o své bližní
v nároku prvního životního referentu (o své děti) a nejsou schopni
v přiměřenosti reagovat na přicházející výzvy a odpovídat na ně svými činy.
Zde je tedy velký potenciál pomáhajících profesí, jejichž pracovníci by však
neměli bezděčně přejímat role „zajišťovatelů štěstí“, nýbrž (v duchu výše
uvedeného) být průvodcem na cestě k nalezení opravdovosti, potažmo
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odpovědnosti (Šrobárová 2016). Toho však lze, podle Patočky, dosáhnout
prostřednictvím zásadního otřesu zavedených pořádků („všedního dne“). Jen
tak je možné otevřít nové cesty. Tento silný otřes s potenciálem podstatné
změny v životě člověka lze zařadit do třetího Patočkova životního pohybu.
Opět tak narážíme na téma bezprostřední souvislosti mezi jednotlivými
životními pohyby. Jeden bez druhého není možný, vzájemně se podněcují,
vymezují a neustále se prolínají.
Již naznačeným třetím pohybem je „sebenalezení“ skrze poznání
a uvědomění si dočasnosti, smrtelnosti, souvisí se směřováním do budoucnosti,
s časem budoucím, což představuje nebytí, smrt. Člověk se nachází neustále
v nějakém emocionálním rozpoložení, což ho svým způsobem ukotvuje –
upomíná na to, že nějak je, a že vůbec je.
Závěr
Jan Patočka (1995, s. 109) říká: „Pochopit existenci jako pohyb
znamená pojmout člověka jako světovou a světskou bytost. Bytost, která nejen
je na světě, jak říká Heidegger, nýbrž která je sama složkou světového procesu.
Tento pohyb, protože je právě něčím, co jest, ale ve formě pohybu existence, je
bytí, které sobě rozumí; je to takové bytí, které umožňuje jasnost, porozumění,
poznání, pravdu.“ Šrubař (2007, s. 777) doplňuje, že: „Třetí existenciální pohyb
je pohybem takového průlomu, v němž se člověk může pochopit ve své
vztaženosti k celku světa a může usilovat o „život v pravdě“. V průlomovém
pohybu je tedy podle Patočky (1995) obsažena šance vést „život založený
v pravdě“.
První dva pohyby jsou pod vládou země. První pohyb jako
„zakotvení“ otevírá zkušenost o celkových pohybových možnostech
(komplexně životních), druhý pohyb „práce a boj“ představuje nárok překonání
odporu země – tím jsou fyzické životy prodlužovány. Ve třetím pohybu je
dispozice udat celkový smysl. Patočka (1995, ss. 112–113) vysvětluje:
„V oblasti prvního a druhého pohybu život není autonomním celkem, není
celkem v sobě samém. V instinktivně-afektivní oblasti je roztříštěn do
jednotlivých chvil štěstí a neštěstí, v nich se život soustřeďuje, jako by neměl
žádnou celkovou koncepci. Život je série chvil. Třetí pohyb je pokusem
otřesení vlády země v nás, otřesení toho, co nás v oddělenosti poutá. Vždy to
souvisí s pokusem integrovat do našeho života to, co v předcházejících dvou
pohybech nesmí podstatně přijít v úvahu, nemůže být viděno, musí být
přehlíženo a zapomínáno. To je především jedna ze základních mezních situací
– naše konečnost. Konečnost je obsažena v našem životě v tom, že jsme poutáni
instinktivním cílem.“
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Šrubař (2007) v této souvislosti hovoří o „otřesení perspektivy
všedního dne“, které otevírá nové možnosti a připomíná, že takové otřesení je
krokem do svobody. „Svoboda získaná objevením mých možností ovšem není
jen svobodou pro mne, ale také svobodou pro druhé. Je spojena s volbou,
a tím také s odpovědností. Tu mám nejen vůči sobě, ale – protože uskutečnění
mých možností se vždy dotýká rovněž šancí druhých – také vůči druhým lidem
(Šrubař, 2007, s. 778).“ A toto je těžiště pomáhajících profesí v moderní
společnosti, z níž se vytrácí zodpovědnost a je nahrazována univerzálním
a „instantním“ štěstím distribuovaným mocenskými strukturami pod zástěrkou
druhého životního pohybu. Pokud však člověka morálně invalidizovaného
moderní mainstreamem v jeho životním pohybu dokážeme podpořit, aby byl
schopen žít v prvních dvou životních pohybech, prostřednictvím třetího,
završujícího pohybu jej můžeme přivést i ke svobodě, svobodnému jednání
a celkovému žití. Bez jeho účasti je existence lidské svobody nemožná, a je
i nemožné, aby byl člověk autentickou bytostí.
