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Mirosław Kłusek1

Kształtowanie się związków funkcjonalnych
pomiędzy zespołem pałacowo-parkowym
a częścią gospodarczą
2
wilanowskiej nieruchomości ziemskiej
Streszczenie
Wilanowska nieruchomość ziemska objęta jedną księgą hipoteczną pod nazwą „Dobra
Ziemskie Wilanów” stanowiła nierozerwalną całość organizacyjną i gospodarczą, w której
jednak wyróżnić można kilka części funkcjonalnych. Jedną z nich stanowiły pałac w Wilanowie, muzeum i park wilanowski, drugą, figurującą w bilansach Dóbr i Interesów Adama
hr. Branickiego pod nazwą gospodarstwo rolne, tworzyły gospodarstwa rolne i mleczne
z terenu wilanowskiej nieruchomości ziemskiej oraz dział dzierżawy. W skład kolejnych
części wchodziły lasy wilanowskie i ogrody oraz sady wilanowskie – od 1936/37 r. określane mianem ogrodów wilanowskich. Związki funkcjonalne, głównie gospodarcze, pomiędzy poszczególnymi częściami wilanowskiej nieruchomości ziemskiej zacieśniały się
aż do powstania kompleksu ekonomicznie uzależnionych od siebie elementów stanowiących zorganizowaną jednostkę gospodarczą.
Z przeprowadzonych badań naukowych dotyczących związków funkcjonalnych pomiędzy zespołem pałacowo-parkowym a częścią gospodarczą wilanowskiej nieruchomości
ziemskiej wynika, iż była to zależność niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania całego
majątku ziemskiego. Niemożliwe byłoby prowadzenie działalności rolniczej (produkcyjnej)
bez dobrej organizacji pracy (planowania, nadzoru, zbytu). Funkcjonowanie zaplecza administracyjno-księgowego, które było zlokalizowane w najbliższym otoczeniu pałacu, nie
miałoby racji bytu bez tej części nieruchomości, która służyła produkcji rolnej.

1

Dr hab. Mirosław Kłusek, prof. UR, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie, 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21, e-mail: m.klusek@ur.krakow.pl
2
Autor jest w trakcie końcowych prac nad monografią szeroko traktującą kształtowanie się związków funkcjonalnych wilanowskiej nieruchomości ziemskiej. Książka
ukaże się na początku 2018 r.
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Wstęp
Celem artykułu jest przedstawienie kształtowania się związków
funkcjonalnych pomiędzy zespołem pałacowo-parkowym a częścią gospodarczą wilanowskiej nieruchomości ziemskiej w II RP oraz podczas
II wojny światowej. Związki te należy rozumieć jako wzajemną zależność niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania całego majątku ziemskiego. Niemożliwe byłoby prowadzenie działalności rolniczej (produkcyjnej) bez dobrej organizacji pracy (planowania, nadzoru, zbytu). Funkcjonowanie zaplecza administracyjno-księgowego, które było zlokalizowane w najbliższym otoczeniu pałacu, nie miałoby zaś racji bytu bez tej
części nieruchomości, która służyła produkcji rolnej.
Wilanowska nieruchomość ziemska objęta jedną księgą hipoteczną
pod nazwą „Dobra Ziemskie Wilanów”3 stanowiła nierozerwalną całość organizacyjną i gospodarczą, w której jednak wyróżnić można
kilka części funkcjonalnych. Pierwszą z nich stanowiły pałac w Wilanowie, muzeum i park wilanowski, drugą, figurującą w bilansach Dóbr
i Interesów Adama hr. Branickiego (Kłusek 2011) pod nazwą gospodarstwo rolne, tworzyły gospodarstwa rolne i mleczne z terenu wilanowskiej nieruchomości ziemskiej oraz dział dzierżawy. W skład kolejnej części wchodziły lasy wilanowskie i ogrody oraz sady wilanowskie – od 1936/37 r. określane mianem ogrodów wilanowskich. Związki funkcjonalne (przede wszystkim gospodarcze) pomiędzy poszczególnymi częściami wilanowskiej nieruchomości ziemskiej zacieśniały
się aż do powstania kompleksu ekonomicznie uzależnionych od siebie
elementów stanowiących zorganizowaną jednostkę gospodarczą.
W 1936 r. nastąpiło połączenie Zarządu Pałaców i Zarządu Gospodarstwa Rolnego i został stworzony jeden wspólny Zarząd Pałaców i Gospodarstwa Rolnego. Rezultatem tej zmiany organizacyjnej była likwidacja w bilansach jako samodzielnych pozycji jednostek: ogród Natolin, park Natolin, ogród Zawady oraz ogród Służew i przyporządkowanie ich ogrodom i sadom wilanowskim. Ogród Wilanów włączony zaś
został do działu pałace, muzeum i parki. Pieczę nad nimi roztaczała
nowa jednostka organizacyjna pod nazwą Ogrody Wilanowskie, której
biura wspólne dla wszystkich ogrodów i parku, w tym Natolina, zostały
usytuowane w kordegardzie pałacu w Wilanowie (Kłusek 2012a: 34;
Kłusek 2011b: 24–52).
3

O dobrach Wilanów w XIX w. zob. B. Smoleńska, Struktura i funkcjonowanie zarządu dóbr Wilanów (1800–1864), Poznań 1975.

Kształtowanie się związków funkcjonalnych...

7

1. Zespół pałacowo-parkowy w Wilanowie
Pałac i muzeum w Wilanowie oraz parki były działem wilanowskiej
nieruchomości ziemskiej, który przynosił straty. Studiując bilanse Dóbr
i Interesów Adama hr. Branickiego, łatwo zaważyć, że koszty utrzymania
pałacu wraz z muzeum i parkami przekraczały wpływy z tych nieruchomości. Wyjąwszy lata 1931/32 i 1932/33, w których nadwyżki wydatków
nad wpływami wyniosły 148 tys. zł i 73 tys. zł, przez pozostałe lata strata
oscylowała wokół 40 tys. zł. Przyczyną zmniejszenia się strat był zarówno
wzrost wpływów ze sprzedaży biletów, jak i ograniczanie wydatków na
prace remontowo-restauratorskie przy pałacu i muzeum (AGWiL 367: 6–9;
368: 5, 7; 370: 5–8; 371: 6, 8; 372: 8–11; 373: 8–11; 374: 8–11; 375: 8–10).
Wśród wydatków związanych z funkcjonowaniem pałacu w Wilanowie, muzeum i parku wilanowskiego zdecydowanie dominowały koszty
utrzymania parku i ogrodu. W ostatnich latach poprzedzających wybuch
II wojny światowej wahały się od 30 do 40 tys. zł rocznie (AGWiL 373: 8,
10; 374: 8, 10; 375: 8, 10)4. Udział wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stałe w kosztach ogólnych stanowił zaledwie 10% tej sumy. Za
to funkcjonujące na terenie pałacu muzeum pochłaniało pokaźne kwoty
pieniężne na remonty, utrzymanie personelu oraz zbiorów muzealnych
(AGWiL 373: 8, 10; 374: 8, 10; 375: 8, 10)5. Największą część wydatków
stanowiły koszty związane z utrzymaniem personelu muzeum. Natomiast
głównym źródłem wpływów do muzeum z działalności gospodarczej była
sprzedaż biletów wejściowych i przewodników. Nie były to jednak dochody, które mogłyby pokryć wydatki (AGWiL 373: 9, 11; 374: 9, 11;
375: 9, 11)6. Muzeum przynosiło straty: w roku gospodarczym 1935/36 –
8 tys. zł, w 1936/37 – 22,9 tys. zł, a w 1937/38 – 20 tys. zł.
Podstawowym źródłem dochodu parku wilanowskiego była sprzedaż
roślin i kwiatów oraz biletów wejściowych do parku wilanowskiego. Na
wiosnę i latem sprzedawano sadzonki ogórków i pomidorów, kwiaty doniczkowe oraz cięte (AGWiL 3436: 61–62)7. Wpływy ze sprzedaży roślin
i kwiatów z ogrodu w Wilanowie w roku 1935/36 wyniosły 12 495 zł,
4

W roku gospodarczym 1935/36 wyniosły 32 228 zł, w 1936/37 – 41 348 zł, a w
1937/38 – 31 229 zł.
5
W roku gospodarczym 1935/36 było to 17 403 zł, w 1936/37 – 33 855 zł, a w
1937/38 – 36 178 zł.
6
W roku gospodarczym 1935/36 było to 9082 zł, w 1936/37 – 10 948 zł, a w
1937/38 – 15 936 zł.
7
Handlarz Kędzierski za zakupione w lipcu 1936 r. w parku wilanowskim rośliny
i kwiaty zapłacił 926 zł.
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w 1936/37 – 15 259 zł, a w 1937/38 – 10 174 zł (AGWiL 373: 9, 11; 374:
9, 11; 375: 9, 11). W sezonie turystycznym ze wstępu do parku osiągano
dość pokaźne kwoty, sięgające kilkuset złotych tygodniowo (AGWiL
AGWiL 373: 9, 11; 374: 9, 11; 375: 9, 11; 3436: 105)8. Pomimo wysokich
wpływów park wilanowski, podobnie jak muzeum, ponosił regularnie
straty. W roku gospodarczym 1935/36 wyniosły 6200 zł, w 1936/37 –
5400 zł. Sytuacja poprawiła się w roku 1937/38, kiedy zanotowano zysk
w wysokości 6 tys. zł (AGWiL 373: 8–11; 374: 8–11; 375: 8–11).
Część wilanowskiej nieruchomości ziemskiej obejmująca pałac
w Wilanowie, park wilanowski i muzeum oprócz wymienionych wydatków związanych z utrzymaniem parku i ogrodu w Wilanowie oraz prowadzeniem muzeum generowała także dodatkowe koszty. Do najważniejszych należały koszty administracyjne sięgające nawet 24 tys. zł
rocznie (rok 1937/38) oraz środki na utrzymanie budynków pałacowych,
które w roku gospodarczym 1937/38 wyniosły 9 tys. zł (AGWiL 373: 9,
11; 374: 9, 11; 375: 9, 11; 3469: 11)9. Biorąc pod uwagę te dodatkowe
wydatki oraz fakt, że jedynymi wpływami były opłaty wejściowe do
muzeum i parku oraz dochody ze sprzedaży kwiatów i roślin z ogrodu
i parku wilanowskiego, należy stwierdzić, iż w ostatnich latach poprzedzających wybuch II wojny światowej pałac w Wilanowie, park wilanowski i muzeum, tworzące jedną z części dóbr wilanowskich, kumulowały wysokie straty. Dla roku gospodarczego 1935/36 było to w sumie
50 tys. zł, dla 1936/38 już 60 tys. zł, aby w 1937/38 spaść ponownie do
kwoty 50 tys. zł (AGWiL 373: 8–11; 374: 8–11; 375: 8–11). Straty ponoszone przez dział pałac, muzeum i parki musiały być pokrywane
z działalności działów zajmujących się produkcją rolniczą.
Podczas II wojny światowej jeszcze bardziej zacieśniły się powiązania pomiędzy pałacem w Wilanowie, muzeum, parkiem wilanowskim
a pozostałymi częściami dóbr Wilanów. Ta część majątku, pozbawiona
przychodów z biletów wstępu do muzeum i parku wilanowskiego, podczas okupacji niemieckiej prawie całkowicie zależała od dochodów pochodzących z reszty wilanowskiej nieruchomości ziemskiej (Kłusek
2015a; Kłusek 2016). Staje się zatem zrozumiałe, dlaczego kasa Zarządu
Pałaców i Gospodarstwa Rolnego Dóbr Wilanów od końca listopada
8

Bilety sprzedawano w cenie po 0,50 zł i po 0,30 zł. Z tytułu opłat wejściowych do
parku do kasy wpłynęło: w roku 1935/36 – 13 545 zł, w 1936/37 – 20 660 zł i w 1937/38
– 27 112 zł.
9
W marcu 1939 r. w najbliższym otoczeniu pałacu w Wilanowie wykonano prace
obejmujące oczyszczenie, wymurowanie i wytynkowanie dwóch postumentów, oczyszczenie ławki, wymurowanie czterech postumentów i osadzenie na nich figur.
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1939 r. do maja 1940 r. przekazała bezpośrednio na rachunek właściciela, Beaty Branickiej, co najmniej 40 tys. zł (AGWiL 3478–3483).
Traktując pałac w Wilanowie, muzeum i park wilanowski jako część
wilanowskiej nieruchomości ziemskiej, należy przybliżyć także kwestię
dzierżaw. Oprócz opłat za wydzierżawianie gruntów przez gospodarstwo
rolne kasę wilanowskiej nieruchomości ziemskiej zasilały także wpłaty
za dzierżawy z pałacu w Wilanowie i jego najbliższego otoczenia. Początkowo z przeznaczeniem na rybołówstwo dzikie było wydzierżawiane
jezioro przy parku w Wilanowie. Korzyści czerpano także z wydzierżawiania placów w Wilanowie. Za wynajęcie placu pod budkę przez okres
od 1 maja do 1 września 1939 r. Brzozowska wpłaciła 30 zł na rachunek
za dzierżawę (AGWiL 3466: 122; 3474: 202). Placowe pod karuzele
i stragany w lipcu 1936 r. dało 250 zł dochodu, a w lipcu 1939 r. 289 zł
(AGWiL 3435: 121–122; 3473: 109). Natomiast w sierpniu 1939 r. do
kasy Zarządu Pałaców i Gospodarstwa Rolnego Dóbr Wilanów od
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilanowie wpłynęło 25 zł za wynajęcie
na jeden dzień placu pod bufet (AGWiL 3474: 63). Następnie tytułem
opłat za dzierżawy wpływały pieniądze za: wydzierżawienie terenu
w Wilanowie pod stację benzynową na okres od 1 czerwca 1939 r. do
1 czerwca 1940 r. od firmy Vacum Oil Company SA w Warszawie
(AGWiL 3472: 19–20), wynajęcie lokalu dwupokojowego dla koła
Związku Strzeleckiego w Wilanowie w okresie od 1 lutego 1937 r. do
1 maja 1938 r. – 150 zł (AGWiL 3469: 104; 3472: 27)10. Ponadto na
terenie Wilanowa wydzierżawiano Galińskiemu dom „Jadka” w Wilanowie wraz budynkiem gospodarczym i przynależnym gruntem (AGWiL
3472: 939), Julianowi Niezgodzińskiemu restaurację Wilanów (AGWiL
3470: 72; 3471: 509), Eleonorze Różyńskiej lokal po byłej piekarni
w Wilanowie, Agencji Pocztowej jeden pokój w Wilanowie oraz pokoje
w domach „Ochronka” i „Paluch” (AGWiL 3469: 67). Opłaty z dzierżaw
także i w tych przypadkach wpływały na rachunek „różni za dzierżawy”.

1.1. Zastaw zbiorów muzealnych
Kolejnym przekładem ścisłego powiązania zespołu pałacowo-parkowego z pozostałymi działami wilanowskiej nieruchomości ziemskiej jest zastaw zbiorów dzieł sztuki z muzeum usytuowanego w pałacu
10

Za okres wynajęcia od 1 lutego do września 1937 r. zapłacono 70 zł, a od 1 września 1937 r. do 1 maja 1938 r. 80 zł.
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wilanowskim. Państwowy Bank Rolny w celu zabezpieczenia swoich
wierzytelności w stosunku do właściciela wilanowskiej nieruchomości
ziemskiej, Adama Branickiego, podjął działania mające na celu zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa. 17 maja 1933 r. w obecności przedstawicieli Państwowego Banku Rolnego i Adama Branickiego u notariusza
Walerego Romana sporządzona została deklaracja o poddaniu majątku
i interesów Adama Branickiego pod nadzór komisarza Ministerstwa Skarbu w celu spłaty rozlicznych należności bez egzekucji (Kancelaria… 34: 1).
Nadzór Ministerstwa Skarbu rozciągał się na lata 1932/33, 1933/34
i 1934/35, a związane z nim koszty wynoszące kolejno 3 tys. zł, 18 tys. zł
oraz 16,5 tys. zł pokrywał Zarząd Wilanowa (AGWiL 370: 40; 371: 37;
372: 35). Natomiast 21 lipca 1933 r. został zawarty akt zastawu przez
Adama hr. Branickiego na rzecz Państwowego Banku Rolnego (PBR)
zbiorów muzealnych celem dodatkowego zabezpieczenia weksli wystawionych przez Branickiego na zlecenie PBR Oddziału Głównego.
W imieniu Branickiego akt podpisał Józef Brensztiern-Pfanhauser, a ze
strony PBR Marian Jastrzębski, wicedyrektor, i Olgierd Zan, prokurent
i naczelnik wydziału kredytu krótkoterminowego tegoż banku. Tego samego dnia został zawarty także akt umowy, na mocy której Adam hr.
Branicki na rzecz Państwowego Banku Rolnego wydzierżawił część pałacu wilanowskiego na okres dwóch lat, licząc od 21 lipca 1933 r., za opłatą
3 tys. zł rocznie (Kancelaria… 35: 62–63). Wiązało się to z wymogiem
spełnienia formalnych warunków ustanowienia zastawu, tj. faktycznego
wejścia we władanie przedmiotem zastawu, oraz zapewnienia PBR właściwej kontroli nad oddanymi w zastaw zbiorami muzealnymi. PBR swoje
wierzytelności zabezpieczał również kosztownościami. Adam Branicki
zastawił w PBR 7 szmaragdów o wartości 532 tys. zł (AGWiL 2: 8; 370: 3).
Zbiory muzealne zostały zastawione przez Branickiego na rzecz PBR
w celu zabezpieczenia zaciągniętych kredytów na działalność całej wilanowskiej nieruchomości ziemskiej, w tym również gospodarstwa rolnego.

2. Zespół pałacowo-parkowy w Wilanowie i jego wykorzystanie
do produkcji rolniczej
2.1. Ogród Wilanów
Jak wynika z bilansów Dóbr i Interesów Adama hr. Branickiego,
bardzo istotnym źródłem wpływów w dziale „pałace, muzeum i parki”
wilanowskiej nieruchomości ziemskiej, oprócz wspomnianych już bile-
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tów i przewodników, była sprzedaż kwiatów i warzyw z ogrodu Wilanów – działalność, mimo że prowadzona na terenie zespołu pałacowo-parkowego, o wybitnie rolniczym charakterze. Wpływy ze sprzedaży
kwiatów ciętych, doniczkowych, warzyw i ich rozsad z ogrodu Wilanów
stanowiły od 20 do 30% dochodów tej części dóbr Wilanów. Za okres
1931/32–1937/38 r. łączna ich kwota wyniosła około 72 tys. zł, co stanowiło identyczny wynik, jaki zanotowano w tym czasie z działalności
muzeum (AGWiL 367: 6, 9; 368: 5, 7; 370: 5, 8; 371: 6, 8; 372: 8–11;
373: 8–11; 374: 8–11; 375: 8–10).
Ogród Wilanów zajmował teren na zapleczu oranżerii, przy której
znajdowały się inspekty z kwiatami, oraz pomiędzy figiarnią a szpalerem (obecnie stoi tam nieczynna fontanna), gdzie uprawiano pomidory.
Produkcja ogrodnicza była kontynuowana także podczas okupacji niemieckiej. W szklarniach i inspektach uprawiano warzywa, kwiaty cięte
i doniczkowe, m.in. chryzantemy, fiołki alpejskie i pomidory (Głuchowski, Szpakowski 2011: 44–56). Również w części środkowej, po
drugiej stronie dzisiejszej ulicy Stanisława Kostki, znajdowały się
„ogródki” – tereny należące do ogrodu Wilanów, które wykorzystywano w celach ogrodniczych zarówno w okresie międzywojennym, jak
i podczas II wojny światowej (Głuchowski, Szpakowski 2011: 44–56).
W pobliżu Domku Lanciego na ogrodzonych gruntach uprawiano szparagi. W części wschodniej zespołu pałacowo-parkowego tereny ogrodu
Wilanów były usytuowane pomiędzy budynkami komisarii a aresztem,
gdzie znajdowała się szkółka, w której uprawiano między innymi róże
(Głuchowski, Szpakowski 2011: 44–52, 57–63).
Produkty z ogrodu Wilanów sprzedawano na miejscu, jak i dostarczano do Warszawy, m.in. do Sklepów Wilanowskich, będących własnością Adama Branickiego. Wpływy ze sprzedaży były całkiem pokaźne, w maju 1937 r. za kwiaty cięte i doniczkowe oraz rozsady uzyskano ponad 2 tys. zł (AGWiL 3447: 8–9, 48–49)11. Dochody z ogrodu
Wilanów czerpano również w okresie zimowym. Za miesiąc styczeń
1938 r. ze sprzedaży z ogrodu Wilanów m.in. fiołków alpejskich, asparagusa, kalii i pieczarek uzyskano ponad 1500 zł (AGWiL 3455: 48–
49). Z dokumentów wynika, iż pieniądze pochodzące ze sprzedaży
kwiatów ciętych, doniczkowych, sadzonek roślin i warzyw zasilały
rachunek „Park Wilanowski” (AGWiL 3447: 7; 3455: 48). Podobnie
należności za materiały i inne koszty związane z prowadzeniem produkcji ogrodniczej na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Wilano11

Sprzedawano m.in. pelargonie, bratki, anturium, goździki, pomidory i ogórki.
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wie regulowano z rachunku „Park Wilanowski” (AGWiL 3447: 8–9,
821–822; 3450: 308). Najczęściej dowody kasowe zawierają pokwitowania z dołączonymi do nich zestawieniami drobnych wydatków. 30 czerwca
1937 r. z rachunku „Park Wilanowski” wypłacono 492 zł (AGWiL 3447:
821–822). Lista wydatków ogrodu Wilanów pokrywanych z rachunku
„Park Wilanowski” jest długa: wapno do bielenia, papier do kwiatów,
farby i lakier do pomalowania szklarni, koszt pomalowania szklarni.
Dwa miesiące później drobne wydatki wyniosły 600 zł (AGWiL 3450:
307–308). Wśród nich najistotniejszą pozycję stanowiły zakupy do
ogrodu Wilanów 4 tys. sztuk ziaren nasion fiołka alpejskiego za kwotę
298 zł, w tym po 1000 sztuk ciemnołososiowego, jasnołososiowego
i białego oraz po 500 sztuk jasnoróżowego i jasnoczerwonego (AGWiL
3450: 308, 315). Ogród Wilanów zaopatrywano również w doniczki
gliniane na rośliny, jak wynika z rachunków, w pokaźnej ilości. Z zestawienia sporządzonym dla Zarządu Pałaców i Gospodarstwa Rolnego
Dóbr Wilanów w grudniu 1937 r. wynika, że przez okres niecałych
dwóch miesięcy do ogrodu Wilanów dostarczono 7500 sztuk „wazonów glinianych” za kwotę 1225 zł (AGWiL 3453: 37).
Działalność ogrodu Wilanów nie byłaby możliwa bez zatrudniania
pracowników stałych, a przy wzmożonych pracach sezonowych – pracowników „najemnych”. Lista płac ogrodu Wilanów z maja 1937 r.
pokazuje wspólne zatrudnianie i opłacanie pracowników ogrodu Wilanów i parku Wilanów (AGWiL 3447: 439). Z dalszych dokumentów
wynika, że również w okresie zimowym byli zatrudniani stali pracownicy (AGWiL 3455: 235).
Przypuszczalnie w marcu 1938 r. ogród Wilanów został włączony
organizacyjnie i księgowo do większego działu – Ogrody Wilanowskie.
Zarząd Ogrodów Wilanowskich, mający wraz z Zarządem Lasów Wilanów swe biura w kordegardzie pałacu w Wilanowie, otrzymał 14 marca
1938 r. z kasy Zarządu Pałaców i Gospodarstwa Rolnego kwotę 175 zł
w związku z przejęciem pod swoją pieczę ogrodu Wilanów (AGWiL
3456: 451). Od tego momentu w allegatach kasowych brak danych
dotyczących sprzedaży kwiatów, wydatków z ogrodu Wilanów i list
zatrudnienia w parku wilanowskim. Należy to tłumaczyć tym, iż od
tego momentu ogród Wilanów wszedł organizacyjnie i rachunkowo
w skład jednostki Ogrody Wilanowskie; w konsekwencji Ogrody Wilanowskie, składające się do tej pory z ogrodu Zawady, ogrodu Natolin, ogrodu Służew, po włączeniu ogrodu Wilanów rozciągnęły się na
teren zespołu pałacowo-parkowego. Potwierdzeniem tego jest przelanie

Kształtowanie się związków funkcjonalnych...

13

w czerwcu tegoż roku z kasy Zarządu Pałaców i Gospodarstwa Rolnego części wpływów z biletów wstępu do parku Wilanowskiego
(AGWiL 3460: 153)12.

2.2. Jezioro Wilanowskie
Przejawy gospodarki rolnej w zespole pałacowo-parkowym w Wilanowie nie ograniczały się jedynie do uprawy ogrodniczej. Szczególnej
uwagi wymaga tutaj Jezioro Wilanowskie. W styczniu 1939 r. Warszawska Izba Rolnicza skierowała do Adama Branickiego pismo w sprawie
zarybiania Jeziora Wilanowskiego. Opierając się na okólniku ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych z listopada 1936 r., Izba Rolnicza
zawiadamiała właściciela, że własny obwód rybacki, użytkowany we
własnym zarządzie, winien uczestniczyć w zarybianiu wód otwartych
według ustalonych na danym obwodzie norm zarybieniowych (Pismo…
1939: 1). Zgodnie z planem zagospodarowania wód otwartych na 1939 r.
Jezioro Wilanowskie miało zostać zarybione sandaczem w liczbie 200
sztuk, 10 sztukami tarlaków oraz 600 sztukami raka szlachetnego o długości 7–9 cm w stosunku jeden samiec na trzy samice, w okresie wiosennym lub jesiennym, ale nie później niż do 1 listopada 1939 r. Po wykonaniu zarybienia należało do Warszawskiej Izby Rolniczej przesłać
protokół zarybieniowy podpisany przez wójta, sołtysa lub posterunkowego Policji Państwowej oraz dwóch świadków. Warszawska Izba Rolnicza ostrzegała, że w przypadku niewywiązania się z zarybienia zostanie to uczynione administracyjnie na koszt Branickiego, a ściągnięcie
należności nastąpi w postępowaniu egzekucyjnym (Pismo… 1939: 1).
Ponadto przestrzegała przed zarybianiem przez odławianie materiału
zarybieniowego w jednym odcinku i przenoszenia go do drugiego odcinka jeziora. Materiał zarybieniowy musiał być nabywany bezpośrednio
w gospodarstwach stawowych, wylęgarniach itd. Dla Jeziora Wilanowskiego polecano zakup tarlaka sandacza u dzierżawców obwodów rybackich rzeki Wisły, a raka szlachetnego w Bydgoszczy lub Białymstoku
(Warszawska…). Pismo nie było omyłkowo zaadresowane. Z Jeziora
Wilanowskiego regularnie uiszczano opłaty na Fundusz Ochrony Rybołówstwa w Warszawie. Było to całkiem pokaźne kwoty, w czerwcu 1938
r. wpłacono 40,50 zł jako resztę 15% składki za rok 1938 (AGWiL 3459:
700–702). Ponadto jezioro w parku już od dłuższego czasu było wy12
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dzierżawiane na rybołówstwo dzikie. Dzierżawcą była Natalia Kozłowska (AGWiL 3446: 118). Z licznie zachowanych kwitów kasowych wynika, że Kozłowska przez wiele lat wykorzystywała Jezioro Wilanowskie do hodowli i sprzedaży ryb, w zamian płacąc czynsz dzierżawny
wynoszący kwartalnie 120 zł (AGWiL 3448: 54; 3451: 50; 3454: 56;
3460: 117, 136). Była to stosunkowo duża kwota, skoro Obidzińscy,
dzierżawiący od Adama Branickiego folwark Powsin, za cały rok gospodarczy 1937/38 z 1 morgi dobrej jakości gruntów płacili około 20 zł
czynszu dzierżawy (AGWiL 3460: 119). Z tego wynika, że za opłatę
dzierżawną Jeziora Wilanowskiego można było opłacić czynsz z 14 mórg
dobrych gruntów. Dzierżawa jeziora w parku trwała do wiosny 1938 r.
W zamian za zrzeczenie się promesy na dzierżawę Jeziora Wilanowskiego, opiewającej na dwa lata, Kozłowskiej została wypłacona rekompensata za ten okres, od kwietnia 1938 r. do kwietnia 1940 r., po 520 zł
w stosunku rocznym (Kłusek 2015b: 26–27). Hodowlę ryb na Jeziorze
Wilanowskim przez Natalię Kozłowską potwierdzają także mieszkańcy
Wilanowa (Głuchowski, Szpakowski 2011: 44–56). Dodatkowym źródłem wpływów z jeziora w parku wilanowskim była sprzedaż lodu.
W marcu 1938 r. sprzedano 110 wozów za 187 zł (AGWiL 3456:
148,152). Uzyskane w ten sposób środki pieniężne wędrowały na rachunek gospodarstwa rolnego.