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Zeszyty Naukowe WSTiE
WYTYCZNE DLA AUTORÓW PUBLIKACJI
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii wydaje
podręczniki akademickie, monografie, materiały do nauki przedmiotu oraz
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii”; publikuje ono
zarówno dorobek pracowników naukowo-dydaktycznych macierzystej Alma
Mater, jak również innych ośrodków naukowych.
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii”
to czasopismo naukowe zawierające artykuły z obszaru nauk społecznych,
a prezentowane w nich materiały są efektem prac prowadzonych w ramach
badań statutowych, własnych oraz przygotowywanych rozpraw naukowych.
Ukazuje się co pół roku od czerwca 2012 roku. Publikowane są tutaj artykuły
oryginalne – źródłowe, przeglądowe, polemiczne oraz komunikaty i recenzje.
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii” to pismo
dostosowane do standardów ustalonych przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego – wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem
poniżej opisanych zasad.
Profil czasopisma dostępny jest na stronach Polskiej Bibliografii
Naukowej oraz w polskiej bazie cytowań POL-index. Zapraszamy na stronę
internetową czasopisma: http://zn.wste.edu.pl.

INDEKSACJA W BAZACH CZASOPISM NAUKOWYCH:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista B, 5 punktów)
IC Journals Master List

OGÓLNE WYTYCZNE
1. Teksty dostarczone do Redakcji powinny być oryginalnym dziełem
autora (autorów) i nie powinny być publikowane w innych
wydawnictwach. Wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia w tej
sprawie (zał. nr 1).
2. Językiem publikacji jest język polski; istnieje możliwość publikacji
w języku obcym (wymagane jest w takim przypadku streszczenie
w języku polskim).
3. Na autorze spoczywa obowiązek uzyskania zgody na przedruk rycin,
tabel itp. pochodzących z innych publikacji.
4. Autor (autorzy) publikacji proszeni są o ujawnienie wkładu
poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji
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5.

6.
7.

8.
.

oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń,
metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu
publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor
zgłaszający manuskrypt.
W celu przeciwdziałania „ghostwriting” oraz „guest authorship”, które są
przejawem nierzetelności naukowej, wymagane jest złożenie
oświadczenia przez autora publikacji: „Ja (imię nazwisko) oświadczam,
że artykuł (tytuł) jest oryginalnym dziełem autora (autorów) i nigdy nie
był publikowany w innych czasopismach.” Redakcja informuje także, że
wszelkie wykryte przypadki naruszenia punktu będą demaskowane,
włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje
zatrudniające autorów, towarzystwa naukowo informację na temat źródeł
finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych,
stowarzyszeń
i innych podmiotów („financial disclosure”). Redakcja dokumentuje
wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania
i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce
Wszystkie prace są recenzowane z zachowaniem anonimowości autora i
recenzenta („double-blind review proces”).
Zgłoszone artykuły będą publikowane po uzyskaniu akceptacji Kolegium
Redakcyjnego, które zastrzega sobie prawo do dokonywania
niezbędnych skrótów, poprawek redakcyjnych, korekt językowych.
Artykuły i materiały niezamawiane nie będą zwracane.

„ZESZYTY NAUKOWE WSTIE” – WYMAGANIA REDAKCYJNE
1. „Zeszyty Naukowe WSTiE” ukazują się co pół roku.