2.3. Pozostałe sposoby rolniczego wykorzystywania zespołu pałacowo-parkowego w Wilanowie
Zespół pałacowo-parkowy w Wilanowie był wykorzystywany rolniczo na wiele jeszcze innych sposobów. Szczególne do tego warunki stwarzały liczne łąki i polany. Na terenie parku wilanowskiego wypasano m.in.
bydło pracowników pałacowych i parkowych. Prawo do wypasu oraz
opieka nad bydłem, której koszty pokrywane były przez pracodawcę, stanowiły dodatkowe świadczenie na ich rzecz. Skalę wypasu bydła w parku
obrazują zaksięgowane wynagrodzenia wynajmowanych do tego pracowników. Na przykład za dwa tygodnie pasienia krów w październiku 1938 r.
z rachunku „Park Wilanowski” wypłacono Antoniemu Węgrzynowi 21 zł
(AGWiL 3464: 347). Na pozycji 4 listy płac ogrodu Wilanów z maja
1937 r., będącej wspólnym zestawieniem uposażenia pracowników ogrodu Wilanów i parku Wilanów, figuruje pastuch o nazwisku Majewski
Piotr (AGWiL 3447: 439). O zatrudnianiu pastucha świadczą kolejne listy
płac ogrodu Wilanów: nr 8 od 15 maja do 21 maja 1937 r., nr 9 od 22 maja
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do 28 maja 1937 r. (AGWiL 3447: 441–442). Była to dość istotna funkcja,
skoro Majewski zarabiał 2 zł za dzień pracy, a przeciętne wynagrodzenie
pozostałych pracowników parku wynosiło 1,50 zł.
Pastwiska na terenie zespołu pałacowo-parkowego oddawano także
w dzierżawę. W zestawieniu dochodów ogrodu Wilanów za maj 1938 r.
pod pozycją nr 724 figuruje dochód za wydzierżawienie pastwisk
w kwocie 17,50 zł (AGWiL 3447: 8–9)13. Kwota 17,50 zł za jeden miesiąc
wskazuje, że wydzierżawione było kilka mórg łąk (AGWiL 3458: 117).
Kolejnymi miejscami wykorzystywanymi do działalności rolniczej
w zespole pałacowo-parkowym w Wilanowie były ogródek pałacowy
i ogródki pracownicze. W listopadzie 1937 r. do ogródka pałacowego
zostały zakupione drzewka brzoskwiń za 27 zł (AGWiL 3460: 5), a w
marcu 1938 r. nasiona warzyw za kwotę 52 zł (AGWiL 3460: 7). Były to
ilości wskazujące na wykorzystanie drzewek i warzyw do produkcji rolnej
(AGWiL 3460: 16, 152). Natomiast w wydawanym w listopadzie 1937 r.
końskim nawozie z folwarku Wilanów do ogrodu Wilanów pięć wozów
zostało przeznaczonych na ogródek dla Władysława Dynowskiego, pracownika administracji A. Branickiego (AGWiL 3446: 234). Dynowski nie
był jedynym pracownikiem posiadającym własny ogródek. Z wykazu
gruntu przeznaczonego pod kartofle i kapustę dla służby majątku Wilanów
w 1937 r. wynika, że z tego przywileju korzystało wiele osób, i to uprawiających dość pokaźne powierzchnie (AGWiL 3446: 244). Z rachunku
„Gospodarstwo Rolne” za koszty uprawy gruntu pod kartofle i kapustę dla
pracowników obciążono poszczególne rachunki działów (AGWiL 3460:
227). Na lokalizację ogródków pracowniczych pewne światło rzucają
wspomnienia mieszkańców Wilanowa. Według nich na terenie dzisiejszych garaży przy ujeżdżalni (zwanej wówczas „reitszulą”, dziś mieści się
tam Muzeum Plakatu) był wydzielony wikliną teren, na którym znajdowały się „zagony” (Głuchowski, Szpakowski 2011: 44–52). Na kolejne miejsce usytuowania „zagonków” wskazują znajdujące się po drugiej stronie
ulicy Stanisława Kostki Potockiego grunta wokół budynku zamieszkiwanego przez Stanisława Żaboklickiego (dzisiejszej Szrenicówki) (Głuchowski, Szpakowski 2011: 57–63; Kłusek 2011 C: 314). Należy również
wspomnieć o hodowli dużej ilości drobiu na terenie zespołu pałacowo-parkowego. Świadczy o tym zatrudnianie do tego celu osobnego pracownika. W wykazie zatrudnienia na lipiec 1936 r. jako dozorczyni drobiu
figuruje Tekla Kanabus (AGWiL 3436: 34–35).
13

Za korzystanie z 7 mórg pastwiska w roku 1938 w gospodarstwie Wilanów dzierżawca zapłacił 230 zł.
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Na zakończenie należy zauważyć, że na terenie zespołu pałacowo-parkowego w budynku kordegardy mieściły się biura majątku ziemskiego, a naprzeciwko była stajnia dla koni oraz wozownia, wykorzystywane
nie tylko do celów osobistych właściciela, ale także przez ogród Wilanów.
W biurach urzędowali pracownicy zarządu pałacu i parków, w tym także
ogrodu Wilanów oraz łowiectwa (Głuchowski, Szpakowski 2011: 57–63).
Ponadto kordegarda służyła jako siedziba innych działów Zarządu Dóbr
i Interesów hr. Adama Branickiego związanych bezpośrednio z działalnością rolniczą. Rachunki za opłaty telefoniczne świadczą, że oprócz administracji gospodarstwa rolnego mieściły się tam także administracje Ogrodów Wilanowskich i Lasów Wilanowskich (AGWiL 3462: 448)14.

3. Związki funkcjonalne zespołu pałacowo-parkowego
z pozostałymi częściami wilanowskiej nieruchomości ziemskiej
3.1. Gospodarstwo rolne
Gospodarstwo rolne w Wilanowie oraz pozostałe części gospodarstwa rolnego wilanowskiej nieruchomości ziemskiej – gospodarstwo
mleczne w Wilanowie, gospodarstwo rolne i mleczne w Wolicy, gospodarstwo rybne w Żabieńcu – były wzajemnie powiązane z działami dóbr
Wilanów, w tym również z działem pałace, muzeum i parki. Świetnym
przykładem obrazującym korelacje pomiędzy częściami składowymi wilanowskiej nieruchomości ziemskiej są zestawienia obrotów ziemiopłodami gospodarstwa rolnego w roku gospodarczym 1936/37 i w 1937/38
(AGWiL 3446: 199–213; 3460: 195–203). Zawierają one informacje
o przychodach i rozchodach za dany rok gospodarczy z tytułu obrotu
poszczególnymi ziemiopłodami: żytem, pszenicą, jęczmieniem owsem,
mieszanką wyki, wyką ozimą, łubinem, łubinem słodkim, seradelą, koniczyną nasienną, końskim zębem, burakami nasiennymi, marchwią nasienną, otrębami i śrutą, mąką pszenną, mąką żytnią pytlową i razową,
ziemniakami, burakami, marchwią, kapustą, słomą, koniczyną, sianem,
rajgrasem, paszami zielonymi. Interesujący jest zbyt podstawowych
płodów rolnych: żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa i ziemniaków – niemal
w całości odbierała je wilanowska nieruchomość ziemska. Przykładowo
żyto pierwszej jakości (celne) odbierały: gospodarstwo rolne − za go14
W sierpniu 1938 r. Zarząd Ogrodów Wilanowskich został obciążony kwotą 31 zł
za dwa aparaty telefoniczne i rozmowy, a Zarząd Lasów Wilanowskich sumą 29 zł za
jeden aparat i rozmowy.
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tówkę na nasiona, na siew, na przetwory zbożowe, na mąkę i inkę; gospodarstwo mleczne − pastuch i dojarki; gospodarstwo rybne − jako
karmę dla ryb; park wilanowski − kierownik i 8 stróżów; muzeum –
kustosz i 3 służących; łowczy − utrzymanie straży łowieckiej (3 strzelców); robocizna do podziału − robocizna stała (rządca, karbowy, 10 fornali, mechanik) i robocizna donajęta (za obrządek koni, utrzymanie koni
– obroki); administracja i służba ogólna (pomocnik księgowego, woźny
i stróż, koszty leczenia – lekarz), stajnia (obroki, stangret), gracjaliści,
ofiary i darowizny (organista, kościelny, ks. proboszcz); właściciel −
naturalia wydane (kuchnia), stajnia (stangret), utrzymanie samochodów
(szofer), utrzymanie służby osobistej (5 pracowników). Ponadto dział
utrzymania budowli i urządzeń – czyściciel, dłużnicy i wierzyciele, obrachunki z działami dóbr oraz Zarząd Lasów. W roku gospodarczym
1936/37 z gospodarstwa rolnego rozdysponowano 454,5 q żyta za kwotę
7943 zł, przy czym 345,5 q pochodziło z omłotów gospodarstwa rolnego. Pozostała część została zakupiona lub należała do zapasów z poprzedniego roku15. Z ilości 454,5 q do sprzedaży na rynek zewnętrzny
trafiło jedynie 50 q. Resztę żyta rozprowadzono w wilanowskiej nieruchomości ziemskiej. Oprócz żyta celnego było jeszcze żyto gorszej jakości (poślednie), którego 46 q za 591 zł przekazano do gospodarstwa rolnego na przeroby zbożowe i na śrutę oraz do gospodarstwa rybnego na
karmę dla ryb (AGWiL 3446: 199–213).
Z zestawień wynika, że odbiorcą całości żyta wyprodukowanego
w gospodarstwie rolnym w roku gospodarczym 1936/37 była wilanowska nieruchomość ziemska. Podobnie przedstawia się sytuacja ze zbiorami pszenicy, jęczmienia, owsa, mieszanki wyki, wyki ozimej, łubinu,
łubinu słodkiego, seradeli, koniczyny nasiennej, buraków nasiennych,
marchwi nasiennej, marchwi, słomy, koniczyny, siana oraz pasz zielonych. Jedynie część plonów ziemniaków i kapusty sprzedawano poza
dobra wilanowskie. Z zebranych w 1936/37 r. ziemniaków (5883 q) do
sprzedaży na rynek zewnętrzny trafiło 1667 q, a z 14 q kapusty za gotówkę sprzedano 3 q (AGWiL 3446: 214–220)16. W następnym roku
15

100 q zostało zakupione w majątku Osmolin, 2 q od osoby prywatnej i 7 q pochodziło z zapasów z roku poprzedniego.
16
Szczegółowe rozdysponowanie płodów rolnych w kwintalach i złotych na poszczególne rachunki wilanowskiej nieruchomości ziemskiej zawierają: przeksięgowanie
według wcześniejszego zestawienia obrotów ziemiopłodami gospodarstwa rolnego
w roku gospodarczym 1936/37 z dnia 30 czerwca 1937 r. oraz przeksięgowanie według
wcześniejszego zestawienia obrotów ziemiopłodami gospodarstwa rolnego w roku gospodarczym 1936/37 na rachunek gospodarstwa rolnego.
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gospodarczym sposób rozdysponowania produkcji rolnej z gospodarstwa
rolnego w Wilanowie nie uległ zmianie (AGWiL 3460: 195–203). Tylko
część zbiorów ziemniaków, kapusty i dodatkowo siana została rozprowadzona poza wilanowską nieruchomością ziemską. Z zebranych 5300 q
ziemniaków na wolnym rynku sprzedano 778 q, a z 46 q kapusty − 30 q17.
Część plonów z gospodarstwa rolnego trafiała do pracowników wilanowskiej nieruchomości ziemskiej jako tzw. naturalia, określane również jako ordynaria. W majątkach ziemskich często praktykowano zwyczaj wypłacania pracownikom wynagrodzenia częściowo w gotówce,
a częściowo w płodach rolnych. Pracownikom dóbr wilanowskich
w roku gospodarczym 1937/38 w ramach ordynarii przysługiwało 375 q
żyta, 71,5 q pszenicy i 55,25 q jęczmienia (AGWiL 3460: 231–233).
Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w roku tym wielkość plonów pszenicy
ozimej i jarej wyniosła łącznie 76 q, żyta – 425 q (z tego na siew przeznaczono 85 q) i 101 q jęczmienia (z tego do obsiania trafiło 18 q, a do
przerobu 8,5 q), to okaże się, iż po uregulowaniu ordynarii do ewentualnej sprzedaży z tych trzech głównych zbóż pozostawałoby jedynie niecałe 20 q jęczmienia (AGWiL 3460: 195–203).
W skład folwarku Wilanów oprócz gospodarstwa rolnego wchodziło
jeszcze gospodarstwo mleczne. W 1936/37 r. całkowity obrót gospodarstwa mlecznego wyniósł 101 899 litrów mleka, z tego na zewnątrz
sprzedano nieco więcej niż połowę – 54 192 litry (AGWiL 3446: 183–
187). Pozostałe mleko − 47 502 litry o wartości 11 735 zł − wykorzystano w wilanowskiej nieruchomości ziemskiej. Kuchnia pałacowa i pracownicy zatrudnieni w wilanowskiej nieruchomości ziemskiej spożytkowali 4 537 litrów mleka o łącznej wartości 11 344 zł (AGWiL 3435:
18–19; 3436: 24–25, 39; 3437: 79, 164).
Z dostępnych bilansów wilanowskiej nieruchomości ziemskiej18
wynika, że gospodarstwo rolne, będące jej częścią składową, osiągało
stosunkowo wysokie zyski. W roku gospodarczym 1935/1936 była to
kwota 52,4 tys. zł, w 1936/1937 – 63,5 tys. zł, a rok 1937/1938 zakończono nadwyżką finansową w wysokości 42,3 tys. zł (Kłusek 2012a: 21).
Te wyniki nie były wyłącznie efektem działalności folwarków
w Wilanowie i Wolicy. Istotne znaczenie dla kondycji finansowej gospodarstwa rolnego dóbr Wilanów miały dochody pochodzące z dzierżaw. Po potrąceniu wydatków wpływy z dzierżaw wyniosły w roku go17

Siana sprzedano niewielką ilość – 2,5 q.
Niestety ostatnim bilansem, którym obecnie dysponujemy, jest bilans za rok gospodarczy 1937/38.
18
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spodarczym 1935/1936 37 tys. zł; w 1936/1937 – 38 tys. zł;
w 1937/1938 – 10 tys. zł (AGWiL 373: 16–17; 374: 16; 375: 18). Dochody z tytułu dzierżawy gruntów i lokali znajdujących się na terenie
gospodarstwa rolnego dóbr Wilanów na dzień 1 czerwca 1939 r. opiewały
zaś na kwotę 14 tys. zł (AGWiL 43: 185).

3.2. Związki funkcjonalne Natolina z wilanowską nieruchomością ziemską
Kolejnym przykładem bardzo ścisłej zależności wszystkich części
wilanowskiej nieruchomości są związki funkcjonalne Natolina z wilanowską nieruchomością ziemską (Kłusek 2012b; Kłusek 2012c). Majątek Natolin, stanowiący integralną część dóbr wilanowskich, zajmował
obszar około 210 ha (KWPPR 295: 64). Na całość nieruchomości natolińskiej (wydzielonej z nieruchomości wilanowskiej jedynie funkcjonalnie) składały się park (ok. 117 ha), na terenie którego był usytuowany
pałac, oraz folwark Natolin o powierzchni 93 ha, z czego sad obejmował
64 ha, plantacje stałe 10,7 ha, grunta orne 16 ha, a pozostała część przypadała na drogi, rowy oraz nieużytki (KWPPR 286: 88–89; 295: 64; PPR
KC 295/XII–253: 150, 168–169).
Sporo gruntów majątku Natolin, w tym folwarku, bo aż 75 ha zajmowały sady i plantacje stałe razem tworzące ogród Natolin. Pozostałe
kilkanaście ha ziemi przypuszczalnie było wydzierżawiane okolicznym
chłopom. Na przełomie lat 20. i 30. wśród ponoszonych kosztów ogrodu
Natolin dominowały wydatki związane z zatrudnieniem pracowników
sezonowych i koszty ogólne z podziału, do których należały wydatki na
opał – drewno, węgiel, energię elektryczną, utrzymanie budowli i urządzeń oraz koszty robocizny przypadające do podziału na poszczególne
części wilanowskiej nieruchomości ziemskiej. Natomiast stałe obciążenie dla ogrodu Natolin stanowiły pensje pracowników etatowych wraz
z ordynariami (Kłusek 2011a: 71, 115, 148, 202). W przypadku wpływów rozróżniamy tylko dwa źródła ich pochodzenia: ze sprzedaży produktów ogrodniczych oraz z tytułu rozprowadzania produktów ogrodniczych i rolniczych w wilanowskiej nieruchomości ziemskiej w ramach
ordynarii i wolnej sprzedaży (Kłusek 2011a: 71, 115, 148, 202). Sytuacja
w okresie późniejszym, w latach 1931/32–1935/36, przedstawia się podobnie. W ponoszonych kosztach dalej dominują płace dla pracowników
zatrudnionych dorywczo i na stałe wraz z ordynariami, a zdecydowana
większość wpływów pochodzi ze sprzedaży produktów ogrodniczych
poza dobrami Wilanów (Kłusek 2011a: 72, 261–262, 320, 372). Należy
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również zaznaczyć, iż w pozycji bilansowej „Ogrody Natolin” uwzględniane były nakłady i wydatki na grunty wykorzystywane rolniczo, tzw.
ogrody, jak również łąki znajdujące się na terenie parku Natolin.
W skład majątku Natolin oprócz ogrodów wchodził również park.
Obejmujący obszar o powierzchni ponad 100 ha, nie służył wyłącznie
celom rekreacyjnym i reprezentacyjnym, ale miał również charakter
rolniczy. Na jego terenie wyrabiano drewno opałowe, które było następnie sprzedawane lub przekazywane do Wilanowa. Głównym odbiorcą
drewna opałowego były dobra Wilanów (Kłusek 2011a: 74, 116, 149,
203, 263, 321, 373). Wpływy z tytułu sprzedaży drewna w latach
1929/30, 1931/32 nie tylko równoważyły koszty działalności gospodarczej parku Natolin, ale pozwalały nawet osiągać zyski sięgające kilku
tysięcy złotych rocznie (Kłusek 2011a: 74, 116, 149, 203). Niestety,
w latach następnych, mimo że spadały wydatki, park Natolin regularnie
do 1935/36 notował straty sięgające od kilkuset złotych do dwóch tysięcy złotych rocznie.
Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego nie stanowiły jednak najważniejszej pozycji wśród dochodów dóbr Wilanów uzyskiwanych
z majątku Natolin. W świetle dokumentów kasowych Zarządu Pałaców
i Gospodarstwa Rolnego część parku Natolin wraz ze znajdującym się na
jej terenie pałacem była wydzierżawiana Józefowi i Romanowi hr. Potockim (AGWiL 3446: 119–137; 3460: 168–170). Tenuta za dzierżawę
pałacu i parku w Natolinie w umowie dzierżawnej została określona na
15 tys. franków francuskich. Potoccy wpłaty dokonywali w złotych,
stosownie do kursu francuskiej waluty. Wpłata z tytułu dzierżawy za rok
1936, kiedy 1 frank francuski miał wartość 0,35 zł, opiewała na bardzo
pokaźną sumę 5250 zł. W roku następnym spadek wartości franka
względem złotego (1 frank francuski = 0,20 zł) spowodował pomniejszenie kwoty czynszu dzierżawnego do 3 tys. zł. Jak duże były to dochody, świadczy fakt, iż dla porównania w roku gospodarczym 1935/36
całość wpływów w parku Natolin wyniosła niecałe 1600 zł (Kłusek
2011a: 74, 263, 321, 373), co stanowiło czterokrotnie mniej, niż wyniósł
czynsz dzierżawny Potockich.
Powodem nieumieszczenia w bilansach pod pozycją „Park Natolin”
dochodów płynących z wydzierżawiania pałacu wraz z częścią parku jest
to, iż wszystkie wpłaty z tytułu dzierżaw w dobrach Wilanów, niezależnie
od tego, gdzie się znajdowały i czego dotyczyły, wpływały na konto gospodarstwa rolnego. Zyski osiągane z dzierżaw stanowiły bardzo istotną
pozycję dla działu gospodarstwo rolne. To właśnie dzięki nim i gospodar-
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stwu rybnemu w Żabieńcu ten dział wilanowskiej nieruchomości ziemskiej mógł się pochwalić tak dobrą rentownością (Kłusek 2011a: 21).
Dochody z dzierżaw dzielono na pochodzące z dzierżaw folwarków,
gruntów mniejszych, gruntów drobnych i z dzierżaw różnych (Kłusek
2011a: 68–69, 259, 317, 369, 423, 476). Wpłaty Potockich, jako niezwiązane z dzierżawą gruntów, należy przypuszczać, iż były odnotowywane jako dzierżawy różne. Jak ważne były wpływy z wydzierżawiania pałacu Potockim dla wysokości dochodów z dzierżaw, świadczy
fakt, iż w 1935/36 r. stanowiły one ¼ całości dochodów z dzierżaw
różnych oraz że za dzierżawę w 1936/37 r. folwarku Powsin o powierzchni około 100 ha, należącego do wilanowskiej nieruchomości ziemskiej,
wspomniane już małżeństwo Obidzińskich zapłaciło czynsz dzierżawny
w wysokości 5328 zł (AGWiL 3446: 129, 144). Należy podkreślić, iż
dochody z dzierżaw wchodzące do budżetu gospodarstwa rolnego Wilanów, obejmującego również majątek Natolin, były przeznaczane na nakłady na gospodarkę rolną we wszystkich częściach dóbr.
Reasumując gospodarcze funkcjonowanie parku Natolin, należy
zauważyć, że ta część dóbr wilanowskich była wykorzystywana rolniczo na wiele sposobów. Z dokumentów z okresu okupacji wynika, iż na
terenie parku, w bliskim sąsiedztwie pałacu, znajdowały się ogrody,
gdzie prowadzono działalność gospodarczą związaną z produkcją
ogrodniczą (Regierung…). Była ona na tyle intensywna, że niemieckie
władze okupacyjne, dokonując w 1941 r. częściowej konfiskaty dóbr
Wilanów, wyłączyły z niej między innymi pałac i część parku w Natolinie, ale bez ogrodów, które wraz z pozostałymi terenami wilanowskiej nieruchomości ziemskiej służącymi towarowej produkcji rolniczej
zostały podporządkowane Liegenschaftsverwaltung (Zarządowi Nieruchomości) Generalnego Gubernatorstwa. Funkcjonowanie ogrodów
w parku Natolin potwierdza również plan parku Natolin z roku 1947
(Plan… 1947). Widnieją na nim „oranżerie” – duże szklarnie otoczone
ogrodami warzywnymi o powierzchni ponad 1,5 ha oraz kilka budynków gospodarczych murowanych i drewnianych o dużych rozmiarach.
Nieumieszczanie w bilansach pod pozycją „Park Natolin” wpływów
i wydatków związanych z działalnością ogrodów na terenie parku –
utrzymania budynków gospodarczych i szklarń, zakupu nasion i rozsad, wpływów ze sprzedaży warzyw itp. – należy tłumaczyć tym, że
podlegały one ogrodowi Natolin.
Ponadto zespół pałacowo-parkowy w Natolinie z licznymi łąkami
o łącznej powierzchni około 5 ha (Plan… 1947) i polanami dawał moż-
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liwość wypasania krów pracownikom dóbr Wilanów, co stanowiło część
zapłaty za pracę, oraz wydzierżawiania łąk, jak to miało miejsce
w przypadku parku wilanowskiego (Kłusek 2011c: 311–312).

Zakończenie
Na podstawie przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, iż związki
funkcjonalne pomiędzy zespołem pałacowo-parkowym wilanowskiej
nieruchomości ziemskiej a częścią gospodarczą można określić jako
wzajemną zależność niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania całego majątku ziemskiego. Niemożliwe byłoby prowadzenie działalności
rolniczej (produkcyjnej) bez dobrej organizacji pracy (planowania, nadzoru, zbytu). Funkcjonowanie zaplecza administracyjno-księgowego,
które było zlokalizowane w najbliższym otoczeniu pałacu, nie miałoby
zaś racji bytu bez tej części nieruchomości, która służyła produkcji rolnej. Ponadto nasuwają się następujące wnioski:
1. Jak wynika z bilansów Dóbr i Interesów Adama hr. Branickiego,
bardzo istotnym źródłem wpływów w dziale „pałace, muzeum i parki”
wilanowskiej nieruchomości ziemskiej oprócz rozprowadzania biletów
i przewodników była sprzedaż kwiatów i warzyw z ogrodu Wilanów –
działalności, mimo że prowadzonej na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Wilanowie, o wybitnie rolniczym charakterze. Zyski ze
sprzedaży kwiatów ciętych, doniczkowych, warzyw i ich rozsad z ogrodu Wilanów stanowiły od 20 do 30% dochodów tej części dóbr Wilanów. Za okres 1931/32–1937/38 r. łączna ich kwota wyniosła około
72 tys. zł, co stanowiło identyczny wynik, jaki zanotowano w tym czasie
z działalności muzeum (AGWiL 367: 6–9; 368: 5, 7; 370: 5–8; 372: 6, 8;
373: 8–11; 374: 8–11; 375: 8–10).
Jednak wpływy z ogrodu Wilanów nie uchroniły działu obejmującego pałace, muzeum i parki przed regularnymi stratami. Musiały być one
kompensowane przez pozostałe działy wilanowskiej nieruchomości
ziemskiej, zajmujące się produkcją rolniczą. Funkcjonowanie pałacu,
muzeum i parku w Wilanowie nie miałoby więc racji bytu bez tych części nieruchomości, które służyły produkcji rolniczej.
2. Kolejnym przykład ścisłego powiązania zespołu pałacowo-parkowego z pozostałymi działami wilanowskiej nieruchomości ziemskiej stanowi zastaw zbiorów dzieł sztuki z muzeum usytuowanego
w pałacu wilanowskim. Zbiory muzealne zostały zastawione przez Branickiego na rzecz Państwowego Banku Rolnego w celu zabezpieczenia
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zaciągniętych kredytów na działalność całej wilanowskiej nieruchomości
ziemskiej, w tym również gospodarstwa rolnego.
3. Błędem jest odmawianie zespołowi pałacowo-parkowemu w Wilanowie charakteru gospodarczego. Z materiałów źródłowych jasno wynika, że na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Wilanowie była prowadzona intensywna działalność ogrodnicza, a jezioro w parku wilanowskim było wydzierżawiane w celu rybołówstwa dzikiego oraz do pozyskiwania lodu, który był później sprzedawany. Uzyskane w ten sposób
środki pieniężne wędrowały na rachunek gospodarstwa rolnego.
Ponadto zespół pałacowo-parkowy w Wilanowie był wykorzystywany rolniczo na wiele innych sposobów. Szczególne do tego warunki
stwarzały liczne łąki i polany. Na terenie parku wilanowskiego wypasano m.in. bydło pracowników pałacowych i parkowych. Prawo do wypasu oraz opieka nad bydłem, której koszty pokrywane były przez pracodawcę, stanowiły dodatkowe świadczenie na rzecz pracowników.
Pastwiska na terenie zespołu pałacowo-parkowego oddawano także
w dzierżawę. Wydzierżawione było kilka mórg łąk. Kolejnymi miejscami wykorzystywanymi do działalności rolniczej w zespole pałacowo-parkowym w Wilanowie były ogródek pałacowy i ogródki pracownicze.
Należy również pamiętać, że na terenie posiadłości w budynku kordegardy mieściły się biura majątku ziemskiego, a naprzeciwko stały stajnia
dla koni oraz wozownia, wykorzystywane nie tylko do celów osobistych
właściciela, ale także przez ogród Wilanów. W biurach urzędowali pracownicy zarządu pałacu i parków, w tym także ogrodu Wilanów, oraz
łowiectwa. Kordegarda służyła jako siedziba dla innych działów Zarządu
Dóbr i Interesów hr. Adama Branickiego związanych bezpośrednio z działalnością rolniczą: Ogrodów Wilanowskich i Lasów Wilanowskich.
Ponadto lokale i place znajdujące się w najbliższym otoczeniu pałacu były regularnie wydzierżawiane, a wpływy z tego tytułu trafiały na
konto gospodarstwa rolnego.
4. Materiały źródłowe dotyczące funkcjonowania wilanowskiej nieruchomości ziemskiej pokazują, jak poszczególne części dóbr Wilanów
były ze sobą ściśle powiązane i jaki miały charakter. Za wzorcowy przykład może posłużyć majątek Natolin. Znajdujące się na jego terenie sady
i ogrody, figurujące w bilansach jako ogród Natolin, należały do ogrodów i sadów wilanowskich, a od 1936/37 do ogrodów wilanowskich.
Natomiast park Natolin, podobnie jak park Wilanów, nie pełnił wyłącznie funkcji rekreacyjnej, a znajdujący się na nim pałac nie był traktowany przez właścicieli jako rezydencja wyłącznie o charakterze reprezenta-
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cyjnym. Ze względu na charakter prowadzonej na jego terenie działalności rolniczej – wyrób i sprzedaż drewna opałowego, produkcja towarowa
warzyw i wydzierżawianie pałacu – park Natolin został podporządkowany kilku różnym działom wilanowskiej nieruchomości ziemskiej. Produkcja drewna i warzyw powodowała, że w bilansach park Natolin wraz
z pozostałymi ogrodami wilanowskiej nieruchomości ziemskiej został
umieszczony w dziale ogrody i sady wilanowskie, przy czym działalność
szklarni i ogrodów warzywnych, które znajdowały się w niedalekim
sąsiedztwie pałacu, nie była księgowana pod pozycją „Park Natolin”.
Z bardzo dużym prawdopodobieństwem należy założyć, że pomimo iż
ogrody warzywne znajdowały się na terenie parku Natolin, to jednak
funkcjonalnie i księgowo wchodziły w skład ogrodu Natolin, rozciągającego się tuż za granicą parku, i pod tą pozycją były odnotowywane wynikające z ich funkcjonowania wpływy i wydatki.
5. Z materiałów źródłowych wynika, iż pałace i parki w wilanowskiej
nieruchomości ziemskiej miały charakter gospodarczy. Świadczy o tym
nie tylko wcześniej omówione wykorzystywanie parku wilanowskiego
i najbliższego otoczenia pałacu w Wilanowie do celów rolniczych oraz
zbiorów muzealnych jako zastawu bankowego, ale również fakt, iż opłacany przez Potockich czynsz dzierżawny z pałacu i parku w Natolinie
traktowany był jako dochód rolniczy i trafiał do działu gospodarstwo rolne.
6. Niepodważalnym dowodem na istnienie ścisłych korelacji pomiędzy poszczególnymi częściami składowymi wilanowskiej nieruchomości
ziemskiej są ordynaria i koszty ogólne do podziału. W ramach ordynarii
do pracowników majątku Natolin trafiały płody rolne pochodzące z gospodarstwa rolnego Wilanów, a produkty wyprodukowane w ogrodzie
Natolin „wydawano na potrzeby” dóbr Wilanów i ich pracowników,
oczywiście odpłatnie (Kłusek 2011a: 71–72, 115, 148, 202, 261–262, 320,
372). Podobnie przedstawiała się sprawa rozbijania kosztów ogólnych,
określanych również jako „koszty administracyjne”, na rachunki poszczególnych działów. Dla przykładu park Natolin i ogród Natolin były obciążane przez Zarząd Pałaców i Gospodarstwa Rolnego za robociznę,
zwłaszcza za pracę końmi, ponadto kosztami własnego utrzymania: opał –
drewno, węgiel, energia elektryczna oraz wydatkami związanymi z utrzymaniem budynków, dróg, inwentarza martwego i żywego. Natomiast
drewno opałowe pozyskiwane z parku Natolin prawie w całości było przeznaczane na potrzeby dóbr Wilanów. Wpływy ze sprzedaży drewna odbiorcom spoza wilanowskiej nieruchomości ziemskiej były sporadyczne
i nie stanowiły większych kwot (Kłusek 2011a: 74, 116, 149, 203, 263,
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321, 373). Z rozliczenia drewna opałowego za rok gospodarczy 1937/38
pochodzącego z dóbr Wilanów wynika, że jego głównym odbiorcą nie
były działy związane z produkcją rolniczą, tylko oranżeria przy pałacu
w Wilanowie, na ogrzanie której przeznaczono aż 782 m3 drewna, czyli
prawie połowę zasobów rozprowadzonych w tym roku19.
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Formation of functional relationships between the palace-park complex and the
economic side of the Wilanów land estate
Abstract
The Wilanow land property entered in the Land and Mortgage Register and called
„Dobra Ziemskie Wilanów” was an indivisible organizational and economic entity, however, several functional parts of it can be distinguished. The first part comprised the palace in
Wilanow, the museum and the Wilanów park, the second one `named the farm` in the
balance book of lands and interests of count Adam Branicki consisted of agricultural and
dairy farms from the Wilanów land and leaseholds. The next elements were the Wilanow
forests and the gardens and orchards of Wilanów – from 1936/37 named Wilanow gardens.
Functional links, mainly of an economic nature, between the parts of the Wilanów
land property tightened, creating a complex of economically dependent elements constituting an organized economic unit
The research conducted on the functional relationships between the palace along
with the park complex and the economic part of the Wilanów land property shows that
they should be understood as a necessary interrelation of the proper functioning of the
entire estate. It would be impossible to do farming (production) without good work organization (planning, supervision, sales). The operation of the administrative and accounting facilities that were located in the closest vicinity of the palace would not have
been possible without that part of the property that served for agricultural production.
Key words: land estate, agricultural production, farm, land residence.
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ARTYKUŁY

Polski wywiad i kontrwywiad wojskowy formowały się po zakończeniu I wojny
światowej. Ich zadaniem była ochrona polskiej armii oraz przemysłu zbrojeniowego.
Władzom państwa polskiego zależało na zaangażowaniu do tych służb ludzi ideowych.
Działalność tych jednostek ulegała istotnym zmianom w latach 1918–1939 i była ściśle
związana z polską polityką zagraniczną. Jednym z głównych zainteresowań tych służb
była aktywność sowieckiego wywiadu i kontrwywiadu, które prowadziły agresywne
rozpoznania na terenie Polski. Kierunek wschodni był zatem priorytetem w działaniach
wywiadu i kontrwywiadu. Angażował jednak dużo sił i środków. Wpływało to negatywnie na ochronę Polski przed działalnością służb Niemiec. Polski wywiad i kontrwywiad
w latach 1918–1939 rozpracowywały również nielegalne podziemie komunistyczne
w kraju. Ruch komunistyczny w Polsce był inspirowany przez sowieckie służby i stanowił jedno z głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa.
Po II wojnie światowej działalność polskiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego była przedmiotem analizy komunistycznego kontrwywiadu wojskowego, który działał
w Polsce w latach 1945–1956. Formacja ta została utworzona na wzór sowieckich służb
specjalnych sprzed II wojny światowej i stosowała podobne metody pracy. Żołnierze
związani z polskim wywiadem i kontrwywiadem wojskowym w latach 1918–1939 poddani zostali rozpracowaniu i brutalnym represjom ze strony komunistycznego kontrwywiadu. Postrzegani byli jako jeden z głównych wrogów komunistycznej Polski.
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Wprowadzenie
Rok 1918 przyniósł społeczeństwu polskiemu odzyskanie upragnionej niepodległości po latach zaborów. Odrodzona Polska stanęła przed
zadaniem scalenia ziem zagarniętych przez zaborców i odbudowania
krajowej administracji. Zagadnienia te obejmowały również sferę militarną i paramiliarną, tj. utworzenie polskiego wojska, policji, służb granicznych, celnych itp. Problematyka ta związana była również z tworzeniem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne odrodzonej Polski, a zadania w tym zakresie realizowały między innymi wywiad i kontrwywiad wojskowy.
Konieczność ta wynikała z geopolitycznego położenia Polski
i rozwoju sytuacji międzynarodowej po I wojny światowej. Okres
dwudziestolecia międzywojennego to czas balansowania władz II Rzeczypospolitej w polityce międzynarodowej pomiędzy dwoma sąsiadami
Polski – faszystowskimi Niemcami oraz Związkiem Sowieckim. Wymagało to utworzenia profesjonalnych służb wywiadu i kontrwywiadu
wspierających informacyjnie zabiegi dyplomatyczne oraz zabezpieczających newralgiczne sektory życia polityczno-społeczno-gospodarczego
odrodzonej Polski.
Lata pierwszego globalnego konfliktu militarnego cechowało zdominowanie przez wojskowe służby całokształtu prac wywiadowczych
i kontrwywiadowczych w zakresie zdobywania informacji z różnych
dziedzin życia politycznego, społecznego czy też ekonomicznego.
Wiodąca rola tego typu organizacji służb specjalnych została utrzymana również po zakończeniu działań wojennych. Pojawienie się nowych
organizmów państwowych, a także kształtowanie się określonych
podmiotów terytorialnych, najczęściej w konfliktogennym procesie
powiązanym z różnego rodzaju działaniami militarnymi, niejako wymuszało utrzymanie czołowej roli wojskowych struktur wywiadu (Gajownik 2010: 7).
W niniejszym artykule autor zamierza ukazać, jak postrzegane były
służby wywiadu i kontrwywiadu II RP przez wojskowe organy bezpieczeństwa funkcjonujące na terenie Polski w latach 1945–1956. Tekst
opracowany został między innymi na podstawie analizy dokumentów
wytworzonych w latach 1947–1956 w Głównym Zarządzie Informacji
Wojska Polskiego (GZI WP), a w szczególności w jednej z jego komórek o charakterze analitycznym, tj. Biurze Studiów.
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Służba ofensywy i defensywy II RP
Lektura życiorysów wszystkich, którym w wywiadzie i kontrwywiadzie powierzono funkcje kierownicze, przekonuje, że najliczniejszą
grupę stanowili w tych służbach oficerowie mający za sobą doświadczenia strzeleckie, a następnie legionowe. Do służb specjalnych nie kierowano ludzi przypadkowych, ich ideowa postawa była bez wątpienia liczącym się argumentem. Trudno zatem nie dostrzec, że kierowniczy
trzon służb specjalnych II Rzeczypospolitej stanowiły osoby, które wzrastając w ideowej, patriotycznej atmosferze ruchu paramilitarnego stworzonego przede wszystkim przez Józefa Piłsudskiego, dostrzegały realną
szansę na prowadzenie jawnej, otwartej walki o Polskę. Związek Sowiecki pozostawał dla nich wrogiem głównym, zagradzającym drogę do
niepodległości (Suleja 2013: 11–12).
Utworzenie wojskowych służb wywiadowczych II Rzeczypospolitej
poprzedziła kilkuletnia działalność siatek konspiracyjnych organizacji
niepodległościowych. Ich struktura i zasady funkcjonowania, dostosowane do panujących wówczas warunków, potrzeb i możliwości, utrudniały zachowanie pełnej konspiracji. Pomimo to formacje te nie tylko
zdobywały cenne wiadomości polityczne i wojskowe dla polskich
ośrodków niepodległościowych, ale również ułatwiły późniejszą budowę
placówek wywiadowczych (Pepłoński 1996: 10).
Wywiad wojskowy, podobnie jak inne struktury państwowe II Rzeczypospolitej, musiał być budowany od podstaw. Pierwszy etap tworzenia
służb wywiadowczych miał zdecydować o ich sprawności w ciągu najbliższych – ważnych dla bytu państwowego lat. Skala trudności, jakie
towarzyszyły budowaniu zrębów wywiadu, była wyjątkowo duża. Podejmowane prace organizacyjne, szkolenie personelu, nawiązywanie
współpracy z wywiadami państw sojuszniczych nie zawsze nadążały za
narastającym zagrożeniem szpiegostwem, dywersją i działalnością antypaństwową podejmowaną głównie przez Niemcy i Związek Sowiecki
(Polski wywiad… 2005: 7).
Nie jest dziwne, że z powyższych względów osoby związane z polskim wywiadem i kontrwywiadem okresu II Rzeczypospolitej z wyjątkową brutalnością były prześladowane przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa po 1945 r. Odnalezienie po II wojnie światowej materiałów Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (Oddział II SG WP) z lat
1918–1939 i ich przejęcie przez GZI WP umożliwiło komunistycznym
służbom analizowanie ich działalności. Prace te prowadzone były w jednej
z komórek organizacyjnych GZI WP – wspomnianym już Biurze Studiów.
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Utworzone w marcu 1947 r. Biuro Studiów GZI WP prowadziło
działalność w zakresie: gromadzenia wartościowych dokumentów i wiadomości uzyskiwanych przez organa informacji, a także od Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego, Naczelnej Prokuratury Wojskowej oraz
różnych instytucji wojskowych i cywilnych; sprawozdawczości w ramach organów informacji oraz relacji GZI WP i Ministerstwa Obrony
Narodowej; studiowania problemów aktualnie nurtujących Wojsko Polskie; przygotowywania programów kształcenia na potrzeby Oficerskiej
Szkoły Informacji oraz szkolenia specjalistycznego pracowników organów informacji, wydawania skryptów i biuletynów informacyjnych oraz
innych opracowań zawierających skondensowaną wiedzę fachową,
a także wskazówki do pracy operacyjnej i śledczej; analizowania form
i metod działania istniejących oraz potencjalnych przeciwników władzy
ludowej i opracowywania na tej podstawie ekspertyz, które kierownictwo GZI WP wykorzystywało do usprawniania i zwiększania skuteczności działania organów informacji (Tkaczew 2007: 46).
Warto w tym miejscu prześledzić, w jaki sposób komunistyczne
służby wojskowe analizowały powstanie oraz rozwój wywiadu i kontrwywiadu wojskowego Polski przedwrześniowej. Pierwsze komórki organizacyjne wywiadu i kontrwywiadu zostały utworzone wraz z powołaniem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Podstawą do jego ustanowienia był Dekret Rady Regencyjnej z 25 X 1918 r. W strukturze
Sztabu Generalnego na drugim miejscu znalazł się Wydział II Informacyjny. Jego kierownictwo objął mjr Mieczysław Mackiewicz. Do zadań
wydziału należało przede wszystkim prowadzenie ofensywnych i defensywnych działań wywiadowczych. Działania defensywne polegały
w tym przypadku na prowadzeniu działań kontrwywiadowczych.
W ramach Wydziału II powstawały również sekcje, których zadaniem
było prowadzenie wywiadu skierowanego na Wschód i częściowo na
Zachód (Tulicki 2013: 39).
Zadania i zakres działalności Oddziału II SG WP sprzed 1939 r. charakteryzowane przez organa informacji Wojska Polskiego w dokumentach Biura Studiów sprowadzone zostały do wszelkiego ewidencjonowania, opracowywania informacji, ich dalszych studiów, analiz i podawania
w formie komunikatów oraz opracowań. W dalszej kolejności realizowano zadania związane z kontrwywiadem, zwalczaniem obcej dywersji,
ochroną tajemnicy wojskowej oraz spraw zewnętrznej reprezentacji
Wojska Polskiego. Według danych organów informacji WP Oddział II
SG WP zatrudniał tuż przed wrześniem 1939 r. około 260 oficerów
i drugie tyle urzędników cywilnych (GZI WP 850/292:4).
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Wywiad i kontrwywiad wojskowy w latach 1918–1939
na kierunku wschodnim
Zasadne jest rozdzielenie charakterystyki działalności polskich służb
okresu międzywojnia na opis działalności ofensywnej (wywiad) i defensywnej (kontrwywiad) skierowanej wobec Związku Sowieckiego.
Terenowe placówki wywiadowcze podległe Oddziałowi II SG WP,
które realizowały zadania na kierunku wschodnim, miały dwie ekspozytury – w Wilnie i we Lwowie. Ekspozyturze nr 1 zlokalizowanej
w Wilnie, którą kierował mjr Edmund Piotrowski, podlegały placówki
wywiadu Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP): nr 1 w Grodnie, nr 2
w Wilnie, nr 3 w Głębokiem, nr 4 w Mołodecznie, nr 5 w Stołopcach
oraz nr 6 w Łumińcu. Ekspozytura nr 5 we Lwowie, kierowana przez
mjr. Józefa Binkowskiego, obejmowała placówki Korpusu Ochrony
Pogranicza (KOP) nr 7 w Sarnach, nr 8 w Równem, nr 9 w Czortkowie,
nr 10 w Tarnopolu, nr 11 w Stryju oraz nr 12 w Jaśle. Ekspozytury
składały się z referatów: organizacyjno-wywiadowczego, ewidencyjnego, kontrwywiadowczego, technicznego oraz ogólnego. Podlegały one
poprzez Szefa Wydziału II Wywiadowczego Szefowi Oddziału II SG WP
(GZI WP 2386/30036: 13).
W zakresie działań prowadzonych wobec Związku Sowieckiego
istotną rolę odgrywał Wydział II Wywiadowczy Oddziału II SG WP,
którego szefem był ppłk dypl. Stefan Mayer. Znajdujący się w strukturze Wydziału II Wywiadowczego Wydział IIa zajmował się między
innymi wywiadem na Związek Sowiecki. Jego szefem był ppłk Heinrich Wilhem, którego w 1932 r. zastąpił ppłk dypl. Tadeusz Skinder.
Wydział IIa dzielił się na dwa referaty: „Zachód” oraz „Wschód” (GZI
WP 850/292: 10–11).
Od około 1928 r. działalność wywiadu głębokiego na Związek
Sowiecki została ograniczona poprzez zlikwidowanie placówek wywiadowczych, co było związane ze skierowaną przeciwko nim działalnością sowieckich służb kontrwywiadowczych. Podjęte decyzje skutkowały wówczas zamknięciem przez Oddział II SG WP dwóch placówek wywiadowczych w Moskwie oraz placówek w Leningradzie, Mińsku i Kijowie (GZI WP 850/292: 24). Ze względu na specyficzną atmosferę polityczną i wyjątkowo trudne warunki operacyjne na terenie
Związku Sowieckiego placówki wywiadowcze Oddziału II SG WP
funkcjonowały od kilku miesięcy do jednego roku, a maksymalnie
kilka lat. Było to podyktowane potrzebą zachowania bezpieczeństwa
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personelu, ale z drugiej strony utrudniało rozwinięcie działalności (Pepłoński 2011: 160).
Niewątpliwie były to słuszne decyzje wynikające z racjonalnej oceny sytuacji oraz profesjonalizmu oficerów Oddziału II SG WP, wywodzących się w dużej mierze z Polskiej Organizacji Wojskowej. Analitycy
organów informacji WP z uznaniem oceniali profesjonalizm oficerów
wywiadu: Bolesława Miedzińskiego, Ignacego Matuszewskiego, Tadeusza Schaetzela, Tadeusza Pełczyńskiego, Stefana Mayera czy Stanisława
Gany. Według komunistycznego kontrwywiadu wojskowego przedwojenny wywiad miał zagwarantowaną nadrzędność wobec np. struktur
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych II Rzeczypospolitej, które zajmowały się działalnością o charakterze defensywnym (kontrwywiadowczym)
na odcinku cywilnym. Ta nadrzędność wywiadu Oddziału II SG WP
obejmowała jednak tylko ofensywę (wywiad). Struktury Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych miały gwarancję swobodnych działań wobec ruchu komunistycznego (GZI WP 2386/30035: 7–8).
Wywiad Oddziału II SG WP zajmował się natomiast rozpracowaniem tak zwanych wydziałów wojskowych Komunistycznej Partii Polski
(GZI WP 2386/30035: 37). Oddział II SG WP nadzorował wszelkie
sprawy związane z rozpracowaniem środowisk komunistycznych podejrzewanych o współpracę ze Związkiem Sowieckim również poprzez
wywiad defensywny (GZI WP 850/30166: 34).
Działalność wywiadowczą wobec Związku Sowieckiego prowadziły
komórki wywiadu KOP podporządkowane Oddziałowi II SG WP. Szefostwo wywiadu KOP dzieliło się na Wydział „Z” obejmujący sprawy
organizacyjno-mobilizacyjne, Samodzielny Referat Ofensywny, Wydział
Kontrwywiadowczy, Samodzielny Referat Służby Granicznej oraz Samodzielny Referat Ogólny (GZI WP 850/292: 10).
Ekspozytura nr 1 w Wilnie oprócz działalności wobec Litwy prowadziła wywiad na białoruski i leningradzki okręg wojskowy. Natomiast
Ekspozytura nr 5 we Lwowie prowadziła wywiad na kijowski oraz odeski okręg wojskowy (GZI WP 850/292: 14).
W okresie międzywojennym wywiad podległy Oddziałowi II SG WP
dysponował czterema radiostacjami podsłuchowymi, które prowadziły
nasłuch na Związek Sowiecki. System przechwytywania depesz był
w ocenie analityków organów informacji WP skuteczny, gdyż w okresie
tym, tj. do około 1937 r., dziennie odczytywano około 300 depesz z kierunku wschodniego. Lata 1938–1939 przyniosły spadek efektywności
radiokontrwywiadu (GZI WP 850/292: 30–31).
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Aktywność służb wywiadowczych Związku Sowieckiego wobec
II Rzeczypospolitej była zdecydowanie większa niż służb niemieckich,
np. w 1930 r. liczba spraw o szpiegostwo na rzecz tego państwa była
dwukrotnie większa niż na rzecz Niemiec. Tendencja ta zaczęła się
zmieniać w 1938 r. (GZI WP 850/292: 36).
Działalność operacyjna służb sowieckich oraz geopolityczne położenie Polski w okresie międzywojennym wymagało sprawnie pracujących służb defensywy (kontrwywiadu). Struktury polskiego kontrwywiadu wojskowego w miarę zdobywania doświadczenia na tym polu
dążyły do coraz bardziej efektywnego wykorzystania informacji o organizacji i działalności obcych służb wywiadowczych. Aresztowanie agentów lub łączników przerywało na pewien okres czasu akcję wywiadowczą przeciwnika, ale jednocześnie uniemożliwiało uzyskiwanie dalszych
danych o nowych zadaniach, współpracownikach, metodach pracy i sposobach łączności (Pepłoński 2013: 195).
Wydział IIb (kontrwywiadowczy) Oddziału II SG WP, kierowany
przez mjr. Stanisława Szalińskiego, zajmował się zwalczaniem wywiadu
obcego i dywersji na terenie Wojska Polskiego, współpracą na odcinku
cywilnym z Policją Państwową, zwalczaniem obcej dywersji, ochroną
tajemnicy państwowej, informowaniem Szefa SG WP oraz Ministra
Spraw Wojskowych o wewnętrznej sytuacji politycznej, społecznej
i narodowościowej, rozpoznawał również mniejszości narodowe działające w polskim wojsku. Dzielił się na referaty: referat ogólny, samodzielny referat kontrwywiadowczy, referat ochrony tajemnicy wojskowej, referat narodowościowo-polityczny, centralną kartotekę i kancelarię. Szef Wydziału IIb kierował pracą samodzielnych referatów informacyjnych (SRI) przy Dowództwie Okręgu Korpusu (DOK) oraz Dowództwie Floty (GZI WP 850/292: 10–11).
Opisując działalność kontrwywiadu wojskowego, warto nadmienić,
iż istotna reorganizacja centrali Oddziału II SG WP została przeprowadzona w latach 1929–1930 przez następcę płk. Tadeusza Schaetzla – płk.
dypl. Tadeusza Pełczyńskiego, który kontynuując wyznaczoną przez
swego poprzednika linię priorytetów w pracy wywiadowczej – Niemcy
i Związek Sowiecki – definitywnie oddzielił pion wywiadu ofensywnego
oraz kontrwywiadu. Struktura Oddziału II SG WP zorganizowana została w sposób następujący: Szef Oddziału i Zastępca Szefa, Wydział I –
Organizacyjny w liczbie 7 oficerów w składzie takich referatów, jak
organizacyjno-mobilizacyjny, personalny, szyfrów własnych, budżetowy; Wydział IIa – Wywiadowczy w liczbie 10 oficerów pracujących
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w referatach: „Wschód”, „Zachód”, technicznym, radiowywiadowczym;
Wydział IIb – Kontrwywiadowczy w liczbie 9 oficerów z referatami:
narodowościowym, kontrwywiadowczym, ochrony, inspiracji, organizacyjnym; Wydział III – Studiów w liczbie 13 oficerów z referatami „Rosja”, „Niemcy”, organizacyjno-ewidencyjnym; Wydział IV – Traktatowy
w liczbie 3 oficerów z dwoma referatami: Ligi Narodów i tranzytowym.
Ponadto w skład Oddziału II SG WP wchodziły samodzielny referat
ogólny i kancelaria (Majzner 2006: 23).
Centrala kontrwywiadu znajdowała się w Warszawie przy ul. Senatorskiej 35. Długoletnim szefem kontrwywiadu był płk Stefan Mayer. Pion
defensywy Oddziału II SG WP prowadził pracę kontrwywiadowczą, zajmował się sprawami narodowościowymi, politycznymi, zwalczaniem
ruchu komunistycznego. Wydział IIb dzielił się na referaty: kontrwywiadowczy kierowany przez kpt. Meresza, narodowościowo-polityczny kierowany przez kpt. Stanisławskiego oraz zwalczania komunizmu na czele
z kpt. Stanisławem Gruszeckim ( GZI WP 2386/30035: 3).
Struktury kontrwywiadowcze znajdowały się pionie Oddziału II
SG WP i wchodziły w skład sztabów dowództw, okręgów korpusów,
względnie w skład Dowództwa Floty. Były to wymienione już SRI
DOK. Podlegały formalnie Dowództwu Okręgu Korpusu, merytorycznie
zaś Oddziałowi II SG WP – personalnie Szefowi Wydziału Wywiadowczego poprzez Szefa Wydziału IIb. Terenowe struktury defensywy prezentowały się następująco: DOK nr I – SRI w Warszawie i Radomiu,
które powstały w związku z ochroną radomskich zakładów przemysłowych; DOK nr II – SRI w Chełmie i Kowlu, ponadto jeden oficer SRI
działał w ramach ofensywy i defensywy KOP; DOK nr III – SRI w Lidze i Białymstoku; DOK nr IV – SRI w Łodzi, Częstochowie; DOK nr V
– SRI w Katowicach, Cieszynie i Tarnowie; DOK nr VI – SRI w Stryju,
Stanisławowie; DOK VII – SRI w Kaliszu; DOK nr VIII – SRI w Bydgoszczy i Tczewie; DOK nr IX – SRI w Pińsku, Siedlcach, Baranowiczach; DOK nr X – SRI w Kielcach, Rzeszowie, Samborze; Dowództwo
Floty – SRI na Helu. Ponadto przy Generalnym Inspektorze Sił Zbrojnych, Ministerstwie Spraw Wojskowych oraz Sztabie Głównym funkcjonowali oficerowie defensywy podlegający pod Oddział II SG WP.
SRI dzieliły się na referat kontrwywiadowczy (sprawy kontrwywiadu i zjawisko komunizmu w wojsku), referat ochrony (ochrona tajemnicy wojskowej, ochrona przemysłu zbrojeniowego), referat narodowościowy (sprawy narodowościowe i polityczne). Ponadto w skład SRI
wchodziły referat mobilizacyjny, referat prasowy, kancelaria tajna. Każ-
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dy SRI posiadał laboratorium fotograficzne i radiostację (GZI WP
850/292: 34).
SRI postrzegane były przez komunistyczny kontrwywiad po 1945 r.
jako odpowiedniki wydziałów informacji Okręgu Wojskowego w latach
1945–1956. Na czele SRI stał szef tej placówki w stopniu majora lub
kapitana. Referat kontrwywiadowczy SRI realizował zadania w zakresie
zwalczania szpiegostwa w jednostkach wojskowych i ich otoczeniu,
referat narodowościowy zajmował się sprawami politycznymi, np. ruchem komunistycznym i jego wpływami na Wojsko Polskie, jak również
rozpracowywał organizacje mniejszościowe (GZI WP 2386/30113: 13).
W SRI DOK działał ponadto obok wyżej wymienionych struktur referat bezpieczeństwa i informacji składający się z pionów: bezpieczeństwa
(ochrona tajemnicy państwowej) oraz informacji (opiniowanie osób fizycznych). Głównym zadaniem referatu bezpieczeństwa było zapobieganie przenikaniu obcego wywiadu do wojska i instytucji powiązanych
z obronnością. Prace referatu bezpieczeństwa i informacji związane były
z profilaktyką w szeregach kadry wojskowej w zakresie ochrony tajemnicy
państwowej, z zabezpieczeniem obiektów wojskowych przed postronnymi
osobami oraz ochroną przemysłu wojennego (GZI WP 2386/30113: 120).
W celu ochrony tajemnicy wojskowej referaty bezpieczeństwa i informacji w trakcie organizowanych w jednostkach wojskowych manewrów i ćwiczeń rozpoznawały stopień przestrzegania przepisów regulujących przedmiotową kwestię (GZI WP 2386/30113: 122).
SRI rygorystycznie kontrolowały obsadę pracowników cywilnych
w wojsku. Cywilny pracownik wojska polskiego nie mógł być zatrudniony
bez uprzedniego sprawdzenia i zgody SRI (GZI WP 2386/30113: 125–126).
Głównym celem stawianym przez centralę sowieckich służb było
pozyskiwanie informacji o państwach pozostających w konflikcie ze
Związkiem Sowieckim, a wśród celów wyznaczanych agentom znalazły się: zdobywanie informacji o stanie danego państwa (organizacji
jego władz cywilnych, relacjach między głównymi siłami politycznymi
czy też polityce zagranicznej); rozpoznawanie struktury sił zbrojnych
danego państwa (np. organizacji, liczebności, kadry, szkolnictwa wojskowego w powoływanych rocznikach czy nastrojów w wojsku).
Wśród zalecanych sposobów działania dominowało zdobywanie informacji metodą agenturalną – uzyskanie dostępu do osób dysponujących
informacjami, przekupienie ich, szantażowanie, przewerbowanie i ewentualne odwracanie ujawnionej w Związku Sowieckim obcej agentury
(Nowik 2013: 67–68).
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Warto bliżej przedstawić działalność jednej z terenowych placówek
kontrwywiadu. Zachodnia część województwa lwowskiego w zakresie
defensywy (kontrwywiadu) przeciwko sowieckim służbom wywiadowczym zabezpieczana była przez SRI DOK nr X w Przemyślu. Podział
administracyjny II RP, niestety, nie pokrywał się z podziałem na dowództwa korpusu. Na terytorium niektórych województw rozciągało się
zatem kilka DOK, np. województwo kieleckie wchodziło w skład czterech DOK – I, IV, V, X. Bywało również odwrotnie, administracyjnie
jeden DOK obejmował całkowicie lub częściowo obszar kilku województw (Krzak 2007: 47). SRI w Przemyślu był terenowym organem
defensywy podległym Oddziałowi II SG WP i obejmującym swoją odpowiedzialnością powiaty przemyski, drohobycki, rzeszowski, sanocki,
samborski, mielecki i jarosławski. SRI miał podwójną podległość. Służbowo podlegał DOK, w sprawach personalnych i merytorycznych natomiast – Wydziałowi IIb Oddziału II SG WP.
SRI DOK nr X ochraniał przed penetracją sowieckich służb wywiadowczych dywizje piechoty o numerach 2, 22 oraz 24, garnizony wojskowe w Drohobyczu, Jarosławiu, Przemyślu, Rzeszowie, Sandomierzu,
Sanoku, Samborze, Nisku, Gródku Jagiellońskim, Łańcucie, Kielcach,
Lubaczowie, Pińczowie, Wierzbniku i Żurawicy.
SRI w Przemyślu realizował zadania związane z rozpracowaniem
środowisk nacjonalistów ukraińskich, zajmował się sprawami mobilizacyjno-obronnymi, prowadził wywiad defensywny, opiniował kandydatów
do szkół oficerskich, opracowywał statystyki spraw szpiegowskich, badał
nastroje społeczne ze szczególnym uwzględnieniem spraw mniejszości
narodowych, rozpoznawał metody działania podziemia komunistycznego,
zwalczał agitację komunistyczną w wojsku, prowadził kartoteki osób politycznie podejrzanych, zwalczał dezercję w wojsku, opracowywał instrukcje alarmowe i przeciwstrajkowe (GZI WP 2386/30038: 3–4). Rozpoznając działalność sowieckiego wywiadu oraz potencjalną działalność wywiadowczą w regionie służb innych państw, SRI korzystał z agentury
dysponującej możliwościami informacyjnymi w zakresie realizacji zadań
kontrwywiadowczych. Zagrożenia wynikające z penetracji obcego wywiadu spowodowały, iż w 1933 r. utworzona została Ekspozytura SRI
w Kielcach zajmująca się głównie ochroną Centralnego Okręgu Przemysłowego. Wzmocniono ponadto kadrowo placówki SRI w Samborze, Rzeszowie, Jarosławiu, Sandomierzu (GZI WP 2386/30038: 7–8).
Na kierunku wschodnim skoncentrowanym na sprawach ukraińskich
i rosyjskich SRI w Przemyślu w ramach podległego mu referatu naro-
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dowościowo-politycznego rozpracowywał środowiska komunistyczne
w wojsku i w otoczeniu jednostek wojskowych, skupiał swoją uwagę na
nastrojach społecznych i politycznych wśród obcokrajowców pochodzących zza wschodniej granicy oraz Ukraińców (GZI WP 2386/30038: 13).
W latach 1920–1939 obsada kadrowa SRI w Przemyślu kształtowała
się następująco: mjr Jan Rorkowicz, kpt. Bolesław Mickiewicz,
kpt. Franciszek Waldek, kpt. Józef Kita, mjr Władysław Hercok,
kpt. Tadeusz Kunisz, kpt. Wiktor Kątorski, kpt. Ludwik Cyrkler,
mjr Franciszek Berestling, por. Mieczysław Blezień, kpt. Julian Bilikiewicz, mjr Włodzimierz Brajczewski, por. Albin Bielecki, por. Jan Wiezień, por. Jan Wojciechowski, por. Domański, por. Piotrowski, por. Tarło
oraz podoficerowie: st. sierż. Artur Błażewicz, st. sierż. Tadeusz Celiński, plut. Zygmunt Gniadek, sierż. Piotr Kłochiński, st. sierż. Stanisław
Korbacz Według danych z 1934 r. na terenie DOK nr X pracowało łącznie 56 oficerów informacyjnych (GZI WP 2386/30038: 18–19, 22).
Podstawowe zadanie kontrwywiadu, czyli zwalczanie szpiegostwa,
było w latach 20. ubiegłego wieku realizowane z coraz lepszymi wynikami. Dostrzegano dobrą pracę sowieckiego kontrwywiadu, który przechwytywał polskich agentów i kierował ich po przeszkoleniu do Polski. Jednym
z nich był Stefan Dragoszewski vel Zawadzki, wysłany do ZSRR przez
Ekspozyturę nr 6 Lubelskiego Okręgu Wojskowego. Powrócił, nie meldując się w wyznaczonym miejscu. Zdołano ustalić, że został zawerbowany
przez sowiecki wywiad, dlatego zarządzono poszukiwania. Po aresztowaniu przez policję oświadczył, że jest agentem polskiego wywiadu, po
czym wykorzystując nieuwagę policjantów, zbiegł do Rosji, zabierając ze
sobą skradzione dokumenty policji oraz paszporty (Pepłoński 2013: 259).
GZI WP zwracał uwagę na metody inspiracji stosowane przez
przedwojenną defensywę wojskową zwalczającą obce wywiady i wpływy komunistyczne w szeregach polskiego wojska. Działalność przedwojennego kontrwywiadu ukierunkowana była według ocen GZI WP na
przewerbowanie agentów wywiadu sowieckiego lub podstawianie własnych agentów, którzy przekazywali sfałszowane dokumenty celem dezinformacji przeciwnika (GZI WP 2386/30036: 34).
W latach poprzedzających wybuch II wojny światowej obserwowano
zwiększającą się aktywność służb sowieckich. Stwierdzono coraz częstsze
wykorzystywanie przez obce wywiady mniejszości narodowych. Należy
podkreślić, iż według statystyk prowadzonych w Oddziale II SG WP największą aktywność prowadziły wywiady sowiecki oraz niemiecki. Wywiad sowiecki obejmował swoją działalnością obszar całej Polski, zdoby-
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wając informacje mające istotne znaczenie dla obronności kraju. Potwierdzeniem utrzymującego się zagrożenia ze strony wywiadu sowieckiego
był ujawniony udział w akcjach szpiegowskich co najmniej trzynastu oficerów Wojska Polskiego, w tym trzech sztabowych i kilkudziesięciu
podoficerów zawodowych (Pepłoński 2013: 266–267).
W związku z tym służba defensywy prowadziła również aktywną
działalność pośród kadry żołnierskiej Wojska Polskiego. Według jednej
z instrukcji wydanych w 1938 r. praca oficerów Oddziału II SG WP
powinna być ukierunkowywana na uświadamianie polskich żołnierzy
o zagrożeniach szpiegostwa, obserwowaniu w pracy kadry cywilnej,
zwalczaniu akcji komunistycznej. Ponadto w przypadku wschodnich
DOK szczególną uwagę zwracano na aktywność wschodnich mniejszości narodowych, głównie ukraińskiej oraz białoruskiej. Każdy dowódca
batalionu lub kompanii był zobowiązany do informowania przedstawicieli Oddziału II SG WP o wszelkich przejawach działalności antypaństwowej w szeregach wojska (GZI WP 2386/30113: 80–81).
W razie uzyskania informacji o zagrożeniu działalnością szpiegowską w danej jednostce wojskowej sprawę do dalszego prowadzenia
przejmował SRI DOK, rozpracowując nie tylko kadrę wojskową, ale
również jej powiązania z ludnością cywilną w otoczeniu obiektów wojskowych (GZI WP 2386/30113: 84).
Polskim służbom wywiadu i kontrwywiadu wojskowego budowanym
od podstaw po 1918 r. nie udało się uniknąć błędów. Jedną z najbardziej
spektakularnych porażek była afera „MOR-Trust”. Drugi człon nazwy był
prawdopodobnie stosowany przez sowiecki kontrwywiad. Sowieckie służby specjalne sukcesywnie zaczęły przenikać do struktur rosyjskiej emigracji politycznej, przedstawiając się jako członkowie nielegalnej organizacji
monarchistycznej – Monarchistyczne Zjednoczenie Rosji. Faktycznie
struktury tej organizacji składały się z umiejscowionych w niej kadrowych
pracownikach sowieckich służb (Pepłoński 2013: 232–233).
Operacja „MOR-Trust” uznawana była za najważniejszą operację
sowieckich służb, co wykluczało nonszalancję lub lekkomyślność w jej
prowadzeniu. Jej rozpoczęcie było skutkiem nacisku władz politycznych,
a ściśle mówiąc – osobistego polecenia Włodzimierza Lenina. Początek
każdej operacji dezinformującej opartej na wykorzystaniu podwójnej
agentury jest najtrudniejszym i najbardziej ryzykowanym momentem dla
służby, która prowadzi te czynności. Jeżeli bowiem strona dezinformowana wykryje oszustwo i zdekonspiruje podsuwaną przez stronę dezinformującą agenturę, to nie tylko może „spalić” już na początku całą ope-
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rację, lecz doprowadzić do podjęcia kontrgry, podczas której inicjatywa
leży całkowicie po drugiej stronie (Świerczek 2015: 64–65).
W miarę rozwoju afery „MOR-Trust” sowieckie służby wyznaczały
nowe cele do realizacji. Oprócz paraliżowania akcji organizacji emigracyjnych i inspiracji obcych służb specjalnych rozpoczęto pracę głębszą,
obliczoną na dłuższy dystans. Zamierzano wykorzystać wspomnianą
operację do celów politycznych i ekonomicznych. Kierownictwo polskich służb zbyt późno zorientowało się o rozmiarach inspiracji sowieckiej. Dokumenty i materiały, jakie polskie służby uzyskiwały w ramach
tej operacji, zaczęły budzić poważne wątpliwości. Ujawniane przejawy
inspiracji sowieckiej zmusiły Oddział II SG WP do całkowitej zmiany
organizacji pracy wywiadowczej wobec Związku Sowieckiego (Pepłoński 2013: 235–236).
Równie nieudane czynności prowadzone były przez Oddział II SG WP
w ramach akcji politycznej zwanej „prometeizmem”. Działania te ukierunkowane były na wykorzystanie środowisk nacjonalistycznych
w Związku Sowieckim w celu destabilizacji systemu komunistycznego.
Plan ten zakładał rozbicie tego państwa oraz powstanie na jego terytorium drobnych państw narodowościowych powiązanych politycznie
i uzależnionych od Polski (GZI WP 2386/30036: 16). Komunistyczny
GZI WP zarzucał polskim służbom okresu II Rzeczypospolitej, iż prowadząc akcję „prometeizmu” przeciwko Rosji sowieckiej, Oddział II SG
WP współpracował w tym zakresie ze służbami hitlerowskich Niemiec
(GZI WP 2386/30036: 32). Warto w tym miejscu nadmienić, że w dokumentach analitycznych GZI WP autor nie odnalazł żadnych wiarygodnych danych potwierdzających tę tezę.
Z punktu widzenia władz Związku Sowieckiego do grupy najważniejszych, frontowych wręcz celów misji wywiadowczych należała niewątpliwie II Rzeczpospolita. Dodatkowym ułatwieniem dla pracy sowieckiego wywiadu była obecność na jej terytorium stosunkowo licznej, z oczywistych powodów szczególnie podatnej na wszelkiego rodzaju formy
nacisku i perswazji kolonii rosyjskiej. Do współpracy z nim skłonni byli
nieproporcjonalnie liczni przedstawiciele mniejszości narodowych, traktujący państwowość polską obojętnie lub nawet wrogo (Wieczorkiewicz
2005: 103–104). Określone mniejszości narodowe, jak oceniał GZI WP,
popierały działalność służb sowieckich na terenie II Rzeczypospolitej
(GZI WP 2386/30036: 13). Twierdzenia te nie znajdują jednak poparcia
w dokumentach źródłowych, z jakimi zapoznał się autor tekstu, i należy je
przypisać swobodnej interpretacji analityków GZI WP.
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Nadrzędnym zadaniem realizowanym w latach 1921–1939 przez
wojskowe służby specjalne w zakresie kontrwywiadowczym była przede
wszystkim ochrona interesów siły zbrojnej państwa przed wywiadem
państw obcych i propagandą wywrotową. Cele i zadania, jakie stawiano
przed służbą kontrwywiadu wojskowego, wynikały zarówno z polityki
wewnętrznej państwa, jak i z danych uzyskanych z rozpoznania metod
oraz form pracy obcych służb wywiadowczych. W stosunku do służb
specjalnych Związku Sowieckiego były one wypadkową doświadczeń
wyniesionych z okresu wojny 1920 r. oraz narastającego zagrożenia ze
strony wywiadu politycznego i wojskowego wspieranego przez rodzimy
ruch komunistyczny (Krzak 2005: 332).