2. Artykuł wraz z „Formularzem zgłoszenia” powinien być dostarczony
pocztą elektroniczną na adres: szkola@wste.edu.pl w postaci załącznika
w edytorze tekstu Word. W treści poczty elektronicznej należy podać:
tytuł artykułu, imiona i nazwiska autorów publikacji, stopnie i tytuły
naukowe, miejsce pracy wraz z adresem, numerem telefonu i adresem
poczty elektronicznej.
3. Tekst artykułu wraz z tabelami i rysunkami nie powinien przekraczać
1 arkusza wydawniczego, z wyjątkiem artykułów z obszernych prac
naukowych, po uzgodnieniu z Wydawnictwem.
4. Tekst należy przesłać w formacie C5 (pojedyncze odstępy interlinii,
marginesy (lewy, prawy, górny i dolny) – 2 cm, czcionka Times New
Roman o rozmiarze 11); każdy pierwszy wers akapitu zaznaczyć
klawiszem tabulatora „Tab”.
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5. Pośrodku strony należy umieścić tytuł artykułu pisany wersalikami; pod
tytułem – imiona i nazwiska autorów z podaniem afiliacji,
tj. nazwy i adresu Instytucji, którą dany autor reprezentuje.
6. Na początku artykułu powinno znajdować się streszczenie w języku
polskim zatytułowane „Streszczenie” oraz w języku angielskim,
zatytułowane „Abstract” o objętości 50 do 200 słów, rozmiar czcionki –
10. Pod streszczeniem należy zamieścić: Słowa kluczowe –
do sześciu słów, a w języku angielskim pod Abstract: Keywords –
do sześciu słów.
7. Artykuł powinien być podzielony na rozdziały, przykładowo: Wstęp,
Badania własne, Wnioski; dopuszcza się inne tytuły w zależności
od charakteru artykułu.
8. W Komunikatach nie wymaga się streszczenia, abstraktu, słów
kluczowych ani wyraźnego podziału na rozdziały.
9. Tabele i rysunki należy zamieścić w tekście, nad tabelami oraz pod
rysunkami powinien znaleźć się numer rysunku zapisany cyfrą arabską
(tab. 1., rys. 1.) oraz opis (czcionka w rozmiarze 10), sporządzony w taki
sposób, aby tabela lub rysunek były zrozumiałe bez konieczności
sięgania do tekstu głównego. Pod rysunkami i tabelami, jeśli są
zaczerpnięte z innych publikacji należy podać źródło (rozmiar czcionki –
10).
10. W stosowaniu przypisów preferuje się przypisy dolne numerowane na
każdej stronie; dopuszcza się stosowanie przypisów harvardzkich – jeden
lub drugi styl konsekwentnie w całej pracy. Na końcu artykułu należy
umieścić napis: Bibliografia, a pod nim zestawić wykaz pozycji
literaturowych.
11. Opis bibliograficzny:
a) opisy bibliograficzne szereguje się w układzie alfabetycznym według
nazwisk autorów lub według tytułów prac zbiorowych (gdy nie ma
podanego redaktora).
b) pierwszym elementem pojedynczego opisu bibliograficznego
powinno być nazwisko i imię (lub inicjał imienia autora), a
bezpośrednio po nim należy podać dalsze elementy opisu.
c) prace jednego autora podaje się według daty wydania, od najstarszych
do najnowszych, a w przypadku powtarzania się roku wydania, tytuły
poszczególnych publikacji szereguje się alfabetycznie.
d) jeżeli dla kilku dokumentów ta sama osoba jest autorem i/lub
pierwszym współautorem (przez co – kilka opisów bibliograficznych
w wykazie literatury zaczyna się od tego samego nazwiska),
wówczas: najpierw podaje się prace napisane samodzielnie przez tego
autora, a następnie prace jego współautorstwa.