Wojskowe organy bezpieczeństwa wobec kadry żołnierskiej
związanej z oddziałem II SG WP w latach 1918–1939
Po 1945 r. oficerowie wywodzący się z wywiadu i kontrwywiadu
II Rzeczypospolitej postrzegani byli przez GZI WP jako główny element
wrogiej „reakcji” w wojsku (GZI WP 2386/18017: 86). Analizując dyrektywy, rozkazy i zarządzenia centralnych organów informacji WP z lat
1943–1948, odnosi się wrażenie, że w służbie tej dominowała atmosfera
zagrożenia i nastrój „oblężonej twierdzy”. W pierwszych latach istnienia
tych organów było to w pewnym stopniu zrozumiałe, ponieważ zdecydowana większość oficerów, a w szczególności szefów różnych szczebli,
wywodziła się z kontrwywiadu „Smiersz”. Mogli więc czuć się jak
w obcym kraju, tak też zresztą faktycznie było (Tkaczew 1994: 81).
Żołnierze związani z wywiadem i kontrwywiadem Polski przedwrześniowej, określani mianem „dwójkarzy”, poddani byli w latach 1944–1956
rozpracowaniu i inwigilacji ze strony komunistycznego kontrwywiadu.
Uznawano ich za wrogów ustroju socjalistycznego i „ludowego wojska”.
Jednocześnie komunistyczny kontrwywiad wojskowy po przejęciu akt
Oddziału II SG WP okresu międzywojennego dokładnie analizował kierunki działań oraz metody i formy czynności służbowych realizowanych
przez polskie służby wywiadu i kontrwywiadu wojskowego.
W 1946 r. Szef GZI WP określił katalog osób skompromitowanych
do zainteresowania operacyjnego, w gronie tym znaleźli się m.in. współpracownicy i pracownicy przedwojennej „dwójki” (GZI WP 834/5:154–
155). Szef GZI WP zarządzeniem nr 22/HB z 10 V 1948 r. nakazał
wziąć pod obserwację agenturalną m.in. następujące grupy wojskowych:
oficerowie przedwojenni (zawodowi i rezerwy), przedwojenni podofice-
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rowie zawodowi, byli współpracownicy „dwójki” – oficjalni i nieoficjalni (Palski 1992: 9).
W 1950 r. Szef GZI WP wskazał na nowy katalog zadań operacyjnych. Zgodnie z tymi wytycznymi jako wrogi element postrzegani byli
„dwójkarze” zarówno sprzed 1939 r., jak i z czasów okupacji oraz ujawniani pracownicy wywiadu „reakcji” po wyzwoleniu (GZI WP 836/224:
101–103).

Podsumowanie
GZI WP sporo uwagi poświęcał aktywności polskich służb przeciwko
Związkowi Sowieckiemu – szczególnie zainteresowany był kadrami oraz
agenturą realizującą zadania na tym kierunku. Analogicznie traktował
zagadnienia związane z działalnością polskiej ofensywy i defensywy wobec nielegalnego ruchu komunistycznego w II Rzeczypospolitej. Wiedza
uzyskana na podstawie przejętych akt Oddziału II SG WP była wykorzystywana m.in. w wewnętrznych sporach w obozie władzy komunistycznej.
Jednocześnie lektura akt Biura Studiów GZI WP, które zajmowało
się analizowaniem dokumentów polskich służb z lat 1918–1939, pozwala na stwierdzenie, iż sporo miejsca poświęcono na charakterystykę działań polskich służb wobec Związku Sowieckiego i nieproporcjonalnie
mało uwagi na ocenę działalności tych służb wobec Polski. Podobna
uwaga dotyczy oceny aktywności podziemia komunistycznego w okresie
II Rzeczypospolitej i jego inwigilacji przez służby państwowe.
Wyjątkowa aktywność wywiadu sowieckiego w Polsce była widoczna od pierwszych miesięcy niepodległości i utrzymywała się przez
cały okres międzywojenny. Akcje podejmowane przez wywiad wschodniego sąsiada zmierzały do rozpoznania organizacji i metod działania
oraz personelu Oddziału II SG WP. Sowieckie służby wywiadowcze
operowały na terenie całej Polski, a zainteresowania agentów sowieckich
obejmowały zarówno zagadnienia wojskowe, gospodarcze, jak i polityczne (Pepłoński 2011: 345).
Język dokumentacji Biura Studiów GZI WP jest nacechowany stylistyką specyficzną dla ówczesnych lat i wykazuje znamiona ukrywania
faktycznej działalności służb sowieckich w Polsce. Obóz komunistyczny
oraz środowiska popierające aktywność komunistów w przedwojennej
Polsce oceniane były przez GZI WP jako środowiska „postępowe”, natomiast władzom rządowym II Rzeczypospolitej przypisywano liczne
błędy polityczne i sympatie z ruchem faszystowskim. Wykazywano po-
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nadto, iż działalność wywiadowcza polskich służb wobec Związku Sowieckiego była błędem powodującym zaniechania na kierunku zachodnim i w konsekwencji porażkę Polski w kampanii wrześniowej w 1939 r.
Niewątpliwie należy zgodzić się z tezą Zbigniewa Palskiego, iż do
1990 r. Informacja Wojska Polskiego nie doczekała się pełnego rozliczenia swojej działalności i poszczególnych osób za przestępstwa i nadużycia popełnione w okresie jej istnienia. Było to niemożliwe z przyczyn
politycznych: uznając winy Informacji, władze komunistyczne oskarżyłyby się same, gdyż to one ją stworzyły, one wyposażyły w rozległe
uprawnienia i na ich polecenie Informacja Wojska Polskiego terroryzowała siły zbrojne. Wynikało to z istoty systemu totalitarnego, jakim był
komunizm, z istoty państwa klasowego, zakładającego nieustanną walkę
klas, a więc istnienie wroga. Istotą tego państwa było poszukiwanie
wroga i niszczenie go, a nie idea pokoju społecznego. Takim celom służyła Informacja Wojska Polskiego (Palski 2016: 154).
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Polish military intelligence and counterintelligence activities against
the Soviet Union 1918–1939: a description of operations from the files
of the main directorate of information of the Polish army
Abstract
Polish military intelligence and counterintelligence was formed after the First
World War. Its task was to protect the Polish army and defense industry. Polish state
authorities made efforts to create an intelligence and counterintelligence service on the
basis of idealistic people. Its development and operation in the years 1918–1939 were
associated with Polish foreign policy. One of the main interests of these services was the
activity of Soviet intelligence and counterintelligence agencies. These services conducted
aggressive operations on Polish territory. This resulted in the eastern region was a priority in the activities of the intelligence and counter-intelligence services. However, it involved a lot of manpower and resources. It adversely affected the protection of the Polish
against the activities of the security services of Germany. Polish security services in the
years 1918–1939 uncovered illegal communist underground movements within the country. The communist movement in Poland was inspired by the Soviet secret service and
constituted one of the main threats to national security.
After World War II the activities of Polish military intelligence and counterintelligence became the subject of scrutiny by the communist military counterintelligence, which
operated in Poland in 1945–1956. This formation was created on the model of the Soviet
security services operating before World War II and adopting similar working methods.
The soldiers involved in Polish military intelligence and counter-intelligence in the years
1918–1939 were exposed and subjected to brutal repression by the communist counterintelligence. They were seen as one of the main enemies of the Polish communist state.
Key words: Intelligence, counterintelligence, Soviet Russia.
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Prezentowany artykuł przedstawia rolę Komitetu Obrony Robotników w kształtowaniu opozycji demokratycznej w Polsce południowo-wschodniej. Szczególnej analizie
poddano relacje pomiędzy kręgami opozycji a społeczeństwem w ujęciu lokalnym. Ramy
chronologiczne artykułu obejmują lata 70. ubiegłego stulecia, a cezurę końcową rozważań stanowi rok 1980, kiedy powstał NSZZ „Solidarność”, który przejął część zadań
realizowanych dotychczas przez KSS KOR. W pierwszej części artykułu przedstawiony
został skrótowo przebieg wydarzeń związanych z powstaniem i działalnością KOR-u
w planie ogólnokrajowym. W drugiej części opracowania skupiono się na charakterystyce zasięgu i intensywności działania Komitetu na terenie Polski południowo-wschodniej.
Aktywność środowisk opozycyjnych związanych z KOR-em podzielono na trzy kategorie, wzajemnie się przenikające i uzupełniające. W pierwszej zaangażowani byli tworzący sieć kolporterską lokalni współpracownicy Komitetu, dzięki którym zbierano i publikowano informacje o represjach z całego kraju, m.in. Stanisław Kusiński, Janusz Szkutnik, Tadeusz Kensy. Wyjątkowe miejsce wśród współpracowników KOR-u zajmował
ordynariusz przemyski ks. Ignacy Tokarczuk, wspierający swoim autorytetem i szerokimi kontaktami działalność opozycji demokratycznej. Do drugiej kategorii aktywności
opozycyjnej trzeba zaliczyć bezpośrednie interwencje członków Komitetu, jak udział
adwokatów czy obserwatorów w procesach sądowych o znamionach politycznych. Przykładem jest tutaj zaangażowanie mecenasa Władysława Siły-Nowickiego w obronę Jana
Kozłowskiego i udział przedstawicieli KOR-u w jego procesach sądowych. Najważniej1
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szą z perspektywy lokalnej kategorią, a zarazem podstawowym celem działania KOR-u
było inicjowanie powstawania lokalnych ośrodków oporu poprzez działalność specjalnych emisariuszy. Najistotniejszą rolę odegrał tu wysłannik Wiesław Kęcik, który pomagał organizować m.in. Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej, Przemyski
Komitet Samoobrony Ludzi Wierzących czy wspierał protestujących rolników z okolic
Arłamowa.
Słowa kluczowe: społeczeństwo obywatelskie, obywatelskie nieposłuszeństwo, Polska
południowo-wschodnia, opozycja demokratyczna

Wstęp
Tragiczne wydarzenia grudnia 1970 r. doprowadziły do zmiany
ekipy rządzącej – na czele partii stanął Edward Gierek, wybrany na
pierwszego sekretarza KC PZPR. Sposobem na wyciszenie nastrojów
społecznych, zgodnie z realizowaną polityką wewnętrzną, miało być
m.in. podniesienie stopy życiowej Polaków, zapewnienie poczucia
poprawy warunków życia. Ta pozornie przyjazna twarz władzy nie
oznaczała bynajmniej złagodzenia twardego kursu politycznego w stosunku do działaczy opozycji. W październiku 1971 r. zakończył się
proces przywódców niepodległościowej organizacji „Ruch”, którzy
zostali skazani na kary kilkuletniego więzienia 3. Były to najwyższe
wyroki, jakie zasądzono za działalność polityczną od roku 1956. Na
łagodny wymiar kary nie mogli liczyć bracia Kowalczykowie, oskarżeni o wysadzenie w powietrze auli WSP w Opolu, w której planowano
odznaczyć funkcjonariuszy MO i SB tłumiących protesty robotnicze
w grudniu 1970 r. Sąd Wojewódzki w Opolu we wrześniu 1972 r. zasądził wobec Jerzego Kowalczyka karę śmierci, Ryszarda Kowalczyka
skazał na 25 lat pozbawienia wolności. Represyjna polityka władz,
powodująca wyraźny wzrost liczby więźniów politycznych, musiała
wywołać reakcję środowisk opozycyjnych, głównie intelektualistów,
których orężem stały się listy i apele do władz. Domagano się w nich
przede wszystkim poszanowania praw obywatelskich w oparciu o obowiązujące w PRL prawo. Na szczególną uwagę zasługuje tu kampania
przeciwko zmianom w konstytucji PRL związanym m.in. z uznaniem
podległości wobec Związku Radzieckiego. W grudniu 1975 r. podpisany został tzw. List 59, w którym wymieniono podstawowe prawa i wolności obywatelskie, jakie według środowisk dysydenckich powinna
3

Oskarżeni w procesie Andrzej Czuma i Stefan Niesiołowski zostali skazani na
7 lat, a Benedykt Czuma na 6 lat pozbawienia wolności.
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gwarantować konstytucja (m.in. wolność sumienia, praktyk religijnych,
swoboda działania wolnych związków zawodowych i ich prawo do
organizowania strajków, wolność słowa, informacji, zniesienie cenzury, autonomia szkół wyższych i wolne wybory do sejmu). Pomysłodawcami listu byli Jan Olszewski, Jacek Kuroń i Jakub Karpiński. Dokument wyznaczył nowy kierunek działań ówczesnej opozycji demokratycznej w Polsce, których celem ostatecznym miał być ustrój demokracji parlamentarnej (Skórzyński 2012: 63–67).

Powstanie i działalność Komitetu Obrony Robotników
Pierwsza połowa lat 70. XX w. to tzw. etap epistolarny w dziejach
opozycji, stanowiący preludium do bardziej aktywnej akcji pomocy dla
represjonowanych przez władze (Skórzyński 2012: 33). Próba wprowadzenia podwyżek na artykuły żywnościowe w czerwcu 1976 r. zakończyła się falą protestów robotniczych, najbardziej dramatycznych w Radomiu, Ursusie i Płocku (Sasanka 2006: passim). Władze odpowiedziały
represjami. Brutalnie tłumiono manifestacje, robotnicy byli zatrzymywani, w czasie śledztwa bici, pozbawieni pracy często pozostawali bez
środków do życia. W tej sytuacji dotychczasowa taktyka apeli do władz,
listów solidaryzujących okazała się bezskuteczna. Konieczna stała się
realna, bezpośrednia pomoc prawna i finansowa oraz poświęcenie czasu
i energii osobom represjonowanym i ich rodzinom. Organizacją pomocy
dla robotników Ursusa zajął się Antoni Macierewicz wraz z grupą przyjaciół, harcerzy i instruktorów „Czarnej Jedynki” oraz z działaczami
KIK-u. Akcją w Radomiu, która z oczywistych względów musiała mieć
szerszy zasięg, kierował początkowo Mirosław Chojecki. Dość szybko
pojawiła się idea powołania komitetu złożonego z ludzi cieszących się
autorytetem społecznym. Komitet miał objąć patronatem i koordynować
akcję pomocową oraz instytucjonalizować poparcie inteligencji dla robotników (Lipski 2006: 129). 23 września 1976 r. ogłoszono „Apel do
społeczeństwa i władz PRL” sygnowany przez 14 osób4, w którym informowano o powołaniu Komitetu Obrony Robotników (Dokumenty
Komitetu Obrony Robotników..., 1994: 30–31). Członkowie Komitetu
reprezentowali różne pokolenia, środowiska, mieli zróżnicowane poglą4

Sygnatariuszami apelu byli: Jerzy Andrzejewski, Stanisław Barańczak, Ludwik
Cohn, Jacek Kuroń, Edward Lipiński, Jan Józef Lipski, Antoni Macierewicz, Piotr Naimski, Antoni Pajdak, Józef Rybicki, Aniela Steinsbergowa, Adam Szczypiorski, ks. Jan
Zieja i Wojciech Ziembiński.
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dy polityczne. Najbardziej aktywni, młodzi działacze wywodzili się
z trzech kręgów: „komandosów” (m.in. Jacek Kuroń, Adam Michnik),
tradycyjnego harcerstwa (m.in. A. Macierewicz, Piotr Naimski) oraz
KIK-u w Warszawie (m.in. Henryk Wujec).
W swojej działalności ludzie KOR-u zgodnie z nazwą organizacji
upominali się o osoby represjonowane i pozbawione jakiejkolwiek pomocy ze strony instytucji do tego powołanych. Podstawowe cele Komitetu miały charakter pomocy humanitarnej: zapewnienie pomocy lekarskiej, prawnej, finansowej, rehabilitacja skazanych i wyrzuconych
z pracy. Jednocześnie prowadzono akcję informacyjno-propagandową
poprzez zbieranie i upublicznianie informacji na temat represji stosowanych przez władze komunistyczne. Cechami działań podejmowanych
przez ówczesny KOR były jawność i legalizm. W wydawanych „Komunikatach”, informujących o represjach władz i działaniach Komitetu,
upubliczniano dane teleadresowe członków Komitetu5. Wobec tak przejrzystej strategii działania opozycji SB nie zdecydowała się na aresztowanie korowców. Aparat bezpieczeństwa wykorzystywał jednak cały
wachlarz innych środków represyjnych, m.in. prowadził operacje polegające na inwigilacji i oddziaływaniu psychologicznym, dezorganizującym pracę i utrudniającym życie codzienne członkom Komitetu. Wśród
tych działań były m.in. rewizje, zatrzymania na 48 godzin, wysyłanie
anonimowych obelżywych, zastraszających listów, nękanie głuchymi
telefonami, a nawet pobicia.
Dramatycznym i niezwykle ważnym wydarzeniem w dziejach KOR-u
była śmierć Stanisława Pyjasa, studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego,
współpracownika KOR-u. 7 maja 1977 r. w bramie kamienicy przy
ul. Szewskiej w Krakowie znaleziono jego ciało. Masowe manifestacje
zorganizowane w tym mieście, zakończone Czarnym Marszem, dowiodły sprawnej organizacji opozycji i jednocześnie stały się przyczyną
aresztowania 10 członków KOR-u najbardziej zaangażowanych w przygotowanie tzw. Czarnych Juwenaliów. W obronie uwięzionych rozpoczęto głodówkę w kościele pw. św. Marcina w Warszawie. Władze,
ogłaszając amnestię, potwierdziły skuteczność działań opozycji (Skórzyński 2012: 256–257; Lipski 2006: 265–267). 23 lipca na wolność
wyszli nie tylko działacze KOR-u, ale wciąż jeszcze przetrzymywani
w aresztach robotnicy. Tym samym KOR zrealizował swój podstawowy
5
Publikowane numery telefonów umożliwiały kontakt z członkami KOR-u osobom
z całej Polski. W ten sposób, dzwoniąc do Jana Lityńskiego, swoją współpracę z KOR-em
rozpoczął m.in. Janusz Szkutnik z Rzeszowa.
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postulat powstrzymania represji wobec robotników. W ciągu roku działalności pomoc uzyskało blisko 600 rodzin nie tylko z Radomia, Ursusa,
ale i Łodzi, Gdańska, Płocka i Grudziądza.

Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”
Działacze KOR-u postanowili kontynuować działalność pod zmienioną nazwą Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”. Rozszerzono
zakres działania – do przeciwdziałania represjom z powodów politycznych, udzielania pomocy pokrzywdzonym oraz walki o prawa i wolności
obywatelskie dodano wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych na
rzecz obrony praw człowieka. W ogłoszonym 18 września 1977 r. dokumencie programowym – „Deklaracji Ruchu Demokratycznego” opisano cele i metody działania opozycji (Hemmerling, Nadolski 1994:
197–203)6. O etosie Komitetu i jego celach pisał Jan Józef Lipski (Lipski
2006: 149–165). Celem działań opozycji była demokratyczna, suwerenna Polska, a metodą zmierzającą do jej urzeczywistnienia – budowa niezależnych, samorządnych instytucji społecznych jako wysp obywatelskiego oporu i nonkonformizmu zajmujących się wydawaniem i kolportażem niezależnej prasy, organizowaniem wykładów, komitetów studenckich, ruchu chłopskiego czy wolnych związków zawodowych. Realizując ten program, członkowie i współpracownicy Komitetu powołali
m.in. Biuro Interwencyjne KOR kierowane przez Zbigniewa i Zofię
Romaszewskich, Niezależną Oficynę Wydawniczą (NOWA), zaczęto
wydawać pisma. „Robotnik” skierowany był do środowisk pracowniczych, zaś odbiorcami „Głosu”, redagowanego przez Antoniego Macierewicza, miała być głównie inteligencja. „Krytyka” była kwartalnikiem
korowskiej lewicy, z Adamem Michnikiem, Jackiem Kuroniem w zespole redakcyjnym. Wydawano również kwartalniki literackie „Zapis”
i łódzki „Puls”. Działacze Komitetu byli zaangażowani w tworzenie
studenckich komitetów Solidarności, Towarzystwa Kursów Naukowych,
komitetów samoobrony chłopskiej czy wolnych związków zawodowych
na Wybrzeżu. W korowskiej strategii działania oprócz siatki współpracowników czy bezpośrednich interwencji i zaangażowania się członków
Komitetu w sprawy rozgrywające się z dala od Warszawy ten właśnie
6
Strategię tę opisali również we wspólnym tekście opublikowanym w pierwszym
numerze pisma „Głos” Jacek Kuroń, Antoni Macierewicz i Adam Michnik („Głos”,
październik 1977, nr 1, s. 11–14).
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cel – inspirowanie powstawania nowych ognisk oporu i ośrodków działania, niezależnych od KOR-u – to rzecz podstawowa dla zrozumienia
i docenienia roli Komitetu w ośrodkach prowincjonalnych.

Lokalne tradycje niepodległościowe i potencjał opozycyjny
Społeczność zamieszkująca na obszarze tzw. dużego województwa
rzeszowskiego mogła pochwalić się pięknymi tradycjami niepodległościowymi w latach powojennych. W drugiej połowie lat 40. XX w. prężnie
działało tu Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, a nieco później młodzieżowe organizacje o charakterze niepodległościowym. W 1963 r.
w Przemyślu władze komunistyczne bezprawnie zlikwidowały Salezjańską Szkołę Organistowską. W obronie szkoły wystąpiła wówczas społeczność Przemyśla, doszło do trzydniowych rozruchów, spacyfikowanych
przy użyciu oddziałów ZOMO. Wydarzenia z marca 1968 r. również odbiły się echem na terenie Polski południowo-wschodniej. W kilku miejscowościach funkcjonariusze SB odnotowali kolportowanie ulotek. Młodzież
przemyskich szkół średnich przygotowała „wiec solidarnościowy” pod
pomnikiem Adama Mickiewicza, rzeszowscy studenci zorganizowali manifestację pod siedzibą Miejskiej Rady Narodowej. W obu tych zgromadzeniach milicja nie interweniowała, a ich uczestnicy rozeszli się spokojnie do domów. Pomimo tego organizatorów i uczestników tych wydarzeń
dotknęły represje ze strony SB i ówczesnych władz oświatowych.
Próbując określić potencjał społeczeństwa tej części Polski, jeśli
chodzi o działalność opozycyjną w latach 70. XX w., możemy skorzystać z wyników badań socjologicznych przeprowadzonych na obszarze
miasta Rzeszowa. Scharakteryzowania składu społecznego solidarnościowego podziemia Rzeszowa podjął się Adam Mielczarek w ramach
projektu realizowanego w Zakładzie Społeczeństwa Obywatelskiego
Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie (Mielczarek 2013:
333–355). Na podstawie wypełnionych przez działaczy rzeszowskiego
podziemia 141 ankiet określił podstawowe parametry socjologiczne tej
grupy. Celem badań była charakterystyka grup opozycyjnych działających w latach 80. XX w. w różnych regionach kraju. Przeprowadzone
ankiety dają również obraz potencjału opozycyjnego społeczeństwa
w latach wcześniejszych. Wyniki pokazują m.in., skąd czerpano prawdziwe informacje na temat wydarzeń rozgrywających się w kraju. Ponad
60% działaczy podziemia solidarnościowego deklarowało, że przed rokiem 1980 często słuchali audycji radiowych rozgłośni zachodnich,
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w tym Radia Wolna Europa i Głosu Ameryki. Stały, regularny dostęp do
wydawnictw drugiego obiegu miało w tym okresie zaledwie 8% respondentów, a 37% w ogóle nie zetknęło się w tym czasie z drugoobiegowymi wydawnictwami. Odsetek działaczy, którzy deklarowali, że przed
Sierpniem 1980 r. nie mieli wyrobionego zdania na temat istniejących
ugrupowań opozycji, sięgał 10%. Wśród ankietowanych 53% miało
sympatie do jakiegoś nurtu opozycji, zaś 32% wprost mówiło, że nie
darzyli sympatią ówczesnych opozycjonistów (Mielczarek 2013: 343).
Większa część ankietowanych twierdziła, że antykomunistami czuła się
„od zawsze”, że takie tradycje wynieśli z domu rodzinnego. Pozostali
dołączali do grona przeciwników systemu w wyniku kolejnych kryzysów politycznych w PRL. Dla mieszkańców Rzeszowa szczególnie ważny był grudzień 1970 i właśnie czerwiec 1976 r., po którym znacząco
wzrosło niezadowolenie społeczne. Wyniki przeprowadzonych badań
pokazują, że mimo wrogiej postawy wobec komunizmu i pewnych sympatii opozycyjnych działacze podziemia solidarnościowego nie mieli
okazji czy też konkretnego bodźca, by przed rokiem 1980 zaangażować
się bezpośrednio w działania opozycji. Świadczy to również o braku
spójności grupy i znacznym poziomie alienacji osób włączających się
w działalność opozycyjną7. Tendencja ta została przełamana dopiero
w roku 1980, kiedy powstała „Solidarność”.
Ogłoszenie przez premiera Piotra Jaroszewicza podwyżek podstawowego koszyka artykułów spożywczych wywołało reakcje również
ludności Polski południowo-wschodniej. 25 czerwca 1976 r. doszło do
strajku w Hucie Stalowa Wola. Według ustaleń SB na kilka godzin przerwało pracę około 600 pracowników czterech wydziałów Huty. Na czele
strajku stanął Mieczysław Zaręba. W ramach represji zwolniono z pracy
w trybie dyscyplinarnym przywódcę strajku oraz trzech innych pracowników. Strajkowano również w Kopalniach i Zakładach Przetwórczych
Siarki „Siarkopol” w Tarnobrzegu oraz elektrowniach w Stalowej Woli
i Połańcu (Iwaneczko 2012: 398). W reakcji na wydarzenia radomskie
i represje, jakie spotkały tamtejszych robotników, w rzeszowskiej WSK
w jednym z zakładów Wydziału W–53 druga zmiana nie podjęła pracy.
Domagano się uwolnienia zatrzymanych robotników w Radomiu8. Wła7

W okresie „Solidarności” Adam Matuszczak, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność w WSK-PZL Rzeszów, w rozmowie z Tadeuszem Kensym przyznał, że sam nie
wie, dlaczego nie skontaktował się z nim przed Sierpniem 1980 r., mimo iż mieszkali na
jednym osiedlu i wiedział o jego działalności opozycyjnej m.in. z Radia Wolna Europa.
Notatka z rozmowy z Tadeuszem Kensym, Rzeszów 7 XI 2016 r.
8
Relacja Andrzeja Wąsika, 5 V 2015 r., Rzeszów.
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dze lokalne, odpowiadając na apel Gierka, zorganizowały na obszarze
województwa rzeszowskiego 107 wieców z udziałem ok. 20 tys. osób.
W ich trakcie deklarowano poparcie dla polityki partii i władz państwowych (Iwaneczko 2016: 108). Ostatecznie władzom udało się jeszcze
uspokoić sytuację w regionie, jednak wizja konfrontacji stawała się co
raz bardziej realna.

Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”
w Polsce południowo-wschodniej
Relacje pomiędzy społeczeństwem a członkami KOR-u realizowały
się na trzech płaszczyznach, wzajemnie się przenikających i uzupełniających. Filarem działalności KOR-u w terenie byli współpracownicy Komitetu, którzy kolportowali korowską prasę, przede wszystkim „Robotnika”, „Komunikaty” i różnego rodzaju druki ulotne, zbierali informacje
dotyczące represji w regionie i przekazywali je do Warszawy. Narażając
swoją wolność, byli poddawani różnego rodzaju szykanom ze strony SB.
Efektem ich działalności były m.in. interwencje członków KOR, jak np.
udział korowskich adwokatów czy obserwatorów w procesach politycznych. Ta bezpośrednia reakcja to druga płaszczyzna współpracy. Trzeci
rodzaj aktywności stanowiła działalność emisariuszy KOR-u, którzy
inspirowali i pomagali organizować lokalne ośrodki oporu, np. komitety
samoobrony chłopskiej.
Wyjątkowe miejsce wśród współpracowników KOR-u zajmował ordynariusz przemyski ks. Ignacy Tokarczuk. Z jego inicjatywy i przy jego
wsparciu wznoszono bez zezwolenia władz nowe świątynie i tworzono
nowe parafie. W głoszonych kazaniach atakował partyjne władze i panujący w Polsce ustrój komunistyczny, ostro krytykując politykę ateizacji
społeczeństwa. Biskup przemyski pozostawał w zainteresowaniu Służby
Bezpieczeństwa już od wczesnych lat 60. XX w. W tym czasie w kurii
przemyskiej zainstalowano system podsłuchów. Biskup Tokarczuk
otwarcie deklarował poparcie dla KOR-u. Z jego inspiracji 351 duchownych z diecezji przemyskiej poparło apel KOR-u skierowany do Sejmu
PRL o powołanie specjalnej komisji do zbadania i publicznego ujawnienia przypadków łamania prawa przez organy porządku publicznego podczas wydarzeń czerwcowych (Draus 2003: 112). Od końca lat 70. XX w.
czołowi polscy dysydenci zabiegali o spotkanie z bp. Ignacym Tokarczukiem („Nie można zdradzić Ewangelii”…, 2012: 109–115; Iwaneczko 2016: 233–235). Biskup przemyski spotykał się m.in z Jackiem Ku-
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roniem, Antonim Macierewiczem, Zbigniewem Romaszewskim, Wiesławem Kęcikiem. Na audiencje mogli liczyć też działacze niższych
szczebli, dla których takie spotkania były czymś nobilitującym. Ks. biskup wspierał opozycję również finansowo. Dbał, by informacje o represjach, które docierały do pałacu biskupiego, były przekazywane dalej do
Warszawy.
Na terenie Przemyśla działał związany przede wszystkim z Ruchem
Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), ale również z KOR-em,
Stanisław Kusiński, który po ukończeniu studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rozpoczął pracę w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
dla Dzieci Niewidomych w Laskach k. Warszawy (Iwaneczko 2016: 139–
151). Przebywając w stolicy, Kusiński nawiązał kontakty z liderami
ówczesnej opozycji antykomunistycznej – Jackiem Kuroniem, Adamem
Michnikiem i Leszkiem Moczulskim. Angażował się w działalność wydawniczą drugiego obiegu. W Laskach zorganizował konspiracyjną drukarnię. Po utworzeniu ROPCiO włączył się w jego działalność. Według
Henryka Wujca kontakty Kusińskiego z Komitetem rozpoczęły się już
w lecie 1978 r. (NiepoKORni… 2008: 314). Powodem nawiązania bliższej współpracy z KSS „KOR” były większe możliwości prowadzenia
działalności opozycyjnej niż w targanym rozłamami ROPCiO. Z Kusińskim współpracował Stanisław Sudoł, który jeździł do Warszawy po
korowską prasę, najczęściej o tematyce rolniczej. Spora partia nielegalnej prasy trafiała do kurii przemyskiej, skąd następnie kolportowali ją
duchowni. Kuria przesyłała także przez Kusińskiego pieniądze na prowadzenie działalności wydawniczej. W październiku 1978 r. do Przemyśla przyjechali członkowie KSS „KOR” Wiesław Kęcik i Henryk
Wujec, którzy za pośrednictwem Kusińskiego dotarli do bp. Ignacego
Tokarczuka. W trakcie spotkania omówiono sprawy zakładania komitetów samoobrony chłopskiej i odczytów Towarzystwa Kursów Naukowych na terenie diecezji przemyskiej. Bp Ignacy Tokarczuk zaoferował
aktywną pomoc dla tych inicjatyw poprzez zaufanych proboszczów
(Brożyniak, Gliwa 2014: 146).
Skupieni wokół Kusińskiego członkowie tzw. przemyskiej nieformalnej grupy antysocjalistycznej9, we współpracy z Kościołem, na przełomie 1978/1979 r. prowadzili akcję zbierania podpisów „w sprawie
wprowadzenia transmisji przez Radio i Telewizję mszy świętych z kazaniem i audycji o tematyce religijnej dla chorych i starców”. W sumie
9

W Grupie działali: Stanisław Kusiński, Stanisław Sudoł, Stanisław Frydlewicz,
Jan Ekiert i Wit Siwiec.
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zebrano ponad 150 tys. podpisów, które przesłano za pośrednictwem
KSS „KOR” do władz (Brożyniak, Gliwa 2014: 146–147). Informację
o zebraniu w okolicy Przemyśla tysięcy podpisów z żądaniem transmisji
niedzielnej mszy św. przekazała również sekcja polska Radia Wolna
Europa (AIPN Rz, 010/140, Serwis Nasłuchu Polskiego Radia z dn. 19 X
1978 r. WE 7 GE/TG godz. 21.00: 34–35). W sierpniu 1979 r. Stanisław
Frydlewicz został jednym z sygnatariuszy Karty Praw Robotniczych –
dokumentu wydanego przez KSS „KOR” (Hemmerling, Nadolski 1994:
602–609).
Na terenie Rzeszowa współpracownikami KSS „KOR” byli Janusz
Szkutnik i Tadeusz Kensy, którzy dołączyli do siatki korowskiej w odmiennych okolicznościach (Iwaneczko 2016: 162–170). Tadeusz Kensy
podczas studiów w Krakowie zaangażował się w działalność SKS i jako
przedstawiciel tego środowiska podpisał we wrześniu 1977 r. „Deklarację Ruchu Demokratycznego”. Po przyjeździe do Rzeszowa i rozpoczęciu pracy w Oddziale PKS zmobilizował rzeszowską bezpiekę do zdecydowanych działań kontrolnych, jak sam ocenia, nieprzystających do jego
ówczesnego zaangażowania w działalność opozycyjną. Dopiero
w czerwcu 1979 r., za pośrednictwem Józefa Barana, członka krakowskiego SKS, współpracownika KSS KOR, Tadeusz Kensy poznał osobiście Janusza Szkutnika.
Janusz Szkutnik nawiązał pierwsze kontakty z ludźmi z kręgu KSS
„KOR” na przełomie 1978 i 1979 r. Jednym z jego zadań jako współpracownika KSS „KOR” było – oprócz kolportowania pism niezależnych –
informowanie o przypadkach łamania praw obywatelskich i związanymi
z tym represjami. Informacje te upowszechniane były następnie w Radiu
Wolna Europa. Przykładem realizacji tych zobowiązań było przekazanie
Janowi Lityńskiemu informacji o wyroku, jaki zapadł w sprawie ks. Walentego Bala, proboszcza rzeszowskiej parafii pw. Świętego Krzyża,
który po wyczerpaniu środków prawnych w czerwcu 1979 r. zajął kaplicę św. Filipa Nereusza i św. Jana Nepomucena, użytkowane przez sąsiadujące z kościołem Muzeum Okręgowe. W październiku 1979 r. Sąd
Rejonowy w Rzeszowie skazał go za to na rok więzienia w zawieszeniu
i karę grzywny (Wójcik 2009: 65). W kolportaż wydawnictw niezależnych przywożonych z Warszawy, przede wszystkim korowskiego „Robotnika”, zaangażował się Lesław Lubera – prywatnie szwagier Janusza
Szkutnika. W trakcie wyjazdów do Warszawy wielokrotnie spotykał się
z działaczami Komitetu, odbierając prasę. Pozyskanie go przez SB jako
tajnego współpracownika w październiku 1979 r. w znaczący sposób
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ułatwiło bezpiece rozpracowanie i kontrolowanie działań Janusza Szkutnika, który zajmował z Luberą wspólne mieszkanie (Gliwa 2010: 699).
W kolportaż wydawnictw niezależnych na terenie Rzeszowa i okolic
zaangażowani byli również m.in. Ryszard i Kazimierz Bąk, Maciej Słotwiński i Andrzej Lejko.
Infiltracja bardzo wąskiego grona osób związanych w Rzeszowie
z KSS „KOR” nie była dla Służby Bezpieczeństwa większym wyzwaniem10. Dzięki pozyskaniu TW w najbliższym kręgu współpracowników
Janusza Szkutnika bezpieka miała dobre rozeznanie w działaniach i planach rzeszowskiego środowiska KOR. Stosowano oczywiście cały wachlarz standardowych działań dezintegrujących, utrudniających czy też
po prostu uprzykrzających życie opozycjonistów. Kontrolowano ich
korespondencję, instalowano podsłuchy, a poprzez działania operacyjne
uniemożliwiano znalezienie pracy odpowiadającej kwalifikacjom czy
choćby mieszkania do wynajęcia osobom zaangażowanym w działalność
Komitetu. Nagabywano, szantażowano, a nawet zastraszano najbliższą
rodzinę, próbując wywrzeć presję i zneutralizować działania rozpracowywanych. Koledzy, znajomi, sąsiedzi, nawet osoby, które miały sporadyczny kontakt z opozycjonistami, byli kontrolowani, stając się dla bezpieki potencjalnymi źródłami cennych informacji i niejednokrotnie byli
pozyskiwani do współpracy.
Działaniami operacyjnymi starano się doprowadzić do wzajemnych
podejrzeń i konfliktu pomiędzy Tadeuszem Kensym a Januszem Szkutnikiem. Wysiłki te przyniosły pewien skutek, powodując zwiększenie
ostrożności w ich wzajemnych kontaktach.
Jednym z pierwszych zwolenników i współpracowników KOR-u
w woj. tarnobrzeskim był Jan Kozłowski z Popowic-Chwałowic, który
3 kwietnia 1977 r. skierował do marszałka sejmu list z wyrazami poparcia dla KOR, postulując jednocześnie rozpoczęcie działalności Komitetu
w terenie (Brożyniak, Gliwa 2014: 159–162; Iwaneczko 2016: 193–
10
Więcej kłopotów sprawiały bezpiece sporadyczne anonimowe akcje zwolenników KSS „KOR”. 1 III 1978 r. na budynku przy ul. Jagiellońskiej w Rzeszowie wykonano napis farbą w aerozolu „Niech żyje KOR”. SB łączyła autora tegoż napisu z młodzieżową organizacją anarchistyczną „Revolta”, która 31 XII 1977 r. przesłała do wojewody
rzeszowskiego list z zapowiedzią „działań terrorystycznych”. Mimo intensywnych działań, m.in. poddania analizie i porównaniom grafologicznym tekstu, SB nie udało się
ustalić autorów listu – członków organizacji (AIPN RZ 00141/2223, Plan przedsięwzięć
operacyjnych w sprawie operacyjnego rozpracowania nr e. RZ012723 i sprawy oper.
nr rej. RZ12634, Rzeszów 6 III 1978 r.: 4). Sprawę zamknięto w marcu 1981 r. ze
względu na brak innych, dalszych przejawów działalności grupy (AIPN RZ 00141/2223,
Meldunek operacyjny Wydz. III KW MO w Rzeszowie, 12 III 1981 r.: 25–26).
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196). Kozłowski od końca lat 50. XX w. znajdował się w orbicie szczególnego zainteresowania aparatu bezpieczeństwa, występując w obronie
prawa do swobodnego wygłaszania własnych, krytycznych poglądów
wobec polityki rolnej władz, która prowadzona była kosztem interesów
rolników. Przypadek Kozłowskiego jest również przykładem drugiej
kategorii oddziaływania, tj. bezpośredniego zaangażowania członków
KOR w obronę osoby represjonowanej.
Pierwszą rozprawą sądową, podczas której władze starały się zdyskredytować Jana Kozłowskiego w środowisku opozycyjnym, był proces
o zniesławienie wytoczony przez jednego ze współwłaścicieli miejscowej cegielni. 1 marca 1978 r. Kozłowski złożył skargę do KW PZPR
w Tarnobrzegu, informując o dewastacji lokalnej drogi w Popowicach
przez samochody ciężarowe transportujące materiały do cegielni, a jednego z właścicieli oskarżył dodatkowo o bezprawną eksploatację piasku
będącego własnością gminy. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli na rozprawie 29 listopada 1978 r., po przeprowadzonej przez dwóch lekarzy specjalistów konsultacji i wydaniu wstępnej opinii zalecającej dłuższą obserwację w zakładzie zamkniętym, zadecydował o skierowaniu Jana
Kozłowskiego do Szpitala Psychiatrycznego w Jarosławiu. Przebieg
rozprawy jednoznacznie wskazywał, że sprawa miała znamiona procesu
politycznego, w którym psychiatria miała być wykorzystana do celów
represyjnych wobec opozycjonistów, a lekarze specjaliści w swoich diagnozach nie kierowali się przesłankami wyłącznie medycznymi, ulegając
oczywistym naciskom władz. Po przeprowadzeniu badań psychiatrycznych zespół biegłych wydał opinię sądowo-psychiatryczną, która nie
podawała w wątpliwość dobrego stanu zdrowia psychicznego badanego.
Z protestem przeciwko wykorzystywaniu, zgodnie z wzorem sowieckim,
nauk medycznych do represjonowania opozycji wystąpiło Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, inspirowane w tej sprawie przez KSS „KOR”.
Kolejną próbą zneutralizowania działań Jana Kozłowskiego był proces, w którym oskarżony został o pobicie sąsiada. Według relacji Kozłowskiego całe wydarzenie było prowokacją SB. Napastnik, współpracownik MO, który wcześniej wybił szybę w domu Kozłowskich, oskarżył Kozłowskiego i jego sąsiada o pobicie. Aresztowanie Kozłowskiego
17 października 1979 r. nie pozostało bez echa w środowisku korowskiej
opozycji. Na terenie województw rzeszowskiego i tarnobrzeskiego zorganizowano akcje protestacyjne w obronie aresztowanego, a także druk
i kolportaż ulotek, które przedstawiały całą sprawę w obiektywnym
świetle. W akcję rozpowszechniania ulotek zaangażował się m.in. Tade-
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usz Kensy. W jego mieszkaniu w Rzeszowie SB przeprowadziła rewizję,
w czasie której odnaleziono ulotki dotyczące procesu. Efektem przeszukania było zatrzymanie Kensego na 48 godzin. Rozprawa Kozłowskiego,
która odbyła się 1 lutego 1980 r. przed Sądem Rejonowym w Rozwadowie, zakończyła się zasądzeniem wyroku 2 lat pozbawienia wolności.
W trakcie procesu na sali sądowej obecni byli obserwatorzy z warszawskiego środowiska KSS „KOR”. Rozprawa rewizyjna przed Sądem Wojewódzkim w Tarnobrzegu z siedzibą w Sandomierzu stała się kolejną
okazją do szeroko zakrojonej akcji protestacyjnej. W obronie skazanego
wystąpili przedstawiciele różnych środowisk opozycji demokratycznej,
zarówno KSS „KOR”, lubelskiego pisma katolików „Spotkania”, niezależnych intelektualistów czy duchowieństwa. Oświadczenia w tej sprawie wystosowali m.in.: prof. Andrzej Burda, ks. Edward Frankowski
(Dokumenty Komitetu…, Komunikat nr 40 KSS „KOR”, Warszawa,
31 maja 1980 r.: 525–526). 22 maja w Lublinie powstał Komitet na
Rzecz Obrony Jana Kozłowskiego. Szerzej na temat zaangażowania
niezależnych środowisk w Lublinie w obronę Jana Kozłowskiego pisała
Małgorzata Choma-Jusińska (Choma-Jusińska 2009: 346–351). W kościołach diecezji przemyskiej odprawiane były msze św. w intencji jego
uniewinnienia. Tysiące egzemplarzy druków ulotnych, niezależnej prasy
i wydrukowanej specjalnie na tę okazję egzemplarzy Białej księgi sprawy Jana Kozłowskiego zostało rozrzuconych w Stalowej Woli, Tarnobrzegu i innych miastach województwa tarnobrzeskiego. Działania SB
w pewnym stopniu uniemożliwiły przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć. W ciągu dwóch dni poprzedzających rozprawę
zatrzymano około 30 osób, a w dniu procesu kolejnych 50 obserwatorów, przybyłych m.in. z Krakowa, Lublina, Rzeszowa i Warszawy. Po
marszu ulicami Sandomierza zorganizowanym w proteście przeciwko
postępowaniu władz wobec Kozłowskiego został zatrzymany na 48 godzin m.in. Tadeusz Kensy. Sprawę przeciwko Kensemu skierowano do
Kolegium ds. Wykroczeń. Orzeczoną karę w postaci grzywny w wysokości 4 tys. zł pokryto z funduszu KOR z Warszawy (AIPN Rz,
043/1086, t. 1, Meldunek operacyjny, 28 maja 1980 r.: 187; AIPN Rz,
043/1086, t. 1, Meldunek operacyjny, 31 maja 1980 r.: 188). 25 maja
w Sandomierzu zatrzymany został również Janusz Szkutnik. W trakcie
rewizji zarekwirowano mu około 2,5 tys. egzemplarzy ulotek dotyczących sprawy Jana Kozłowskiego. Po zatrzymaniu został przewieziony do
KW MO w Rzeszowie, gdzie odmówił składania jakichkolwiek zeznań.
Według danych KSS „KOR” szykany związane z udziałem w akcji
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w obronie Jana Kozłowskiego dotknęły łącznie ok. 70 osób. Przedstawiciele Komitetu wystosowali telegram do Amnesty International z krótką
charakterystyką procesu i prośbą o przysłanie obserwatorów (Dokumenty
Komitetu…, Telegram do Amnesty International, 27 maja 1980 r.: 526).
Pomimo niezwykle celnej, wykazującej brak logiki w postępowaniu
sędziów, mowy końcowej Władysława Siły-Nowickiego, adwokata Jana
Kozłowskiego, 29 maja 1980 r. Sąd Wojewódzki utrzymał w mocy wyrok niższej instancji. Jan Kozłowski do września 1980 r. przebywał kolejno w więzieniach w Kłodzku, Przemyślu, Łowiczu, Płocku i Łęczycy.
Sprawa Kozłowskiego była podniesiona w trakcie rozmów toczonych
pomiędzy strajkującymi robotnikami i przedstawicielami władzy na Wybrzeżu w sierpniu 1980 r. Uwolnienie więźniów politycznych, w tym
Kozłowskiego, zostało uwzględnione w 4. punkcie Porozumień Gdańskich (Brożyniak, Gliwa 2014: 162).
Trzecią, ostatnią, kategorią współpracy KOR-u z środowiskami lokalnymi jest działalność emisariuszy, którzy inspirowali tworzenie
ognisk oporu, nagłaśniając przypadki represji z tym związanych. Przykładem są m.in. komitety samoobrony chłopskiej.
Niezadowolenie wśród ludności wiejskiej w tym okresie związane
było z fatalną polityką rolną państwa, m.in. z decyzją o wprowadzeniu
nowych zasad przyznawania emerytur dla rolników. W miejscowości
Łowisko w woj. rzeszowskim nastroje społeczne uległy dodatkowej
radykalizacji ze względu na sprzeciw władz wobec budowy kościoła
parafialnego oraz politykę administracyjną władz gminy Kamień, które
zakładały budowę i rozwój państwowego gospodarstwa hodowlanego
bydła kosztem miejscowych indywidualnych gospodarstw chłopskich
(Szkutnik 1995: 135–143; Gliwa 2014: 183–195; Baran 2009: 147–152).
Wobec bezprawia, którego dopuszczały się lokalne władze, chłopi próbowali interweniować u władz wyższych instancji. Brak reakcji spowodował, że postanowili udać się do bp. Ignacego Tokarczuka, który poinformował o całej sprawie KSS „KOR”. Zawiązanie Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej w Łowisku (KSChZRz) odbyło się
z inspiracji działaczy i współpracowników KSS „KOR”. 12 listopada
1978 r. na zebraniu założycielskim w domu Bolesława Zdeba, na którym
oprócz przedstawicieli wsi obecni byli m.in. Wiesław Kęcik – mający
doświadczenie w tworzeniu struktur opozycji chłopskiej – Stanisław
Sudoł i Gustaw Czartoryski, ustalono podstawowe postulaty w stosunku
do władz. Ogromną rolę w podtrzymaniu ducha oporu oraz organizacji
Komitetu odegrał Józef Baran, który wspólnie z rolnikami zredagował
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pierwszy komunikat KSChZRz. Za jego pośrednictwem na teren Łowiska i okolicznych wsi docierała prasa niezależna. W połowie stycznia
1979 r. podczas jednej z wizyt został zatrzymany razem z Bogusławem
Bekiem, również działaczem krakowskiego SKS, w mieszkaniu Stanisława Miazgi. Po rewizji i odnalezieniu kilku egzemplarzy wydawnictw
niezależnych obaj zostali przewiezieni do KW MO w Rzeszowie i zatrzymani w areszcie na 48 godzin za „kierowanie zgromadzeniem bez
zezwolenia”. Informacja ta została podana 17 stycznia 1979 r. przez
Sekcję Polską RWE. W działalność Komitetu zaangażowany był Tadeusz Kensy. Zajmował się m.in. kolportażem wydawnictw niezależnych,
dla proboszcza parafii zorganizował sprzęt nagrywający. Podlegał stałej
inwigilacji, a w jego mieszkaniu założono podsłuch. Podczas rewizji
17 maja 1979 r. w mieszkaniu Kensych znaleziono szereg pism, broszur
i ulotek drugiego obiegu, w tym egzemplarze rezolucji wydanej przez
KSChZRz. Kensy został kolejny raz zatrzymany w areszcie na 48 godzin. W październiku 1979 r. w działalność Komitetu w Łowisku zaangażował się również Janusz Szkutnik (Gliwa 2014: 193).
W kręgu współpracowników KSS „KOR” i aktywniejszych mieszkańców Łowiska powstała idea utworzenia lokalnego pisma opozycyjnego. Jego twórcami i zarazem odbiorcami mieli być rolnicy. Pierwszy
numer „Wsi Rzeszowskiej” został wydrukowany w kwietniu 1980 r.
dzięki zaangażowaniu Józefa Barana, który zorganizował matryce i zajął
się powieleniem pisma. Inicjatywa była kontynuowana, a finansowego
wsparcia przedsięwzięciu udzielił bp Ignacy Tokarczuk.
Innymi punktami na mapie operacyjnej oporu chłopskiego były wsie
w okolicy Arłamowa na terenie woj. krośnieńskiego. Było to związane
ze stratami materialnymi w gospodarstwach okolicznych rolników, jakie
powodowała zwierzyna łowna, sztucznie gromadzona na obszarze lasów,
gdzie miały się odbywać polowania przygotowywane dla komunistycznych notabli (Brożyniak, Gliwa 2014: 149). Dziki dość często forsowały
ogrodzenia tego zamkniętego kompleksu leśnego i niszczyły pola okolicznej ludności. Odszkodowania otrzymywane przez rolników były
niewielkie i nie pokrywały poniesionych strat. 18 kwietnia 1978 r.
mieszkańcy wsi Chwaniów, Nowosielce Kozickie, Jureczkowa i Wojtkowa skierowali petycję do I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka
z prośbą o ich przesiedlenie na inny teren, gdzie mogliby spokojnie pracować na roli. Zdesperowani, zamierzali zorganizować głodówkę w katedrze przemyskiej. W tej sytuacji bp Ignacy Tokarczuk przekazał warszawskim działaczom KSS „KOR” informacje na temat narastającego
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konfliktu. 5 listopada 1978 r. do Nowosielec Kozickich przyjechali Wiesław Kęcik i Maciej Rayzacher. Przywieźli ze sobą około 50 egzemplarzy prasy opozycyjnej. Wzorem innych chłopskich inicjatyw planowano
założyć Komitet Samoobrony. Jednak po zorientowaniu się w sytuacji
i rozmowach z rolnikami odstąpiono od tego zamiaru. Położone peryferyjnie i oddalone od większych centrów opozycji miejscowości nie mogłyby liczyć na odpowiednie wsparcie i ewentualną szybką reakcję środowisk opozycyjnych11. Taka decyzja świadczy o umiejętności realnej
oceny potencjału środowiska chłopskiego, dojrzałości i niewątpliwej
wrażliwości członków Komitetu, którzy wykazali się dobrą praktyką
w zarządzaniu kryzysem. Podjęto wówczas decyzję o wyciszeniu konfliktu i nienarażaniu miejscowej ludności na represje, bez realnej szansy
osiągnięcia sukcesu. Ze swej strony SB podjęła jednak kroki mające na
celu stłumienie narastającego konfliktu. Do pacyfikacji nastrojów miało
się przyczynić zatrzymanie na 48 godzin Kęcika i Rayzachera w trakcie
ich drugiej wizyty w rejonie Arłamowa w grudniu 1978 r. Zgodnie
z formułą działania korowcy celowo dali się aresztować, by móc następnie całą sprawę nagłośnić. Zostali ukarani grzywną za zorganizowanie
zebrania bez zezwolenia władz. Po zapłaceniu kary przez proboszcza
z Ustrzyk Dolnych opuścili areszt. Po powrocie do Warszawy przygotowali specjalny komunikat KOR, w którym opisali sprawę uciążliwości
funkcjonowania ośrodka w Arłamowie i problemy wynikające z tego
faktu dla miejscowych rolników (Dokumenty Komitetu…, Oświadczenie
z dnia 13 grudnia 1978 r. w sprawie Ośrodka Łowieckiego Urzędu Rady
Ministrów, 1994: 329–331). Komunikat ten został podany przez Rozgłośnię Polską Radia Wolna Europa.
Członkowie KOR-u mieli swój udział w utworzeniu Przemyskiego
Komitetu Samoobrony Ludzi Wierzących (Borcz 2014: 127–164; Brożyniak, Gliwa 2014: 151–156; Iwaneczko 2016: 151–160). Osią konfliktu była odmowna decyzja władz w sprawie wydania zgody na budowę
kościoła na przemyskim osiedlu Kmiecie. Mieszkańcy z pomocą bp.
Tokarczuka zakupili więc samodzielnie parcelę i zaadaptowali budynek
szopy na kaplicę, co pociągnęło za sobą represje („Nie można zdradzić
Ewangelii”… 2012: 116). Kuria biskupia w Przemyślu chciała nagłośnić
sprawę. W tym celu ks. prałat Stanisław Krzywiński skontaktował się ze
Stanisławem Sudołem i zasugerował mu, żeby ten zaprosił do Przemyśla
członka KSS „KOR” Wiesława Kęcika. Po przyjeździe zaproponował on
11