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e) w pracach zbiorowych należy podawać jako pierwszy element opisu
nazwisko redaktora naukowego ze stosownym skrótem red. (w
publikacjach angielskojęzycznych należy stosować skrót ed. lub w
przypadku kilku redaktorów: eds.), co pozwala szeregować wszystkie
pozycje bibliografii według nazwisk; jeśli brak w źródle nazwy autora
lub redaktora pracy zbiorowej, na pierwszym miejscu umieszcza się
tytuł.
f) w opisach dzieł wydanych za granicą obowiązuje pisownia stron,
numerów, skrótów w języku tekstu (np. „w” w jęz. pol. = „in” w jęz.
ang., „s.”/ „ss” w jęz. pol. = „p.”/ „pp.” w jęz. ang., „nr” w jęz. pol. =
„no” w jęz. ang., „t.” w jęz. pol. = „vol.” w jęz. ang.).
I. ŹRÓDŁA DRUKOWANE
1. KSIĄŻKI:
a/ książka – jeden – trzech autorów:
Nazwisko autora, imię lub pierwsza litera imienia/ imion, tytuł książki:
podtytuł (napisane kursywą), wydanie (podaje się, jeśli jest inne niż
pierwsze), nazwa wydawnictwa, miejsce wydania i rok wydania.
Kotler Ph., Marketing, Dom wydawniczy REBIS, Poznań 2005.
b/ książka – powyżej trzech autorów:
Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion) i in. (lub skrót et
al. dla publikacji angielskojęzycznych), tytuł książki: podtytuł (napisane
kursywą), wydanie (podaje się, jeśli jest inne niż pierwsze), nazwa
wydawnictwa, miejsce wydania i rok wydania.
Szumański A. i in., Kodeks spółek handlowych: Suplement do tomów I-IV:
Komentarz do nowelizacji, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.
c/ książka – praca zbiorowa pod redakcją:
Nazwisko, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion), skrót. red. (lub ed./eds.
dla publikacji angielskojęzycznych), tytuł książki: podtytuł (napisane
kursywą), wydanie (podaje się, jeśli jest inne niż pierwsze), nazwa
wydawnictwa, miejsce wydania i rok wydania.
Rapacki R., red., Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: Konwergencja
czy dywergencja?, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
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d/ artykuł/ rozdział z pracy zbiorowej:
Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion), tytuł artykułu/
rozdziału (napisane kursywą), podtytuł, w: inicjał imienia redaktora,
nazwisko redaktora, skrót: red., tytuł książki: podtytuł (napisany kursywą),
wydanie (podaje się, jeśli jest inne niż pierwsze), nazwa wydawnictwa,
miejsce wydania i rok wydania.
Falkowski A., Spostrzeganie jako mechanizm tworzenia doświadczenia za
pomocą zmysłów, w: J. Strelau, red., Psychologia: Podręcznik akademicki:
tom 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, ss. 26-56.
e/ publikacje, raporty wydane przez instytucje rządowe, organizacje,
firmy (brak autora):
Nazwa instytucji sprawczej, tytuł: podtytuł (napisany kursywą), nazwa
wydawnictwa, miejsce wydania i rok wydania.
Główny Urząd Statystyczny, Rocznik demograficzny
Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2016.

2015,

Zakład

f/ książka – brak autora:
Tytuł: podtytuł (napisany kursywą), wydanie (jeśli jest inne niż pierwsze),
miejsce wydania i rok wydania, nazwa wydawnictwa.
The Oxford English Dictionary, Clarendon Press, Oxford1989.
2. CZASOPISMA
a/ artykuł z czasopisma:
Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion), tytuł artykułu:
podtytuł artykułu, Tytuł czasopisma (napisany kursywą,cudzysłów), rok
wydania, numer, s./ ss.
Daszkiewicz M., Wrona S., Znane twarze w kreowaniu wizerunku marki na
przykładzie sieci handlowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego” 2013, nr 776, ss. 311-325.
b/ artykuł z gazety:
Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion), tytuł artykułu:
podtytuł artykułu, tytuł gazety (napisany kursywą, bez cudzysłowu), rok
wydania/ data publikacji (dzień, miesiąc, rok), numer (nie jest obowiązkowy),
s./ ss.
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Makarenko V., Szaleństwo w stylu ambien, „Gazeta Wyborcza” 2-3 lutego
2000, s. 25.