Relacja Wiesława Kęcika, 10 IX 2009 r., maszynopis w zbiorach OBEP IPN
w Rzeszowie.
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utworzenie formalnego komitetu, który reprezentowałby parafian. 4 sierpnia 1979 r. podpisano proklamację, a o powstaniu Komitetu informowały
polskie sekcje rozgłośni Radia Wolna Europa i BBC.

Zakończenie
Decyzja o samorozwiązaniu KSS „KOR” została ogłoszona 28 września 1981 r., w trakcie I Krajowego Zjazdu NSZZ „Solidarność”. Działania Komitetu zmierzały do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego,
świadomego swojej podmiotowości i tożsamości, w opozycji do władz
komunistycznych. Komitet był swoistą szkołą demokracji, działania
w ramach prawa, legalnie. Uczono się przełamywać bariery psychologiczne, występując otwarcie przeciwko bezprawiu. Idee KOR-owskie
wytrwale podnoszone przez lokalnych współpracowników znalazły odzwierciedlenie w formowaniu i działalności opozycji chłopskiej w epoce
„Solidarności” na obszarze woj. rzeszowskiego, m.in. w strajkach
w Ustrzykach i Rzeszowie czy okupacji urzędów gmin w listopadzie
1981 r. Nastąpiło tutaj jednak wyraźne przeniesienie koncentracji z programowego sojuszu robotniczo-inteligenckiego na pomoc w samoorganizacji rolnikom. Współpracownicy KOR-u nie zyskali większego uznania w środowiskach robotniczych regionu i w wielkich zakładach pracy.
Jedną z przyczyn było przeciwdziałanie ze strony SB zmierzające do
izolacji opozycjonistów od potencjalnych ognisk masowego oporu. Widoczna stała się blokada dla idei KOR-owskich w rzeszowskim MKZ,
który jako przedstawiciel związków zawodowych odżegnywał się od
działalności politycznej utożsamianej z KSS „KOR”. Ta niechęć w gronie władz regionalnej „Solidarności” spowodowana była głównie działalnością tajnych współpracowników, odpowiednio „zadaniowanych”
przez prowadzących ich funkcjonariuszy SB.
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Within the sphere of the workers’ Defence Committee:
the beginnings of democratic opposition in south-east Poland
Abstract
The article presents the role of the Workers' Defence Committee in shaping democratic opposition in south-east Poland. A detailed analysis of the relations between the
circles of opposition and society at the local level has been made. The chronological
framework of the article encompasses the 1970’s, with the concluding moment of deliberations being 1980, which saw the emergence of NSZZ „Solidarność” (Independent
Self-governing Trade Union „Solidarity”), which took over part of the objectives carried
out until that point by KOR. The first part of the article briefly presents the course of
events associated with the beginnings of activity of KOR within the nationwide plan. The
second part of the study focuses on presenting the reach and intensity of the Committee’s
actions in the territory of South-Eastern Poland. The activity of opposition environments
associated with KOR was divided into three mutually permeating and complementing
categories. The first involved local associates of the Committee, forming the distribution
network, who contributed to the gathering and publishing of information on repression
around the country. The second category of opposition activity is the direct interventions
of Committee members, such as the participation of attorneys or observers in court trials
of a political nature. The most important category from the local perspective, as well as
the primary objective of KOR activity, was to initiate the establishment of local resistance centres through the actions of special emissaries.
Key words: Civil society, Civil disobedience, South-Eastern Poland, Democratic opposition
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Teoria i praktyka badań nad pomocą rozwojową
w Niemczech
Streszczenie
Niemcy należą obecnie do największych dawców oficjalnej pomocy rozwojowej.
Początki niemieckiej współpracy rozwojowej sięgają końca lat 50. XX w. W 1961 r.
powstało Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ), w ślad za
tym w 1964 r. utworzono Niemiecki Instytut Polityki Rozwojowej. W ciągu kolejnych
55 lat polityka rozwojowa RFN przechodziła liczne fazy rozwoju, kierując się zróżnicowanymi interesami i zasadami. Co więcej, zwiększeniu skuteczności niemieckich wysiłków rozwojowych na rzecz państw rozwijających się zarówno w przeszłości, jak i obecnie służy współpraca rządu federalnego ze światem nauki. Jej przykładem jest między
innymi specjalna jednostka badawcza Sonderforschungsbereich 700, finansowana ze
środków Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Do jej zadań należy wypracowanie
koncepcyjnych podstaw niemieckiej polityki zagranicznej wobec krajów niestabilnych,
głównie w zakresie wspierania rządów prawa, demokracji i reformy sektora bezpieczeństwa, a także współfinansowane przez BMZ projekty badawcze Niemieckiego Instytutu
Polityki Rozwojowej (Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, DIE). W pierwszej
części artykułu zarysowano teoretyczne aspekty badań nad pomocą rozwojową w Niemczech oraz scharakteryzowano główne ośrodki badawcze zaangażowane w tę sferę niemieckiej aktywności: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE, Bonn), Zentrum
für Entwicklungsforschung (ZEF, Bonn), das German Institute of Global and Area Studies (GIGA, Hamburg) oraz Institut für Entwicklung und Frieden (INEF, Duisburg).
W drugiej części przedstawiono przykłady odpowiedzi świata nauki na presję poszukiwania rozwiązań w obszarze współpracy rozwojowej wobec rosnących wyzwań międzynarodowych.
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Wstęp
Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa w 2014 r. stała się dla
Niemiec symbolem dyskusji nad nową polityką zagraniczną, będącą
wyrazem większej odpowiedzialności i rosnących aspiracji oraz aktywności RFN jako potęgi cywilnej. Równocześnie zwiększają się zewnętrzne oczekiwania wobec Niemiec w przezwyciężaniu kryzysów
i kształtowaniu globalnych procesów. Współpraca na rzecz rozwoju
postrzegana jest w związku z tym jako kluczowy instrument w eliminowaniu ponadgranicznych źródeł zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego, takich jak terroryzm czy uchodźstwo. Koordynacja polityki
rozwojowej i bezpieczeństwa ma pozwolić na efektywne powiązanie ze
sobą różnych obszarów aktywności zewnętrznej państwa. W artykule
zostały poddane analizie wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty badań nad pomocą rozwojową w Niemczech na przestrzeni ostatniego
ćwierćwiecza.

Zarys problematyki badań nad niemiecką polityką rozwojową
Polityka rozwojowa w szerszym rozumieniu obejmuje zarówno cele,
instytucje, procesy decyzyjne, jak i określone treści aktywności państwa.
W uzasadnieniach dla niemieckiej pomocy wykrystalizowały się trzy
podejścia podporządkowane jednemu celowi: osiągnięciu rozwoju.
Pierwsze z nich przypisuje udzielenie wsparcia strategicznym aspiracjom
donatora, służy bowiem budowaniu jego potęgi. Druga perspektywa
podkreśla dominującą rolę gospodarczych i politycznych interesów dawców pomocy. Ostatnia tłumaczy zaangażowanie względami humanitarnymi, które są konsekwencją wspólnoty norm i wartości danej społeczności. Te trzy podejścia przeplatają się również w badaniach nad niemiecką polityką rozwojową. W ciągu ostatnich pięciu dekad większość
badań dotyczących pomocy rozwojowej ukierunkowana była na polityczną praktykę i tym samym koncentrowała się na merytorycznym wymiarze tej aktywności państwa. Były to między innymi opracowania
o charakterze doradczym, opierające swoje zalecenia w większym lub
mniejszym stopniu na systematycznych analizach chronologicznych (np.
Holtz 1995, 1997; Simonis 1985; Stockhausen 1986). Pod koniec lat 60.
zaczęły się pojawiać publikacje oceniające efekty zastosowania określonych instrumentów, strategii oraz obszarów politycznej aktywności
(Müller 1969; Nuscheler 2008; Bormann/Stockmann 2009). W uzupeł-
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nieniu ukazywały się obejmujące ograniczone ramy czasowe sprawozdania i analizy autorstwa osób współkształtujących procesy decyzyjne
(Bohnet 1986, 2010; Böll 1987; Holtz 1994; Wieczorek-Zeul 2007,
2011). Przypadająca w 2011 r. 50. rocznica utworzenia Federalnego
Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ) stała się impulsem do syntetycznych analiz niemieckiej polityki rozwojowej (Gieler
2011; BMZ (Hrsg), Harnisch S., Schmidt S. 2012; Bohnet 2015). Bogate
są również publikacje na temat jej wczesnej fazy i zaangażowania różnych podmiotów: Bundestagu (m.in. Gieler 2011; Hein 2006), kościołów
(m.in. Willems 1998), organizacji przekazujących niemiecką pomocą
(m.in. Glagow 1983; Martinek 1981) i organizacji pozarządowych (m.in.
Eberlei 2002). Ponadto niemieccy badacze aktywnie angażują się w dyskusje nad teoretycznymi aspektami współpracy rozwojowej (Nuscheler
1985; Müller, Sondermann, Wehr, Jakobeit, Ziai 2014), wpływem kwestii bezpieczeństwa na rolę współpracy na rzecz rozwoju (Brown,
Grävingholt 2016) oraz decydującą rolą polityki rozwojowej w kształtowaniu niemieckiej aktywności zewnętrznej (Hellmann, Jacobi, Stark,
Urrestarazu 2015).
W latach 80. niemieckie badania nad trzecim światem pozostawały
pod wpływem rozłamu w dotychczasowym dyskursie nad rozwojem.
Postulowano rewizję istniejącego stanu badań, w szczególności aparatury pojęciowej, treści i metodologii. Ujęcie badań nad krajami rozwijającymi się, trzecim światem i rozwojem pod jednym „multidyscyplinarnym pojęciem zbiorczym” (Nuscheler 1985: 10) odzwierciedlało „niejasność/nieprecyzyjność i kapitulanckie objawy zmęczenia” (Nuscheler
1985: 23) wobec podstawowych pytań o ich cel, rezultaty oraz wykorzystanie w praktyce rozwojowej. Stan badań pozostawał rozporoszony i nie
pozwalał na ujęcie w uogólniające kategorie. Krytyka dotyczyła tradycyjnego rozumienia rozwoju i badań nad rozwojem. Zarówno rozwiązania modernizacyjne, jak i dependystyczne wydawały się już nieadekwatne do analizy wówczas aktualnych fenomenów badań nad rozwojem,
m.in. wzrostu znaczenia gospodarek wschodzących i rosnącego wewnętrznego zróżnicowania trzeciego świata, nowych form państwowości, rekonfiguracji podziału na linii Północ–Południe czy podniesienia
poziomu świadomości ekologicznej. Dyskusja nad istotą badań nad rozwojem włączyła je do ujęć politologicznych, m.in. badań nad pokojem
i konfliktem, rozważań dotyczących peryferyjnej państwowości czy różnych form sprawowania rządów, perspektyw feministycznych, ekologicznych.

66

ANNA PATEREK

Pytanie o motywacje niemieckiej pomocy rozwojowej jest, jak pisze
Franz Nuscheler, „tak stare, jak samo jej przedsięwzięcie” (Nuscheler
2012: 306). BMZ pod socjaldemokratycznym kierownictwem Heidemarie Wieczorek-Zeul (1998–2009) kształtowało swoją aktywność wobec
krajów rozwijających się przez pryzmat wkładu w globalną politykę
strukturalną. Po wydarzeniach 11 września 2001 r. rola polityki rozwojowej oficjalnie została podniesiona do rangi „prewencyjnej polityki
bezpieczeństwa”, choć nie przełożyło się to na zwiększenie budżetu resortu o specjalne środki przeznaczone na walkę z terroryzmem (Nuscheler 2012: 319). Minister Dirk Niebel, stojący na czele BMZ w latach
2009–2013, podkreślał znaczenie zarówno interesów narodowych, jak
i wartości w niemieckim zaangażowaniu rozwojowym. Wprawdzie
w okresie kanclerstwa Willy’ego Brandta za rządów ministra współpracy
rozwojowej Erharda Epplera (1968–1974) polityka wobec państw trzeciego świata stopniowo stawała się niezależną sferą niemieckiej aktywności zewnętrznej, jednakże już za kanclerza Helmuta Schmidta (1974–
1982)2 podporządkowana została pragmatycznym interesom polityki
handlowej, gospodarczej i zagranicznej (Nuscheler 2012: 307, Bohnet
2015: 65–109). Zmieniające się koalicje rządowe różnie akcentowały
priorytety niemieckiej współpracy rozwojowej, od jej większego umiędzynarodowienia i oparcia się na rekomendacjach opracowanego w 1980 r. na
zlecenie Banku Światowego raportu Willy’ego Brandta (Brandt 1982;
Paterek 2013: 553, 554) po większe wsparcie niemieckich interesów narodowych, z przewagą tych ostatnich. Badając początkowe fazy niemieckiej
polityki rozwojowej, Klaus Bodemer (1985, 304) doszedł do wniosku, że
jej oficjalne cele – walka z ubóstwem i zacofaniem – były tylko pseudocelami podporządkowanymi priorytetom gospodarczych i politycznych interesów. Nie wykluczał jednakże, że są one powiązane z motywacjami humanitarnymi. Podobnie po upadku bloku wschodniego motywacje dawców pomocy na rzecz rozwoju biednego Południa były „samooszukiwaniem się na wysokim poziomie moralnym” (Brüne 1995: 36).
W 1965 r. niemiecki pisarz Hans Magnus Enzensberger pytał: „komu służy to, co nazywamy »pomocą rozwojową«: »nam« czy »im«?”
Czy jest „moralnym odkupieniem, wymuszeniem, zapewnieniem naszej
pozycji, zasłoną dla wyzysku, subwencjonowaniem naszego przemysłu
eksportowego?” (Enzensberger 1965, 172). Te pytania są również charakterystyczne dla późniejszych okresów niemieckiej współpracy rozwo2

W tym czasie na czele BMZ stali: Egon Bahr (1974–1976), Marie Schlei (1976–
1978) i Rainer Offergeld (1978–1982).
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jowej. Niewątpliwie jednak oficjalna pomoc rozwojowa (ODA) jest instrumentem służącym osiąganiu wielu celów, jest częścią składową polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a zarazem narzędziem zaspokajania
interesów gospodarczych donatora. Dopóki będzie dziedziną aktywności
państwowej, dopóty obarczona będzie „narodowymi interesami”. Co
więcej, zmiany międzynarodowych uwarunkowań wymuszają na decydentach strategiczne dostosowania do globalnych wyzwań. Terroryzm,
kryzys finansowy, kryzys żywnościowy czy uchodźczy, a także konsekwencje zmian klimatu to zjawiska, których wspólnym mianownikiem
są ponadgraniczne współzależności. Działania ograniczone do wąsko
pojmowanego własnego interesu pociągnęłyby za sobą skutki odwrotne
do zamierzonych. Zatem narodowy interes wpisany został w przeświadczenie o niemożności osiągnięcia dobrobytu i bezpieczeństwa na poziomie krajowym przy braku bezpieczeństwa na poziomie międzynarodowym (Paterek 2016: 160). I tym samym samo jego pojęcie ulega redefinicji, w myśl której świadome własnych interesów państwo realizuje
swoją politykę, dążąc do globalnego zabezpieczenia przyszłości. „Polityka rozwojowa – jak stwierdza Franz Nuscheler – była i jest zaklinowana pomiędzy kalkulacją interesów bezpieczeństwa, politycznych i gospodarczych oraz moralnością” (Nuscheler 2012: 319).