II. ŹRÓDŁA ELEKTRONICZNE
a/ książka elektroniczna /e-book:
Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion) lub nazwa
instytucji sprawczej, tytuł książki: podtytuł (napisane kursywą) [typ nośnika
np. online, CD ROM], wydanie (tylko jeśli jest inne niż pierwsze), nazwa
wydawnictwa, miejsce wydania i rok wydania, dostępny w: adres URL
[dostęp: data].
Fishman R., The rise and fall of suburbia [online], Chester 2005. : Castle
Press. Dostępny w: http://libweb.anglia.ac.uk/Digital_Library/E-books
[dostęp: 05.06.2005].
b/ artykuł w czasopiśmie elektronicznym:
Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/imion), tytuł artykułu:
podtytuł (napisany kursywą), tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok/ data
wydania [online], numer, strony (o ile są podane), dostępny w: adres URL
[dostęp: data].
Bobińska M., Ryzykowny kurs, „Gazeta Prawna” 22 marca 2002 [online], nr
105, s. 2, dostępny w:
http://archiwum.infor.pl/gp/index.php?str=s&P180=I02.2002.105.00000020a
[dostęp: 27.02.2003].
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STREFA NOWOCZESNEJ EDUKACJI
Praktycznie najlepsi w grupie szkół niepublicznych
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii jest stabilną i uznaną marką
wśród uczelni wyższych na rynku edukacyjnym Europy. WSTiE to wysoka
jakość kształcenia, potwierdzona licznymi nagrodami, akredytacjami
i certyfikatami. Wyróżnia nas kreatywność i innowacyjność w tworzeniu
atrakcyjnych perspektyw zawodowych. Naszą misją jest zagwarantowanie
absolwentom kompleksowego wykształcenia w oparciu o aktualną wiedzę
praktyków biznesu.
Uczelnia zapewnia specjalistyczną wiedzę i doświadczenie
przekazywane przez międzynarodową kadrę dydaktyczno-naukową o uznanej
renomie. Współpracuje z ośrodkami edukacyjnymi z całego świata,
współtworzy kompatybilne programy nauczania umożliwiające kontynuację
studiów za granicą, zapewnia praktyki i staże realizowane na całym świecie.
Tworzy partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego, wdrażając
i upowszechniając nowoczesne rozwiązania i dobre praktyki w edukacji.
Jako silne centrum akademickie o zasięgu ponadregionalnym uczelnia
przyciąga studentów z całej Polski oraz z zagranicy. Społeczność akademicka
WSTiE ceni sobie kameralną atmosferę uczelni i szerokie możliwości
zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej w międzynarodowym
środowisku.
Wierzymy
w
stałe
doskonalenie
naszych
kompetencji,
dostosowywanie oferty do zmieniających się oczekiwań rynku oraz coraz
większą digitalizację metod nauczania. To właśnie dlatego od lat jesteśmy
numerem 1 wśród polskich uczelni o profilu turystycznym. Liczne nagrody
i wyróżnienia, przyznawane przez najbardziej opiniotwórcze tytuły,
potwierdzają wysoki poziom edukacji oferowanej przez naszą uczelnię.
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Sharing is caring
Otwartość na dzielenie się wiedzą oraz umożliwienie
dwukierunkowego przepływu edukacji – to kluczowa dewiza WSTiE.
Uczelnia oferuje kształcenie turystyczne w atrakcyjnych dla rynku
specjalnościach: studia licencjackie z profilowanymi praktykami na całym
świecie, studia magisterskie z opcją staży w kraju i za granicą oraz szeroki
wybór studiów podyplomowych.
Poza kształceniem programowym studenci uczestniczą w projektach
realizowanych w ramach Akademii Biznesu WSTiE, gdzie pod okiem
praktyków i menedżerów zdobywają kompetencje związane z realnymi
przedsięwzięciami biznesowymi. Istotnym czynnikiem rozwoju uczelni są
kontakty z uniwersytetami i ośrodkami naukowymi w Unii Europejskiej
i Stanach Zjednoczonych, czego efektem są wspólne przedsięwzięcia
dydaktyczno-naukowe.