Główne niemieckie ośrodki badawcze w obszarze badań
nad rozwojem
Wśród najważniejszych ośrodków badawczych współkształtujących
niemiecką współpracę na rzecz rozwoju należy wymienić: Niemiecki
Instytut Polityki Rozwojowej (das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik – DIE, Bonn), Niemiecki Instytut Studiów Globalnych i Obszarowych (das German Institute of Global and Area Studies – GIGA, Hamburg, Berlin), Instytut Badań nad Rozwojem i Polityki Rozwojowej (das
Institut für Entwicklungsforschung und Entwicklungspolitik – IEE,
Ruhr-Universität Bochum), Centrum Badań nad Rozwojem (Zentrum für
Entwicklungsforschung – ZEF, Bonn), a także Instytut Rozwoju i Pokoju
(Institut für Entwicklung und Frieden – INEF, Duisburg).
Niemiecki Instytut Polityki Rozwojowej (DIE) należy do grupy czołowych międzynarodowych think tanków specjalizujących się w kwestiach globalnego rozwoju i współpracy międzynarodowej. W 2009 r.
został po raz pierwszy ujęty w rankingu Global Go To Think TankRanking, opracowywanym przez Think Tanks and Civil Societies Pro-
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gram TTCSP Uniwersytetu Pensylwanii, w pierwszej dziesiątce Top
Think Tanks polityki rozwojowej. W 2015 r. w kategorii najlepszych
międzynarodowych pozaamerykańskich think tanków DIE plasuje się
w pierwszej trzydziestce. Warto zauważyć, że spośród niemieckich
ośrodków eksperckich, poza fundacjami partii politycznych, znalazł się
w niej jeszcze tylko jeden instytut – Stiftung Wissenschaft und Politik
z siedzibą w Berlinie. DIE zaliczany jest obok brytyjskich Overseas
Development Institute (ODI), Institute of Development Studies (IDS)
i duńskiego Danish Institute for International Studies (DIIS) do czterech
najbardziej renomowanych europejskich instytucji badawczych i doradczych w obszarze badań nad rozwojem oraz polityki rozwojowej.
W ujęciu globalnym zajmuje w tej dziedzinie 14. miejsce (DIE 2016).
DIE podkreśla swój interdyscyplinarny profil – łącząc badania, doradztwo i kształcenie, „buduje mosty pomiędzy teorią i praktyką”
(www.die-gdi.de). Prowadzone badania odwołują się do podstaw teoretycznych, wspartych empirycznie, oraz aplikowalnych wyników. Stanowią one fundament dla działalności doradczej instytutu w obszarze aktualnych zagadnień współpracy krajów rozwijających się i uprzemysłowionych. Adresatami tego doradztwa są zarówno niemieckie instytucje
publiczne, jak i inne podmioty w skali światowej. W każdy poniedziałek
eksperci komentują na stronie internetowej DIE bieżące wydarzenia
i tematy międzynarodowej polityki rozwojowej. Instytut skupia około
130 pracowników, z czego 2/3 stanowi personel naukowy. Kierownictwo sprawuje od października 2003 r. Dirk Messner, wcześniejszy dyrektor naukowy INEF (w latach 1995–2003). Umowa spółki zawiera
zapisy gwarantujące naukową niezależność DIE. Udziałowcami są
w 75% federacja i w 25% kraj związkowy Nadrenia-Westfalia, powołują
oni kuratorium DIE, którego zadaniem jest nadzór nad działalnością
instytutu.
Propozycję utworzenia niemieckiego ośrodka kształcącego specjalistów dla krajów rozwijających się wysunął już w 1961 r. doradca prezydenta Johna F. Kennedy’ego generał Lucius D. Clay. 2 marca 1964 r., po
uzyskaniu zgody Senatu Berlina, ówczesny minister współpracy gospodarczej Walter Scheel i berliński senator ds. gospodarczych Karl Schiller
podpisali dokument założycielski. 27 kwietnia 1965 r. oficjalnie zainaugurowano działalność DIE w nowym budynku w Berlinie-Charlottenburgu.
W lipcu 1965 r. na pierwszy kurs w ramach programu dla absolwentów
spośród 250 zgłoszeń i 68 podań wybrano 5 kobiet i 23 mężczyzn. Odbywali oni praktyki w Chile, Afganistanie, Boliwii i Iranie. Rocznie
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dwóch naukowców z krajów rozwijających się może odbywać staże
naukowe w DIE. Pierwszym był w 1971 r. Nepalczyk Purushottan Ojha
(www.die-gdi.de/50-jahre-die).
Wraz z przejęciem przez BMZ na początku lat 70. technicznej i finansowej współpracy rozwojowej DIE zostało upoważnione do wykształcenia
wykwalifikowanej kadry kierowniczej w tych obszarach. Kryzys naftowy
w 1973 r. stał się bodźcem dla powołania grupy roboczej do badań nad
mechanizmami międzynarodowego podziału i handlu surowcami. Miały
one na celu zabezpieczenie surowcowe Niemiec. W latach 1974–1978
ukazały się prace na temat nowej struktury światowych rynków surowcowych, studia przypadków dot. miedzi (K. Billerbeck), naturalnego kauczuku (C. Lempelius), a także drewna egzotycznego (H. Lembke). Pogorszenie się międzynarodowej koniunktury pod koniec lat 70. (1979 r. –
drugi kryzys naftowy) doprowadziło wiele gospodarek państw rozwijających się do skrajnego załamania i wpłynęło na zmianę podejścia do rozwoju zarówno krajów Południa, jak i Północy. W międzynarodowej agendzie pomocowej pojawiły się postulaty zabiegania o sprawiedliwy ład
światowy i włączenie słabo strukturalnie rozwiniętych państw Południa.
W tym okresie współpracownik DIE Michel Hofmann zaangażował się
w prace Niezależnej Komisji ds. Rozwoju Międzynarodowego pod przewodnictwem ówczesnego kanclerza RFN W. Brandta, których rezultaty
opublikowane zostały w tzw. Pierwszym i Drugim Raporcie Brandta.
Również z końcem lat 70. pojawiły się analizy związane z europejską współpracą rozwojową. Były to studia nad pierwszym porozumieniem z Lomé, przystąpieniem do EWG poszczególnych państw południowoeuropejskich: Hiszpanii (S. Musto), Grecji (W. Hummen), Portugalii (K. Eßer, G. Ashoff), a także całościowe ujęcie traktujące o wyzwaniach związanych z akcesją tych krajów (K. Eßer: Wspólnota Europejska i południowoeuropejskie kraje kandydujące. Wyzwania zdolności
integracyjnej/Europäische Gemeinschaft und südeuropäische Beitrittsländer. Anforderungen an die Integrationsfähigkeit). Ponadto już w 1972 r.
ukazała się trzyczęściowa praca zatytułowana Europeizacja pomocy
rozwojowej (K. Billerbeck).
Także struktura instytutu ulegała zmianom w związku z rosnącymi
potrzebami. W 1978 r. pięć istniejących od 1974 r. oddziałów regionalnych podporządkowano następującym kompleksowym obszarom tematycznym: 1) ogólna polityka rozwojowa, 2) planowanie regionalne i rozwój wiejski, 3) europejska polityka integracyjna i rozwojowa, 4) industrializacja przodujących krajów rozwijających się 5) międzynarodowa
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polityka handlowa, surowcowa i walutowa. Oddziały zachowały dodatkowe ukierunkowanie regionalne.
Kolejnym obszarem badań podejmowanych przez ekspertów DIE
były wyzwania strukturalne państw rozwijających się. Już na początku
1980 r. wypracowano propozycje dostosowań strukturalnych dla Egiptu.
W ciągu kolejnych 20 lat ukazały się liczne prace poświęcone problemom strukturalnym Afryki i efektom programów dostosowawczych,
traktujące o społecznym wymiarze strukturalnej polityki dostosowawczej (G. Lachenmann) czy poddające krytyce politykę Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, która w niewielkim
stopniu koncentrowała się na potrzebach i wewnętrznych uwarunkowaniach rozwoju państw trzeciego świata (E. Kürzinger, W. Zehender),
a także podejmujące problematykę wzmocnienia partycypacji i „samopomocy” krajów rozwijających się (U. Leffler Franke).
Sukcesywnie rosło zainteresowanie karierą w dziedzinie współpracy
rozwojowej. W 1983 r. liczba kandydatów na 9-miesięczny kurs dla absolwentów osiągnęła nowy rekord 425 osób. W odpowiedzi na falę chętnych wprowadzono dodatkowy wymóg posiadania doświadczenia w pracy
za granicą. Limit miejsc wynosił średnio około 20 osób, obecnie 18.
W pierwszych 25 kursach (do 1989 r.) DIE wyszkolił 484 członków
kadry kierowniczej w obszarze współpracy rozwojowej.
W połowie lat 80. powstały pierwsze prace na temat ekologicznego
wymiaru rozwoju, początkowo w ramach grup roboczych przypisanych
do programu kształcenia absolwentów: ekologia i struktura społeczna
w Mali 1985 (G. Lachenmann), energooszczędne budownictwo i energia
słoneczna w Jordanii 1985 (H. Lembke) czy polityka ekologiczna i organizacje pozarządowe w Meksyku 1990 (E. Kürzinger). W 1987 r. Thomas Kampffmeyer opublikował studium poświęcone problematyce zadłużenia krajów rozwijających się (Die Verschuldungskrise der Entwicklungsländer. Probleme und Ansatzpunkte für eine Lösung auf dem
Vergleichswege). Było ono punktem wyjścia dla rozwiązań Inicjatywy
na rzecz Poważnie Zadłużonych Ubogich Państw (Heavily Indebted
Poor Countries – HIPC) z 1996 r.
W międzynarodowej dyskusji nad rozwojem coraz większe znaczenie zyskiwała koncepcja zrównoważonego rozwoju. Przezwyciężaniu
ubóstwa w krajach rozwijających się powinno towarzyszyć zachowanie
równowagi pomiędzy dobrobytem a ochroną środowiska w państwach
uprzemysłowionych. W latach 90. badania i publikacje DIE koncentrowały się na:
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– rozwoju w uwarunkowaniach globalizacji: prace dotyczące problematyki konkurencyjności, budowy kompetencji technologicznej i ścieżki
rozwoju Azji Wschodniej i Ameryki Łacińskiej (K. Eßer, W. Hillebrand,
D. Messner, J. Meyer-Stamer); społeczeństwa sieciowego (D. Messner)
czy globalnej konkurencji (K. Eßer);
– spójności różnych obszarów polityki dla rozwoju: m.in. analizy wpływu
subwencji rolnych i polityki rybołówstwa UE na kraje rozwijające się
(H. Brandt, G. Ashoff);
– ekspertyzach i zaleceniach przygotowywanych dla niemieckich przedstawicieli na światowe szczyty ONZ (m.in. w Rio de Janeiro w 1992 r.,
na Światową Konferencję Praw Człowieka w Wiedniu w 1993 r.).
Od 1 czerwca 1999 r. DIE odpowiada za kierowanie i realizację zasadniczej części rozwojowego programu badawczego BMZ. Natomiast
od 2000 r. wraz z przeprowadzką do Bonn udziałowcem DIE obok federacji w miejsce Berlina został kraj związkowy Nadrenia-Westfalia.
Wraz z przyjęciem w 2000 r. Milenijnych Celów Rozwoju międzynarodową debatę na temat rozwoju wyznaczała potrzeba wypracowania
mechanizmów skutecznego urzeczywistniania przyjętych strategii rozwojowych. Jest to do dziś aktywny obszar prowadzonych przez DIE
badań dotyczących koordynacji i harmonizacji systemu międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju zarówno w ramach relacji multilateralnych, jak i bilateralnych, które pozwoliłyby na osiągnięcie pożądanych
rezultatów pomocy.
Uwarunkowania kształtujące ramy niemieckiej polityki rozwojowej
na początku XXI w. pociągnęły za sobą zwiększenie znaczenia współpracy rozwojowej w przezwyciężaniu strukturalnych źródeł zjawiska
terroryzmu (ubóstwa, niesprawiedliwości, braku wykształcenia) i konsolidacji pokoju. Stała się ona istotnym komponentem niemieckiej polityki
bezpieczeństwa w zakresie prewencji kryzysowej. Eksperci DIE krótko
przed kryzysem żywnościowym 2008/9 podejmowali w swoich publikacjach problematykę zaniedbywania obszarów wiejskich przez współpracę rozwojową (H. Brandt, U. Otzen). W ślad za pojawiającymi się wyzwaniami poszerzenia grona donatorów pomocy o wschodzące gospodarki i zarazem wzrostu ich roli dla krajów słabo rozwiniętych w 2012 r.
DIE opublikowało jedną z pierwszych książek poświęconych tej problematyce i zaprezentowało ją w siedzibie ONZ w Nowym Jorku
(S. Chaturvedi, T. Fues, E. Sidiropoulos, Development Cooperation and
Emerging Powers: New Partners or Old Patterns?). Analogicznie innym
istotnym z punktu widzenia niemieckiej i międzynarodowej polityki
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rozwojowej bieżącym zjawiskom i wzywaniom towarzyszyło zaangażowanie ekspertów skupionych w instytucie. W kręgu ich uwagi znajdowały się zatem: pomoc rozwojowa na rzecz państw niestabilnych, rola polityki energetycznej i koncepcji zrównoważonego wykorzystania energii
w niemieckiej współpracy rozwojowej, przezwyciężenie kryzysu
uchodźczego czy nowa strategia polityki wobec Afryki. DIE wyróżnia
następujące obszary aktywności naukowo-badawczej: bilateralna i multilateralna polityka rozwojowa; zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny; rządy, państwowość, bezpieczeństwo; polityka ochrony środowiska i zarządzanie surowcami; światowa gospodarka i finansowanie rozwoju. Od 2007 r. wspólnie z Wydawnictwem Nomos DIE wydaje serię
„Entwicklungstheorie und Entwicklungspolitik” poświęconą studiom
nad rozwojem i globalnymi dysproporcjami (www.die-gdi.de).
Niemiecki Instytut Studiów Globalnych i Obszarowych (GIGA) jest
jednym z największych pozauniwersyteckich ośrodków badawczych
w Europie zajmujących się studiami nad państwami i regionami oraz
porównawczymi studiami regionalnymi. Obecnie zatrudnia około 160
pracowników, w tym 90 naukowców. Powstał w 1964 r. jako Niemiecki
Instytut Krajów Zamorskich (Deutsches Übersee-Institut, DÜI), obejmujący Instytut Studiów Azjatyckich, Niemiecki Instytut Orientalistyki,
Instytut Iberystyki i Instytut Studiów Afrykańskich. W 2006 r. został
przemianowany na GIGA. Jest fundacją prawa cywilnego finansowaną
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (AA), kraj związkowy Hamburg (Urząd ds. Nauki i Badań) i inne kraje związkowe. Około ¼ jego
budżetu stanowią środki pozyskane zewnętrznie. Agenda badawcza GIGA
obejmuje problematykę:
1) polityki, gospodarki i społeczeństwa w czterech regionach świata:
Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie;
2) ponadregionalnych badań komparatywnych nad systemami politycznymi, przemocą i bezpieczeństwem, rozwojem i globalizacją oraz ewolucją ładu międzynarodowego (https://www.giga-hamburg.de/de/50Jahre-GIGA).
Podobnie jak w przypadku DIE badania naukowe i doradztwo polityczne to dwa uzupełniające się komplementarnie obszary aktywności
GIGA, dzięki czemu – jak stwierdził były minister spraw zagranicznych
i obecny prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier – „naukowa analiza to solidny fundament politycznego doradztwa, i odwrotnie dyskusja
z polityką może być inspiracją dla analizy” (GIGA 2014: 5). Publikacje
GIGA obejmują wyniki badań („Working Papers”), cztery specja-
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listyczne czasopisma („Africa Spectrum”, „Journal of Current Chinese
Affairs”, „Journal of Current Southeast Asian Affairs” i „Journal of Politics in Latin America”) oraz krótkie analizy z serii „GIGA Focus”.
Instytut Badań nad Rozwojem i Polityki Rozwojowej (IEE) jest instytucją badawczą funkcjonującą na Uniwersytecie Ruhry w Bochum.
Został on utworzony w 1966 r. w ramach wydziału ekonomicznego, od
1989 r. funkcjonuje jako niezależny ośrodek naukowo-badawczy i dydaktyczny Uniwersytetu. Jego interdyscyplinarny profil skoncentrowany
jest na gospodarczych, politycznych i społeczno-kulturowych procesach
w krajach Południa. Zapoczątkowane w 1967 r. partnerstwo IEE z Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu w Kabulu obecnie obejmuje współpracę
z dziewięcioma wydziałami ekonomicznymi na terenie całego Afganistanu. IEE realizuje trzy programy studiów podyplomowych oraz osiem
międzynarodowych projektów naukowo-badawczych we współpracy
z partnerami z Afryki, Azji i Europy oraz z organizacjami międzynarodowymi (www.development-research.org).
Centrum Badań nad Rozwojem (ZEF) powstało w 1997 r. jako ośrodek badawczy Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. Zarówno
aktywność badawcza, jak i edukacyjna służy „walce z ubóstwem i zrównoważonemu rozwojowi w krajach rozwijających się”. W ramach ZEF
funkcjonują trzy oddziały: 1) polityczna i kulturowa transformacja;
2) ekonomiczna i technologiczna transformacja; 3) ekologia i zarządzanie naturalnymi surowcami. W każdym z nich prowadzone są badania
z zakresu polityki gospodarczej, rządów, zasobów wodnych, użytkowania
gruntów i bezpieczeństwa żywnościowego, odnawialnych źródeł energii,
zmian środowiska naturalnego i klimatu, mobilności i migracji, zdrowia
i systemów odprowadzania ścieków. Badania mają charakter transdyscyplinarny i integracyjny, stanowią mosty pomiędzy różnymi dyscyplinami naukowymi, inicjatywami badawczymi i polityką, między badaniami i praktyką. Działalność Centrum finansowana jest ze środków:
Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych, BMZ, Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD), Fundacji Billa i Melindy
Gatesów, Fundacji Roberta Boscha, Niemieckiej Wspólnoty Badawczej
(DFG), Fundacji Volkswagena i Fundacji Fiat Panis (www.zef.de).
Uniwersytecką placówka badawczą jest również Instytut Rozwoju
i Pokoju (INEF) utworzony w 1990 r. w ramach Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Duisburg-Essen. Podobnie jak omówione wyżej
ośrodki specjalizuje się w ukierunkowanych praktycznie badaniach
i doradztwie politycznym „na styku rozwoju i pokoju”. Punkt ciężkości
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położony został na analizę procesów globalizacji oraz ich kształtowanie
przez politykę. Ponadto instytut prowadzi badania dotyczące konfliktów
i strategii pokojowego ich rozwiązywania, międzynarodowej polityki
rozwojowej i praw człowieka. Rozpoczęty w 2015 r. nowy program badawczy Odpowiedzialność w skonfliktowanym społeczeństwie globalnym
koncentruje się na dwóch obszarach badań: odpowiedzialności w globalnym rządzeniu i transformacji konfliktów wzdłuż podziałów w globalnym społeczeństwie. Widocznym rezultatem prac badawczych instytutu
są publikacje. Do najważniejszych należą wydawana od 1990 r. w odstępie dwóch–trzech lat wspólnie z Fundacją na rzecz Rozwoju i Pokoju
(Stiftung Entwicklung und Frieden, SEF) seria „Globale Trends”. Analizuje ona najważniejsze trendy w obszarze pokoju, ładu międzynarodowego
i zrównoważonego rozwoju z naciskiem na ich ewolucję i współzależności
oraz sformułowanie zaleceń dla społeczności międzynarodowej. Ponadto
we współpracy z ośrodkami partnerskimi INEF wydaje co roku „Friedensgutachten”, zawierające stanowiska wobec aktualnych konfliktów
i proponujące strategie ich rozwiązań. Ostatni numer z 2016 r. poświęcono
problemowi uchodźstwa i jego przyczynom. „Globale Trends” i „Friedensgutachten” skierowane są zarówno do fachowców, jak i szerszego
grona zainteresowanych odbiorców. INEF współpracuje z uniwersytetami
i innymi instytutami badawczymi, a także z fundacjami politycznymi
(www.inef.uni-due.de).

Polityka rozwojowa jako instrument kształtowania przewodniej
roli Niemiec w globalnej polityce zrównoważonego rozwoju
Dyskusja o nowej roli Niemiec w globalnej polityce ma miejsce
w szczególnej fazie rozwoju systemu międzynarodowego. Dirk Messner
pisze o czterech falach światowej transformacji, które po zakończeniu
zimnej wojny wyznaczają tzw. kompleksową globalizację i tym samym
nową rzeczywistość międzynarodowego ładu. Do „wzajemnie potęgujących się fal” zaliczył on: 1) powiązaną globalną gospodarkę, która zarówno stwarza możliwości, jak i pociąga za sobą ryzyka; 2) rozproszoną
potęgę przesunięcia siły w kierunku gospodarek wschodzących, relatywizującego dominację Zachodu i kształtującego policentryczne układy
siły; 3) antropocen – obecną epokę, determinowaną działalnością człowieka oraz 4) procesy digitalizacji, nową infrastrukturę komunikowania
się w globalnym społeczeństwie (Messner 2015: 380–381). W ślad za
tym coraz częściej w dyskursie rozwojowym podkreśla się potrzebę wy-
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pracowania nowej jakości i nowych wzorców współpracy międzynarodowej, które pozwoliłyby na wyeliminowanie nasilających się ponadgranicznych źródeł ryzyka, zmienności i kryzysów politycznej legitymacji państwa.
Polityka rozwojowa w myśl zapisów umowy koalicyjnej rządu
CDU/CSU/SPD z grudnia 2013 r. dąży do przezwyciężenia głodu i ubóstwa oraz wzmocnienia demokracji i rządów prawa w oparciu o niemieckie wartości i interesy (Bundesregierung 2013, 180). Niemieckie
zaangażowanie wspiera pokój, wolność, bezpieczeństwo, poszanowanie
oraz urzeczywistnianie politycznych i socjalnych praw człowieka,
ochronę środowiska, społeczną i ekologiczną gospodarkę rynkową, dobre rządzenie oraz zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego. Jednocześnie polityka rozwojowa ma być dopełnieniem własnych wysiłków
krajów partnerskich. Podobnie jak poprzednie ekipy rządowe koalicja
CDU/CSU/SPD postrzega współpracę rozwojową w kategoriach globalnej polityki strukturalnej, a mając na uwadze jej prewencyjny charakter,
uznaje ją za „perspektywiczną politykę pokojową” (Bundesregierung
2013, 180–181).
We wrześniu 2015 r. na forum ONZ przyjęto nowe ramy polityki
rozwojowej na lata 2015–2030 tzw. cele zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs), które stanowią rozwinięcie i kontynuację milenijnych celów rozwoju. W lutym 2014 r. niemieckie stanowisko wobec agendy postmilenijnej sygnalizowało potrzebę ustanowienia nowego globalnego partnerstwa jako „nadrzędnych ram” dla jej
realizacji (Government of Germany 2014). Zasada zrównoważonego
rozwoju już od 1998 r. jest obecna w niemieckiej polityce wewnętrznej.
W 2002 r. przyjęta została Narodowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju. Jej trzon tworzą cztery główne obszary: sprawiedliwość międzypokoleniowa, jakość życia, społeczna inkluzja i międzynarodowa odpowiedzialność. Również na arenie międzynarodowej Niemcy aktywnie
wspierają koncepcję zrównoważonego rozwoju. Poza polityczną aktywnością wyróżniają się wypracowywaniem międzyresortowych koncepcji
w zakresie globalnego zaangażowania oraz wykorzystywaniem swojej
strategicznej pozycji dla działań w ważnych obszarach rozwoju (m.in.
ochrona klimatu, prawa kobiet, zrównoważony rozwój energetyczny).
Wyznacznikiem w kształtowaniu globalnego systemu zrównoważonego rozwoju po 2015 r. jest przyjęta przez BMZ w 2014 r. Karta przyszłości. Jeden świat – nasza odpowiedzialność (www.zukunftscharta.de).
Kompleksowa koncepcja realizacji Agendy 2030 podporządkowana zo-
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stała zasadzie spójności niemieckiej polityki w zakresie rozwoju. Priorytet ograniczonej liczby strategicznych obszarów, przynoszących korzyści
zarówno dla Niemiec, jak i dla krajów rozwijających się, ma się przyczynić do efektywnego międzyresortowego podejścia do tematów istotnych zarówno wewnątrz kraju, jak i za granicą. Karta przyszłości przedstawia wizję współpracy rozwojowej, której celem jest osiągnięcie
zrównoważonego rozwoju na poziomie narodowym i globalnym. Wyznacza ona hierarchię niemieckich priorytetów przy realizacji Agendy
2030 z uwzględnieniem trzech rozpoczętych przez BMZ w 2014 r. specjalnych inicjatyw: walki z głodem, reintegracji uchodźców i rozwiązania kryzysu na Bliskim Wschodzie. BMZ planuje wzmocnienie międzyresortowego podejścia w krajach partnerskich. Karta przyszłości określa
osiem obszarów działań, do których należą:
1. zagwarantowanie godnego życia w skali światowej,
2. ochrona i zrównoważone wykorzystywanie naturalnych podstaw życia,
3. powiązanie wzrostu gospodarczego ze zrównoważonym rozwojem
i godnym zatrudnieniem,
4. wspieranie i promowanie praw człowieka i dobrych rządów,
5. kształtowanie pokoju, wzmocnienie bezpieczeństwa,
6. respektowanie i ochrona kulturowej i religijnej różnorodności,
7. wykorzystanie innowacji, technologii i digitalizacji w procesie transformacji,
8. rozwój nowych globalnych partnerstw i partnerstw wielu aktorów dla
realizacji Agendy 2030 (BMZ 2015).
Od początku lat 90. RFN należy do największych donatorów pomocy
rozwojowej w sektorze energetycznym, z przewagą wsparcia dla konwencjonalnych źródeł energii (Dobersalske 2010: 37–38). Analiza ekspertów
DIE dotycząca znaczenia odnawialnych źródeł energii dla ochrony klimatu i polityki energetycznej w ramach współpracy rozwojowej podkreśla
konieczność wypracowania strategii opartej na lepszym wykorzystaniu
kopalnych źródeł energii, jak i wsparciu odnawialnych. Musi ona
uwzględniać społeczno-ekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania
w kraju partnerskim oraz jego zdolność do ponoszenia odpowiedzialności
ekologicznej (Scholz, Krause 2004: 2). Ukierunkowanie niemieckiej polityki rozwojowej na zrównoważone wykorzystanie energii w państwach –
beneficjentach pomocy rozwojowej pozwala kształtować przewodnią rolę
Niemiec w globalnej polityce zrównoważonego rozwoju. Z kolei wzrost
polityczno-rozwojowego znaczenia odnawialnych źródeł energii na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej wynika z przyjętej koncepcji zrówno-
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ważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu. W 2010 r. na
odnawialne źródła energii i podniesienie efektywności energetycznej przeznaczono miliard euro dla ponad 50 krajów (m.in. budowa elektrowni
wodnych, uzyskiwanie biogazu z osadów ściekowych w Jordanii, instalacje solarne dla produkcji energii elektrycznej w Nepalu) (BMZ 2011: 19).
Pierwszoplanowym celem było zrównoważone wyeliminowanie ubóstwa
energetycznego i większy odsetek projektów energetycznych. Rządy
CDU/CSU-SPD postrzegają zrównoważone i efektywne zaopatrzenie
w energię jako wymóg „społecznie sprawiedliwego rozwoju”. Wzrosła
rola przypisywana sektorowi energetycznemu we współpracy rozwojowej
w związku z przyjęciem obszaru energii do jednego z pięciu priorytetów
koncepcji rozwojowej BMZ (Deutscher Bundestag 2013). Niemiecka
aktywność w zakresie zwalczania ubóstwa energetycznego koncentruje się
przede wszystkim na polepszeniu dostępu do energii. Rozumiany jest on
jako dostęp do podstawowych usług energetycznych (podgrzewania,
ogrzewania, oświetlenia, chłodzenia, przemieszczania się i informacji) dla
trzech grup konsumentów: gospodarstw domowych; publicznych i społecznych instytucji, przedsiębiorstw i przedsiębiorców (Deutscher Bundestag 2013: 5).
D. Messner postuluje stworzenie klubu transformacji energetycznej
pod egidą Niemiec. Miałby on większą siłę przebicia w zakresie kształtowania międzynarodowej agendy klimatycznej i jednocześnie jako mała
grupa nie ograniczałby się do „najmniejszego wspólnego mianownika”,
lecz wyznaczał wyraźnie ambitniejsze cele na światowych szczytach
(Messner 2015: 385–386). Ponadto osiągnięcie zrównoważonego wykorzystania energii ma pozwolić na przeprowadzenie globalnej transformacji energetycznej. Pod względem wielkości wsparcia sektor energetyczny
jest priorytetowym obszarem niemieckiej współpracy rozwojowej. Jest
to zatem kolejna płaszczyzna niemieckiej aktywności zewnętrznej,
w której przenikają się zarówno narodowe interesy narodowe, jak i aspiracje do współkształtowania światowych procesów.
W stanowiskach i analizach ekspertów DIE dotyczących zaostrzającej się sytuacji uchodźców na pierwszy plan wysuwa się teza o prewencyjnej roli polityki rozwojowej w łagodzeniu przyczyn uchodźstwa (szerzej: Paterek 2016). Jej celem powinno być zapobieganie kryzysom
i wspieranie pokoju. Szczególne znaczenie przypisuje się dostosowaniu
specyfiki pomocy do uwarunkowań krajów-beneficjentów oraz wsparciu
reform strukturalnych służących kształtowaniu dobrych rządów i sprawnie funkcjonującego aparatu państwowego. Współpraca rozwojowa ma
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dopełniać działania podejmowane w ramach polityki zagranicznej i wewnętrznej, powinna być „polityką bezpieczeństwa dla ludzi”. W ten sposób możliwy będzie „mocniejszy wkład rozwojowy w politykę uchodźczą” (Hackenesch, Leininger 2015).
Polityce rozwojowej przypisuje się rolę „adwokata dotkniętej
uchodźstwem ludności cywilnej” oraz orędownika maksymy zapobiegania zbrojnym konfliktom. Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju powinna przede wszystkim długofalowo przeciwdziałać przyszłym
przyczynom konfliktów i uchodźstwa, uwzględniając w większym stopniu obok walki z ubóstwem, głodem i zmianami klimatu również stworzenie „inkluzywnych i jednocześnie odpornych struktur politycznych”.
W związku z tym należy wzmocnić prewencję kryzysową, działania na
rzecz pokoju, demokracji i praworządności. Jednocześnie zachodni donatorzy nie powinni wspierać autorytarnych reżimów, jak to miało miejsce na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, zyskując jedynie „krótkotrwałą polityczną stabilizację” (DIE Jahresbericht 2015–2016: 23–27).
Współpraca rządu ze światem nauki służy również podniesieniu
efektywności niemieckiego zaangażowania na rzecz krajów niestabilnych. Jej przykładem jest specjalna jednostka badawcza Sonderforschungsbereich 700, finansowana ze środków Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Wypracowuje ona koncepcyjne podstawy niemieckiej polityki zagranicznej wobec krajów niestabilnych, głównie w zakresie wspierania rządów prawa, demokracji i reformy sektora bezpieczeństwa. Podobnie temu celowi służą współfinansowane przez BMZ projekty badawcze DIE.