Umiędzynarodowienie
obejmuje
wszechstronną
współpracę
w zakresie transferu wiedzy, know-how, organizacji wykładów
monograficznych, wymiany studentów i tworzenia kompatybilnych
programów nauczania umożliwiających kontynuację studiów za granicą.
Kształcenie na miarę potrzeb – od licencjatu do MBA
WSTiE stale obserwuje zapotrzebowanie rynku na nowe kwalifikacje
i zawody, analizuje potrzeby pracodawców i rynkowe trendy kształcenia.
Zaprasza wysokiej klasy specjalistów, którzy na bazie pozyskanych
informacji kreują poszukiwane specjalności, tworzą nowoczesne programy
nauczania w oparciu o wiedzę praktyczną. W naszej ofercie pojawiło się kilka
nowych atrakcyjnych specjalności, które mogą stać się
przepustką
do wzbogacenia swojej wiedzy czy zmiany profilu zawodowego.
W Krakowie uczelnia realizuje kolejną edycję pionierskiego projektu
– studia podyplomowe Menedżer hotelu – z innowacyjnym programem oraz
największymi nazwiskami w branży w roli wykładowców-praktyków. Jedyny
w Polsce program kształci menedżerów w sposób kompleksowy,
z nastawieniem na aspekt praktyczny, warsztaty oraz case study.
W partnerstwie z amerykańskim Antioch University uczelnia
przygotowuje program pierwszych w Polsce turystycznych studiów MBA
w Turystyce, które prowadzone będą przez liderów biznesu ze Stanów
Zjednoczonych i z Polski. Projekt skierowany jest do kadr menedżerskich
rynku usług turystycznych.
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Nowoczesna edukacja – edukacja praktyczna
Opuszczając mury uczelni, studenci chcą mieć w ręku nie tylko
dyplom, ale także pakiet praktycznych umiejętności, gwarantujących
znalezienie wymarzonej pracy. To zapewnia w WSTiE program Study
& Work umożliwiający studentom jednoczesne studiowanie, praktyczne
zdobywanie umiejętności oraz zarabianie. Dzięki współpracy z instytucjami
i firmami turystycznymi na całym świecie, m.in. największymi sieciami
hotelowymi, studenci przygotowują się do zadań zawodowych na praktykach
m. in. w Hiszpanii, Grecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, we
Włoszech. WSTiE zapewnia również praktyki w telewizji, radiu, redakcjach
czołowych dzienników polskich, a także w agencjach reklamowych i PR oraz
wysokiej jakości firmach informatycznych. Dla najlepszych zagwarantowane
są staże w Parlamencie Europejskim oraz w Stanach Zjednoczonych.
Dzięki wyjazdom na praktyki studenci mają niezwykłą okazję
podniesienia swoich kwalifikacji językowych, poznania nowych kultur,
zwiedzenia ciekawych zakątków świata. Przebywając w międzynarodowym
środowisku, zdobywają nie tylko cenne doświadczenie życiowe, ale budują
swoją drogę do kariery zawodowej. Pracują w najatrakcyjniejszych ośrodkach
turystycznych, gdzie wykorzystują szanse nawiązania cennych kontaktów
z pracodawcami, co pozwala na ponowny wyjazd w kolejnych latach czy
dłuższy staż po studiach.
Program praktyk i staży lokuje studentów w atrakcyjnych miejscach,
które nierzadko stają się ich przyszłym miejscem pracy. Absolwenci WSTiE
pracują w renomowanych firmach związanych z branżą turystyczną na całym
świecie, m. in. w Londynie, Sztokholmie, na Wyspach Kanaryjskich czy na
Majorce.
Studenci mają szerokie możliwości dostosowania profilu kształcenia
do zdolności i zainteresowań. Uczelnia umożliwia im ukończenie kilku
specjalności oraz zdobycie dodatkowych kompetencji na certyfikowanych
kursach, warsztatach i szkoleniach, spotkaniach z przedstawicielami życia
gospodarczego, społecznego i naukowego.
Najlepszym potwierdzeniem jakości studiów w WSTiE są nie tylko
akredytacje i miejsca w rankingach, ale przede wszystkim losy absolwentów.
Z dumą obserwujemy, jak kolejne pokolenia naszych wychowanków osiągają
imponujący sukces zawodowy, zajmują najwyższe stanowiska w instytucjach
branżowych oraz zakładają własne, doskonale prosperujące firmy.
Najbardziej cieszy nas to, że wielu z nich udaje się zrealizować cele,
w których zdefiniowaniu pomogło im Biuro Karier we współpracy ze
Akademią Biznesu.

194

Zeszyty Naukowe WSTiE

Nauczyciele akademiccy i wykładowcy
WSTiE koncentruje się na zapewnieniu wysokiej jakości
specjalistycznej
edukacji
w
międzynarodowym
otoczeniu
oraz
na zapewnieniu unikalnej atmosfery towarzyszącej nauce. Gwarancją
wysokiej jakości jest starannie dobrana kadra dydaktyczno-naukowa.
Rektorem uczelni jest prof. zw. dr hab. Janusz Sondel – ceniony prawnik,
laureat nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, wielokrotnie nagradzany
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Zajęcia są prowadzone zarówno przez doświadczonych nauczycieli
akademickich o najwyższych kompetencjach, jak i przez specjalistówpraktyków od lat związanych z branżami: informatyczną, turystyczną
i medialną. Wybitna kadra naukowa łączy pasje z pracą i chętnie dzieli się
swą wiedzą podczas zajęć, otwartych wykładów, warsztatów i spotkań
autorskich.
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Współpraca, projekty, konferencje naukowe
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii współpracuje z partnerskimi
uczelniami z różnych krajów m.in.: Stanów Zjednoczonych, Anglii, Niemiec,
Francji, Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Węgier, Słowacji, Czech, Ukrainy,
Kazachstanu, Gruzji, Białorusi. Efektem tej współpracy są wspólne projekty
międzynarodowe, przedsięwzięcia badawcze, wymiana programów
nauczania, wykłady monograficzne oraz wymiany kadry i studentów.
Uczelnia aktywnie wykorzystuje możliwości dofinansowania
przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i od wielu lat z sukcesem realizuje
projekty w ramach różnych programów i źródeł finansowania. Pozwala to na
wzmocnienie i rozwój oferty kształcenia poprzez uruchomienie nowych
specjalności, staże i praktyki zawodowe, szkolenia i wizyty studyjne dla kadry
naukowo-dydaktycznej, konferencje, warsztaty i zajęcia dodatkowe dla
studentów. Studenci i pracownicy naszej uczelni mogą też brać udział
w międzynarodowych wymianach, w kraju i za granicą.
WSTiE organizuje konferencje naukowe, krajowe i międzynarodowe,
a także uczestniczy w spotkaniach naukowców, praktyków i osób
zainteresowanych rozwojem nauki. W ramach konferencji referowane są
wyniki badań, odbywają się wykłady monograficzne, seminaria i panele
dyskusyjne. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych
form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych
prowadzonych przez uczelnię.
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Przy Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii działa Uniwersytet
Trzeciego Wieku, którego celem jest edukacja ustawiczna seniorów poprzez
ich udział w wykładach z różnych dziedzin nauki, ze szczególnym
uwzględnieniem turystyki, zdrowia i szeroko rozumianej kultury. Ważnym
aspektem jest rozwijanie zainteresowań i pasji słuchaczy, krzewienie kultury
fizycznej oraz aktywizacja społeczna – popularyzacja idei współpracy
międzypokoleniowej seniorów i studentów.
Uczelnia skupia wokół siebie grono znakomitych wykładowców
o uznanej renomie, ludzi kultury oraz ekspertów-praktyków, którzy
zaangażowali się w rozwój UTW. Obok nich prelegentami są także lekarze,
podróżnicy, twórcy, autorzy książek, trenerzy.
UTW przy WSTiE zaprasza wszystkich chętnych seniorów
do udziału w kolejnych wykładach z zakresu turystyki i rekreacji, zdrowia,
kultury, historii, nauk społecznych, nauk przyrodniczych, języków obcych
i informatyki.
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