Zakończenie
Obecnie RFN należy do trzynastu największych organizacji międzynarodowych, jest stroną ponad czterdziestu międzynarodowych porozumień, największym płatnikiem budżetu UE, trzecim na rzecz budżetu
ONZ i zarazem trzecim pod względem wielkości dawcą oficjalnej pomocy rozwojowej wśród członków DAC OECD. W 2017 r. Niemcy
pełnią przewodnictwo w G20, grupie państw, której niemieckie ośrodki
ekspercie przypisują kluczową rolę w koordynacji międzynarodowej
współpracy. Zwłaszcza wobec uwarunkowań wzmacniających się trendów procesu tzw. deglobalizacji: odnowienia się geopolitycznych konfliktów, wzmocnienia tendencji nacjonalistycznych i powrotu do polityki
narodowych tożsamości, gwałtownych fali uchodźców, Brexitu i dys-
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funkcyjności europejskiej unii walutowej, Unia Europejska znajduje się
egzystencjalnym kryzysie. Zakwestionowana w swoich podstawach wydaje się równowaga pomiędzy narodową legitymacją i wyznaczanym
przez zasady globalnym ładem. W przezwyciężaniu globalnych wyzwań
nowa rola przypisana została nauce. Wyjście im naprzeciw, jak również
rozwiązanie konfliktu pomiędzy różnymi płaszczyznami zrównoważonego rozwoju wymaga współdziałania dyscyplin naukowych, nowego
rozumienia transformacyjnej istoty nauki i przede wszystkim zmiany
perspektywy z dyskursu o G7, który nastawiony byłby na kształtowanie
„wspólnej fabryki wiedzy” z państwami Południa. G20 postrzegane jest
zatem jako aktor globalnego zarządzania (global governance). Do dyskursu prowadzonego w grupach roboczych G20 i sztabach do zadań
specjalnych (Sherpa) włączona została tzw. T20 (Think20), powołana po
raz pierwszy grupa ośrodków badawczych i think tank z krajów G20.
Podczas niemieckiego przewodnictwa w G20 Niemiecki Instytut Polityki
Rozwojowej pełni pierwszoplanową rolę w Think20.
Niemcy należą do największych „inwestorów” międzynarodowej
polityki rozwojowej. W celu przezwyciężenia współczesnych problemów rozwojowych – od stabilizacji państw dysfunkcyjnych i walki
z epidemiami poprzez ochronę klimatu do kształtowania architektury
globalnego ekonomicznego zarządzania – konieczna jest współpraca
z międzynarodowymi partnerami. Wymaga to od Niemiec umocnienia
roli ważnego aktora zarówno europejskiej, jak i wielostronnej współpracy rozwojowej. Jak bowiem przekonuje minister współpracy rozwojowej
Gerd Müller, „nigdy wcześniej oczekiwania wobec polityki rozwojowej
nie były tak wysokie jak dzisiaj. (…) By podejść do problemów przetrwania ludzkości, nie da się uniknąć polityki rozwojowej. Polityka rozwojowa współdziała/pomaga w urzeczywistnianiu prawa dostępu do
żywności dla rosnącej liczby światowej ludności, przezwyciężaniu terroru i łamania praw człowieka i zmniejszaniu innych źródeł uchodźstwa”
(DIE Jahresbericht 2015–2016, 2016: 8). Finansowa pomoc jest istotna,
ale równie ważny jest sposób jej wykorzystania. I tu nauka odgrywa
decydującą rolę, wspierając aktywność BMZ. Przykładem takiej współpracy świata nauki i polityki jest rządowy program Cash for Work. Polityczne i gospodarcze wsparcie uchodźców w krajach graniczących
z Syrią ma otworzyć perspektywy pozostania w krajach pochodzenia
dzięki stworzeniu miejsc pracy i inwestycjom. Co więcej, w przekonaniu
ministra tworzenie naukowej wartości dodanej w międzynarodowych
projektach badawczych powinno w coraz większym stopniu odbywać się
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w krajach rozwijających się. Chodzi o to, by kraje rozwijające się nie
były tylko przedmiotem naukowych dociekań, ale by włączając się
w proces badawczy, stały się również ich podmiotem. Jednocześnie dążenie do naukowego perfekcjonizmu nie ma być celem autotelicznym,
ale powinno służy wspólnemu celowi – osiągnięciu do 2030 r. świata
bez głodu, biedy i wojny (DIE Jahresbericht 2015–2016, 2016: 9).
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The theory and practice of research into German development policy
Abstract
Germany is the third largest Development Assistance Committee (DAC) provider in
terms of volume. The beginnings of German development policy date back to the late
1950s. The Federal Ministry for Economic Cooperation (BMZ) was created in 1962, and
the German Development Institute (DIE) was founded in 1964. Over the last 55 years
German development policy passed through numerous phases guided by the diversity of
interests and principles. In order to make Germany's international cooperation and sustainable development activities more effective and efficient BMZ highlights the importance of successful cooperation between the academic world and politics and the
direct input of scientific expertise into political practice. For example, the SFB 700
„Governance in Areas of Limited Statehood” is an interdisciplinary research center established by the German Research Foundation (DFG) at the Freie Universität Berlin. It
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provides research and analysis of the various modes of governance in areas of limited
statehood from empirical and normative perspectives. The German Development Institute supports the BMZ to enhance its development cooperation policy making. This
paper focuses on the German development research and discourse arena, and on the
leading Think Tanks for development policy in Germany: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), Zentrum für Entwicklungsforschung (ZEF), German Institute of
Global and Area Studies (GIGA) das Institut für Entwicklungsforschung und Entwicklungspolitik (IEE) and Institut für Entwicklung und Frieden (INEF). This article investigates the present German discourses on the opportunities, needs and practices of cooperation between the political sphere and scientific theory.
Key words: ODA, Germany, Development Cooperation, Thin Tank, Germany's research
institutes
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Problem prawnej ochrony życia w enuncjacjach
Konferencji Episkopatu Polski w latach 1989–2011
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemu prawnej ochrony życia
w świetle enuncjacji Konferencji Episkopatu Polski w latach 1989–2010. Był to istotny
element programowy oficjalnych wypowiedzi Konferencji Episkopatu, która uznawała tę
kwestię za niezwykle ważną w dobie przyspieszonych przemian kulturowych i podkreślała,
że problem ochrony życia powinien się spotkać ze szczególnym zainteresowaniem ze
strony państwa. Konferencja Episkopatu zabiegała o poszanowanie nienaruszalnego prawa
do życia każdej istoty ludzkiej od chwili poczęcia, podkreślając, że prawo to jest podstawową wartością moralną i istotnym elementem cywilizowanego społeczeństwa.
Problem liberalizacji lub zaostrzenia przepisów dotyczących aborcji był przedmiotem
wielu kampanii politycznych w Polsce w latach 90. W konfrontacji różnych nurtów ideologicznych kształtowały się rzeczywiste postawy Polaków wobec aborcji. Kościół katolicki
w kwestiach fundamentalnych, objętych zasadami jego nauczania społecznego, nie dopuszcza jednak możliwości dialogu, więc jego stanowisko nie może być w tych sprawach elastyczne. Konferencja Episkopatu nie mogła zgodzić się na wprowadzanie zmian prawnych,
które naruszałyby naukę Kościoła i podważałyby jego zasady moralne. Katolickie wartości
i zasady moralne nie mogą podlegać żadnym negocjacjom i nie ma wobec nich moralnego
kompromisu. W konsekwencji Konferencja Episkopatu Polski zawsze zajmowała bezkompromisową postawę obrony życia i rodziny jako podstawowej komórki społecznej opartej
na małżeństwie kobiety i mężczyzny.
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Wstęp
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemu prawnej
ochrony życia w świetle enuncjacji Konferencji Episkopatu Polski
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w latach 1989–2010. Był to istotny element programowy oficjalnych
wypowiedzi Konferencji Episkopatu, która uznawała tę kwestię za
niezwykle ważną w dobie przyspieszonych przemian kulturowych
i podkreślała, że prawna ochrona życia powinna się spotkać ze szczególnym zainteresowaniem ze strony państwa (Słowo biskupów po Konferencji... 2007).
W oficjalnych enuncjacjach Konferencji Episkopatu Polski bardzo
często podkreślano katolicki charakter polskiego społeczeństwa.
W listach pasterskich, komunikatach, oświadczeniach i innych dokumentach Konferencji Episkopatu Polski pojawiają się kategorie katolickiego narodu polskiego i Polaka-katolika. Biskupi wychodzili z założenia, że państwo o ponadtysiącletniej kulturze chrześcijańskiej, któremu Kościół służył przez wieki, nie powinno spychać go na margines
życia gospodarczego i politycznego (List pasterski Episkopatu Polski
w sprawie powrotu… 1990, 1649–1650).
Konferencja Episkopatu Polski konsekwentnie zabiegała o poszanowanie nienaruszalnego prawa do życia każdej istoty ludzkiej od
chwili poczęcia. Uznawała to prawo za podstawową wartość moralną
i istotny element cywilizowanego społeczeństwa. W 1991 r. zasadniczym celem działalności Kościoła w życiu publicznym stało się przeforsowanie ustawy delegalizującej aborcję (Stawrowski 2014: 35).
„Kwestia ustawy antyaborcyjnej – pisał Krzysztof Kowalczyk – była
przedmiotem prac w parlamencie w latach 1989–1993. Próby liberalizacji ustawy antyaborcyjnej były podejmowane przez parlament
w latach 1993–1996, 2004–2005 i w 2011 r. W 2007 r. grupa posłów
wystąpiła z inicjatywą wpisania do konstytucji zapisu o ochronie życia
człowieka od chwili poczęcia” (Kowalczyk 2012: 104).
Konferencja Episkopatu Polski przedstawiała swoje stanowisko na
posiedzeniach komisji sejmowych i senackich. Należy podkreślić dużą
aktywność w tej kwestii przedstawicieli Zespołu Ekspertów ds. Rodziny: ks. Jerzego Buxakowskiego i ks. Tadeusza Stycznia. Stanowisko
Kościoła było najpełniej wyrażane przez posłów: Marka Jurka, Jana
Łopuszańskiego i Stefana Niesiołowskiego; senatorów: Alicję Grześkowiak i Waleriana Piotrowskiego. Po 1993 r. zaangażowanie Konferencji Episkopatu Polski przeciw liberalizacji ustawy antyaborcyjnej
było mniejsze (nie powoływano specjalnych ekspertów duchownych),
ale nigdy nie wycofała się ona z artykulacji własnego stanowiska (Kowalczyk 2012: 107).
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Prawna ochrona życia.
Dążenie do uchwalenia ustawy delegalizującej aborcję
w latach 1989–1993
Biskupi przekonywali, że po upadku systemu totalitarnego2 nadszedł
czas na naprawę szkód wyrządzonych społeczeństwu przez komunistyczne bezprawie ustawodawcze. Państwo, które nie bierze w obronę
życia od momentu jego naturalnego początku, kwestionuje równocześnie
równość wszystkich wobec prawa, gdyż pozbawia ochrony te kategorie
obywateli, które tej ochrony potrzebują najbardziej. W takim państwie
zagrożone są fundamenty praworządności. Złe ustawodawstwo w tej
sferze przyczyniło się do nasilenia zjawiska deprawacji społecznej, a co
za tym idzie, różnego rodzaju patologii. Jednakże złe prawo nie stanowi
normy zwalniającej ludzi wierzących z osobistej odpowiedzialności
(Wezwanie do modlitwy o prawa... 1990: 1667).
Konferencja Episkopatu przypominała, że nauka potwierdza człowieczeństwo nienarodzonych bez żadnych wątpliwości. Nie można
więc arbitralnie rozstrzygać o wartości człowieka i jego prawie do życia na podstawie wieku, wzrostu, wagi czy też stopnia świadomości.
Apelowała o budowę społeczeństwa obywatelskiego z zachowaniem
prawa do życia, które dotyczy i obowiązuje każdego człowieka, niezależnie od przekonań religijnych, gdyż jest prawem naturalnym. Uczulała, że inicjatywy ustawodawcze mające zapewnić prawną ochronę życia poczętego wymagają czujności i pełnej analizy ze strony ludzi wierzących. „Jesteśmy przekonani – czytamy w liście pasterskim na Niedzielę Świętej Rodziny 1990 r. – iż chodzi nie tylko o naszą narodową
sprawę, ale również o poruszenie sumienia innych narodów. Synonimem powrotu do Europy nie może być rezygnacja z Bożego Prawa.
Wracając do Europy, pragniemy znaleźć się w gronie państw moralnie
silnych, strzegących prawa gwarantujących – także z naszą pomocą –
przestrzeganie praw człowieka” (List biskupów polskich na Niedzielę...
1990: 1680–1681).
Biskupi twierdzili, że państwo pozwalające na odbieranie życia nienarodzonym jest państwem odmawiającym człowiekowi prawa do życia.
Przypominali, że każdy, kto przyczynia się w jakikolwiek sposób, także
poprzez zaniedbanie, do niszczenia życia poczętego, popełnia grzech
ciężki, a jeśli ma bezpośredni udział w odebraniu życia dziecku poczę2

W enuncjacjach Konferencji Episkopatu Polski to określenie jest powszechnie stosowane.
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temu, to wyłącza się z Kościoła (Niewidzialne światło 2011: 171)3. Apelowali o zabieranie głosu na rzecz prawa do życia w okresie konsultacji
społecznych, uznając takie działanie za obowiązek sumienia w świetle
nauczania papieża Jana Pawła II, które przesycone jest prawdziwym
humanizmem i troską o życie każdego człowieka (Słowo biskupów diecezjalnych... 1991: 1702).
Konferencja Episkopatu zdawała sobie sprawę, że nauczanie Kościoła na temat ochrony życia spotyka się z niewłaściwym odbiorem
społecznym. Współczesny negatywny stosunek do życia poczętego jest –
według przedstawicieli hierarchii kościelnej – objawem większego kryzysu. Katolicy zagubili chrześcijańską prawdę o człowieku oraz ewangeliczną naukę o miłości i powołaniu małżeńskim, a osłabienie wiary powoduje trudności w rozróżnieniu dobra i zła, zwłaszcza w tak trudnych
sprawach. Kierowanie się nauczaniem Kościoła pomoże uodpornić się
na fałszywe poglądy płynące z pogańskiej wizji człowieka. Zaprzeczenie
prawa do życia niszczy podstawową jedność rodzaju ludzkiego. Nie da
się zabijania istot ludzkich włączyć do spraw podlegających tolerancji
i kompromisowi (List pasterski o miłości małżeńskiej... 1991: 1744–
1745). „Kościół, występując w obronie prawa do życia każdego dziecka
poczętego – pisali biskupi – broni moralności ogólnoludzkiej, powszechnej, nie ograniczonej do światopoglądu lub wyznania” (List pasterski o miłości małżeńskiej... 1991: 1745).
Konferencja Episkopatu podkreślała, że prawo do życia, które wynika z natury i nie wymaga stanowienia przez państwo czy też jakiś inny
autorytet publiczny, jest prawem najważniejszym. Państwo zobowiązane
jest uznać je za centralny element systemu prawnego na wszystkich jego
poziomach: konstytucyjnym, cywilnym i karnym. Samo zaś ustawodawstwo posiada własny profil moralny, a więc podlega ocenie etycznej
(Wezwanie do modlitwy o prawa... 1990: 1668). Państwo, które odbiera
prawo do życia człowiekowi nienarodzonemu, wydaje w ten sposób
zbiorowy wyrok, do czego nie ma żadnych uprawnień (Słowo biskupów
diecezjalnych… 1991: 1701).
W Odezwie biskupów polskich w sprawie referendum na temat życia
nienarodzonych z 2 maja 1991 roku (Stawrowski 2014: 21)4 znalazło się
3

Arcybiskup Józef Życiński twierdził, że poparcie wielu katolików dla aborcji jest
konsekwencją komunizmu.
4
Zbigniew Stawrowski zauważył, że dokument ten nie był szeroko komentowany
w prasie. Pojawiły się nieliczne głosy publicystów katolickich sprowadzające się do
akceptacji stanowiska Episkopatu w kwestiach moralnych. „Tymczasem całość przesłania – pisał – nie jest oczywista. Uznając najlepsze intencje autorów Odezwy, sądzę, że

88

MAREK DELONG

stwierdzenie, że ani państwo, ani też jednostka nie może regulować takich kwestii, gdyż mieszczą się one w zakresie praw przyrodzonych,
chociaż niektóre ugrupowania w Polsce żądały przeprowadzenia referendum. Uzasadniały je obroną zagrożonej wolności, rzekomą troską
o państwo i jego miejsce w Europie. Konferencja Episkopatu twierdziła,
że głosowanie nad zalegalizowaniem niszczenia życia ludzkiego jest
niedopuszczalne, nie tylko łamie prawo człowieka, ale godzi też w cały
porządek naturalny (Odezwa biskupów… 1991: 1705).
Biskupi protestowali przeciwko – jak określali – publicznej agresji
na piąte przykazanie, domagając się ustawowego zabezpieczenia prawnej ochrony życia. Na 259. Konferencji Plenarnej 27 listopada 1992 r.
stwierdzili, że Kościołowi nie zależy usilnie na przyznaniu mu racji, ale
na uszanowaniu racji Bożej. Ci, którzy deklarują się jako wierzący, nie
mogą poprawiać prawa Boga, a niewierzący powinni respektować je
jako pierwsze prawo natury. W konsekwencji hierarchowie stanowczo
sprzeciwiali się propozycji poddania tej sprawy pod referendum, argumentując, że nie można głosować nad prawem Bożym. Wszyscy ludzie
mają obowiązek występowania w obronie życia poczętego, a katolicy,
którzy opowiadają się przeciwko niemu, stają w konflikcie z prawem
Bożym i nauczaniem Kościoła (Słowo biskupów z Jasnej Góry wobec
agresji... 1992: 1808–1809). Konferencja Episkopatu utrzymywała, że
przeciwni prawu do życia są zazwyczaj ludzie, którzy zwątpili w sens
własnego i nie umieją się nim radować, a zagłuszają ten stan postawą
konsumpcyjną, nieuporządkowanym nastawieniem na zwiększanie swojego znaczenia lub posiadania. Występowanie w społeczeństwie mentalności przeciwnej życiu jest oznaką zagubienia miłości, szczęścia z dawania i ponoszenia wyrzeczeń (List pasterski o miłości małżeńskiej...
1991: 1752).
Przedstawiciele hierarchii kościelnej zwracali uwagę na najbardziej
widoczne postawy proaborcyjne, które mogą wyrażać się w zamachu na
własne dziecko nienarodzone, ale częściej przejawiają się w znieczulicy
wobec zabijania dzieci jako zjawiska masowego. Ich źródłem jest traktowanie dzieci przez rodziców jako własności. Mądra miłość dzieci już
narodzonych wyeliminowałaby społeczne przyzwolenie na aborcję (List
pasterski o miłości małżeńskiej... 1991: 1753). Przekonywali także, że
zasługuje ona na rzeczową krytykę. I to zasługuje w dwojakim sensie. Po pierwsze,
szereg sformułowań, które odnoszą się do zasad stanowienia prawa w państwie, musi
budzić wątpliwości czy wręcz sprzeciw. Po drugie, właśnie Episkopat – wielki moralny
autorytet zasługuje na to, by traktować jego wypowiedzi poważnie i otwarcie mówić
o tym, co w nich niejasne i kontrowersyjne”.
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prawny zakaz zabijania dzieci nienarodzonych nie ma nic wspólnego
z naruszaniem praw kobiety i małżonków. „Trudno sobie wyobrazić –
pisali – żeby ktoś mógł się zdecydować na zamach przeciwko życiu własnego dziecka, które się już poczęło, nie zabezpieczywszy się (przynajmniej podświadomie) fałszywym poczuciem, że jest ono jego własnością, nie próbując fałszywie przekonać samego siebie, że o losie dziecka
wolno mu decydować podobnie, jak decyduje o każdej innej własności.
Kto rozumie, iż dziecko nigdy nie jest własnością rodziców, widzi
oczywistą absurdalność argumentu, jakoby prawny zakaz zabijania dzieci naruszał prawa kobiety oraz małżonków do prywatności (List pasterski o miłości małżeńskiej... 1991: 1754).
Konferencja Episkopatu apelowała o rzetelną informację na temat
projektu ustawy o prawnej ochronie dziecka poczętego, o przekazywanie prawdy, że życie rozpoczyna się przed narodzeniem, o uświadomienie, że prawo do życia jest niezbywalnym prawem każdego człowieka, o ukazywanie środowisk zaangażowanych w obronę życia nienarodzonych, samotnych matek, wielodzietnych rodzin. Nie można
aborcji traktować jako dobrodziejstwa i sposobu na rozwiązywanie
życiowych problemów ani wychwalać tego zjawiska jako pomocnego
w postępie ludzkości, służącego wyzwoleniu kobiet i dobru rodziny,
gdyż jest to czysta hipokryzja (Słowo biskupów z Jasnej Góry wobec
agresji... 1992: 1809).
Rodzina jest w nauczaniu Kościoła fundamentem narodów i społeczeństw. Pochodzi od Boga i zamysłem Bożym jest chrześcijański program życia rodzinnego. Wprawdzie ludzie mają możliwość podejmowania decyzji, ale dotyczy ona przede wszystkim drogi małżeńskiej. O powołaniu do życia istnień ludzkich decyduje tylko Bóg. Biskupi podkreślali, że rodzina jest najważniejszą siłą i bastionem narodu. Przyjaciele
narodu umacniają rodzinę, a jej wrogowie niszczą. Do rodziny należy
podchodzić z szacunkiem, gdyż bez niej naród niszczeje. Dlatego Konferencja Episkopatu wyrażała zaniepokojenie stawianymi na nowo żądaniami środowisk politycznych, które mają łatwy dostęp do mediów
i ośrodków władzy, stwarzającymi zagrożenie dla życia najmłodszych
Polaków – nienarodzonych. Rodzinie, która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, proponuje się rozwiązania niemoralne i pozbawione
jakiejkolwiek ludzkiej wrażliwości, czyli zabicie nienarodzonego dziecka. Biskupi wskazywali, że niektóre partie polityczne uzasadniają aborcję wolnością osobistą i wrażliwością społeczną (List Episkopatu Polski
na Niedzielę... 2001: 56).
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Próby liberalizacji przepisów antyaborcyjnych
w latach 2003–2006
Na 324. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które
odbyło się 22 października 2003 r. w Warszawie, biskupi z ubolewaniem
i zdumieniem przyjęli zapowiedź zmian prawnych niosących dodatkowe
zagrożenie dla życia poczętego. Stwierdzili, że propozycji tych nie da się
pogodzić z chrześcijańską wizją człowieka, stąd też nie mogą być popierane przez katolików. Zaapelowali do wszystkich ludzi dobrej woli
o podjęcie działań w obronie godności życia, rodziny i małżeństwa rozumianego jako związek mężczyzny i kobiety (Komunikat z 324... 2003).
Konferencja Episkopatu podniosła problem zmniejszenia urodzeń
o połowę w ostatnim dwudziestoleciu (licząc do roku 2003) i ujemnego
przyrostu naturalnego w roku 2002. Stwierdziła, że są to zjawiska, którym towarzyszy ograniczenie pomocy materialnej dla rodziny i propagowany przez rząd program zawierający rozwiązania szkodliwe dla kobiet i niezgodne z nauczaniem Kościoła (Komunikat z 325... 2003).
Biskupi twierdzili, że polska demokracja rozwija się, nie unikając
błędów i pomyłek, ale mimo to należy wierzyć, że zmiany idą w dobrym
kierunku (Słowo pasterskie biskupów polskich... 2004: 49). Osłabienie
optymizmu hierarchii kościelnej przyniosło złożenie w Sejmie projektu
ustawy o świadomym rodzicielstwie, związanego z realizacją prawa
europejskiego. Konferencja Episkopatu odniosła się krytycznie do założeń projektu ustawy, uznając ją za niemożliwą do zaakceptowania5.
Z całą stanowczością sprzeciwiła się zawartym w niej rozwiązaniom,
dowodząc, że wprowadza całkowitą swobodę zabijania dzieci poczętych.
Dotychczas funkcjonujące prawo oceniała pozytywnie, gdyż było ono
korzystne dla matki i dziecka, a także miało dobry wpływ na świadomość społeczną (Oświadczenie Rady Stałej... 2004: 49).
Hierarchowie twierdzili, że nowy projekt ustawy proponuje możliwość dokonywania aborcji u małoletnich dziewcząt bez konieczności
informowania rodziców, obowiązkową edukację seksualną od I klasy
5

Projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie miał na celu dostosowanie polskiego
ustawodawstwa do prawa wspólnotowego. Dotyczył uregulowania kwestii związanych
z prawem do informacji, edukacji, poradnictwa i środków związanych ze świadomym
rodzicielstwem, np. stworzenia legalnej możliwości przerywania ciąży w trakcie pierwszych 12 tygodni jej trwania; wprowadzenia refundacji antykoncepcji, uzupełnienia
istniejących regulacji o warunki stosowania metody in vitro i działań banków komórek
rozrodczych i zarodków. Za: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=
94EA6DEB385F18EDC1257B1A0027B8D8 (dostęp: 28.04.2015).
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szkoły podstawowej, a także finansowanie z budżetu państwa aborcji,
środków antykoncepcyjnych i zabiegów sztucznej prokreacji. Uznali to
za naruszenie konstytucyjnej zasady ochrony ludzkiego życia i zdrowia,
równouprawnienia wszystkich obywateli, a także zamach na macierzyństwo, rodzicielstwo i prawa rodziców. Wejście w życie takiej ustawy
w sytuacji niskiego przyrostu demograficznego należałoby traktować
jako zbrodnię przeciwko narodowi (Oświadczenie Rady Stałej... 2004:
49). „Propozycje te – czytamy w oświadczeniu Rady Stałej Konferencji
Episkopatu Polski z 21 września 2004 r. – jako powrót do prawodawstwa PRL-u, są nie do zaakceptowania i powinny budzić zdecydowany
sprzeciw, nie tylko katolików. Mając na względzie dobro rodziny i szacunek wobec życia, apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o sprzeciwienie się projektowi takiej ustawy, która odwołując się do fałszywie
pojmowanej wolności, narusza słuszne prawa drugiego człowieka”
(Oświadczenie Rady Stałej... 2004: 49).
Pomimo wielu społecznych protestów obywatelski projekt ustawy
o świadomym rodzicielstwie wpłynął do Sejmu 2 kwietnia 2004 r. (wnioskodawcą była posłanka Joanna Senyszyn z SLD), a 30 lipca został skierowany do pierwszego czytania. Konferencja Episkopatu określiła go jako
sprzeczny z elementarnymi zasadami moralnymi i obywatelską odpowiedzialnością za przyszłość Narodu. Podkreślała, że żadna władza państwowa nie ma uprawnień do zmiany norm prawa naturalnego ustanowionego
przez Boga. Biskupi zaapelowali do parlamentarzystów o odrzucenie projektu takiej ustawy, uznając ją za sprzeczną z normami moralnymi i z polską racją stanu. Proponowali rządzącym, aby swoją uwagę skierowali na
dramatyczne problemy społeczne, takie jak bieda i bezrobocie, a także
zagrożenia w wymiarze moralnym i etycznym, które są niebezpieczne
szczególnie dla młodego pokolenia (Komunikat z 330… 2004: 58).
Konferencja Episkopatu stanowczo krytykowała próby zmiany
ustawodawstwa w zakresie ochrony życia poczętego poprzez projekt
ustawy o świadomym rodzicielstwie i zaznaczyła, że jej stanowisko w tej
sprawie jest niezmienne (Komunikat Rady Stałej... 2005: 50). Wyraziła
też uznanie dla lekarzy, którzy zaangażowali się w ochronę życia poczętego, mimo że byli za to nękani procesami sądowym i dyskryminowani
w niektórych mediach (Komunikat z 336... 2006: 49).
Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski wystosowała 10 lutego
2005 r. list do Marszałka Sejmu Włodzimierza Cimoszewicza, w którym
oświadczyła, że biskupi polscy z całą mocą podtrzymują wyrażone
wcześniej stanowisko sprzeciwu wobec projektu ustawy o świadomym
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rodzicielstwie, która wprowadza całkowitą swobodę zabijania dzieci
poczętych. Rada zaznaczyła, że dotychczas obowiązujące w tej materii
prawo przyniosło pozytywne skutki dla sytuacji matki i dziecka oraz
korzystne zmiany w świadomości społecznej. Sprzeciwiała się również
proponowanej w projekcie ustawy swobodzie przeprowadzania aborcji
u małoletnich dziewcząt bez konieczności informowania rodziców, obowiązkowej edukacji seksualnej od I klasy szkoły podstawowej oraz
finansowaniu z budżetu państwa aborcji, środków antykoncepcyjnych
i zabiegów sztucznego zapłodnienia (List Rady Stałej... 2005: 50–51).
„Zamiast zwiększania pomocy – pisali biskupi – kobietom brzemiennym
i rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych, projekt ustawy zakłada
drastyczne obniżenie standardów ochrony ludzkiego życia i zdrowia,
demoralizację dzieci i młodzieży, odsuwa rodziców od decydowania
o istotnych sprawach ich dzieci oraz powoduje ogromne wydatki budżetu państwa” (List Rady Stałej... 2005: 51).
Po odrzuceniu przez Sejm projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie szesnastoma głosami 15 lutego 2005 r. Konferencja Episkopatu
wyraziła uznanie dla parlamentu za to, że miał odwagę opowiedzieć się
za najwyższą wartością, jaką jest ludzkie życie. Podkreśliła, że należy
także odrzucić zamysł legalizacji eutanazji, a wypowiedzi niektórych
przedstawicieli władz państwowych na temat możliwości wprowadzenia
w Polsce prawa do eutanazji uznawała za całkowicie sprzeczne z prawem do życia i nauką Kościoła (Komunikat z 347... 2009).

Inicjatywa wpisania do konstytucji zapisu
o „ochronie życia od poczęcia”
23 sierpnia 2006 r. posłowie Ligi Polskich Rodzin złożyli w Sejmie
pierwszy projekt poprawki do konstytucji zakładający wprowadzenie zapisu o „ochronie życia od poczęcia”. Podjęcie tego problemu ułatwiało
wówczas sprawowanie władzy przez rząd koalicyjny Prawa i Sprawiedliwości. Przed debatą w Sejmie na temat zmiany art. 38 Konstytucji RP,
która odbyła się 27 października 2006 r., przewodniczący Konferencji
Episkopatu arcybiskup Józef Michalik wystosował list do marszałka Sejmu Marka Jurka, w którym zwrócił się do wszystkich parlamentarzystów,
aby opowiedzieli się za prawem do życia, odrzucając względy polityczne
i kierując się jedynie racjami sumienia. Metropolita przemyski zaznaczył,
że normy konstytucyjne muszą być bardzo wyraźne, dlatego prawo do
życia powinno być zagwarantowane przez jednoznaczny zapis konstytu-
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cyjny. Sprawa ochrony życia jest bowiem niezależna od wyznawanej wiary, chociaż wiara jest czynnikiem umacniającym szacunek dla norm prawa
naturalnego (List abpa Józefa Michalika... 2006: 51–52). „Sprawa ochrony
życia – pisał arcybiskup Michalik – należy do fundamentów etyki, stoi
ponad wymiarem i interesem politycznym jakiejkolwiek partii. Wszyscy
politycy, publicyści i poszczególni obywatele na miarę swoich możliwości
mają obowiązek popierania ochrony życia i zabiegania o to, aby inni je
popierali” (List abpa Józefa Michalika... 2006: 52).
Na 339. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które
odbyło się 14 marca 2007 r. w Warszawie, biskupi wyrazili wdzięczność
dla tych wszystkich, którzy działają na rzecz skutecznej prawnej ochrony
życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Zaznaczyli, że
jednoznacznie popierają działania mające na celu konstytucyjne zagwarantowanie tej ochrony. Godność człowieka wynika z prawa naturalnego, dlatego nie wolno ważnych spraw moralnych dotyczących nienaruszalności życia ludzkiego poddawać pod referendum. O poparcie dla tej
fundamentalnej kwestii prosili katolików, wszystkich chrześcijan i wyznawców innych religii, a także niewierzących (Komunikat z 339...
2007). Przed debatą parlamentarną Rada ds. Rodziny zwróciła się do
parlamentarzystów, aby zagwarantowali konstytucyjną ustawą ochronę
życia (W najwyższej wagi... 2007). Projekt zmiany treści art. 38 został
odrzucony przez Sejm 13 kwietnia 2007 r. Marszałek Sejmu Marek Jurek zrezygnował wówczas z pełnienia urzędu.
Konferencja Episkopatu konsekwentnie występowała w obronie życia, wyrażając zdecydowany protest wobec rezolucji nr 1607 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 16 kwietnia 2008 r. w sprawie
depenalizacji i dostępu do tzw. bezpiecznej aborcji. Zaznaczała, że rezolucja wzywa państwa członkowskie do legalizacji aborcji tam, gdzie jest
ona nielegalna, do prowadzenia bardziej skutecznej edukacji seksualnej,
polityki prorodzinnej i skutecznej promocji środków antykoncepcyjnych
(Kondratiewa-Bryzik 2009: 191).
Biskupi podkreślili, że aborcja zawsze jest zabójstwem całkowicie
bezbronnego dziecka, które ma swoje prawa od momentu poczęcia,
a matka ma prawo do otrzymania od społeczeństwa należytej pomocy
(Stanowisko Rady Stałej... 2008). „Wspomniana rezolucja Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy – pisali – wyrządza krzywdę zarówno
bezbronnym dzieciom, jak też ich matkom, a także całemu społeczeństwu. Może też wyrządzić niepowetowaną szkodę idei jednoczenia się
narodów naszego kontynentu, trudno bowiem wyobrazić sobie prawdziwą jedność Europy budowaną na prawie zabijania niektórych grup ludzi.
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Biskupi wyrażają kategoryczny sprzeciw wobec próby narzucania drogą
administracyjną zasad sprzecznych z podstawową wrażliwością moralną
ludzkich sumień” (Stanowisko Rady Stałej... 2008).
Konferencja Episkopatu Polski podkreślała konieczność wychowania do wartości, szczególnie w dzisiejszych czasach, które cechują się
ich zanikiem i upadkiem autorytetów. Ostrzegała, że brak wychowania
do podstawowych wartości może prowadzić do utraty sensu życia i relatywizmu moralnego. Wychowanie do wartości rozpoczyna się w rodzinie, ale duży udział ma w nim także szkoła, która nie powinna wprowadzać do programu wychowawczego treści sprzecznych z chrześcijańską
wizją człowieka (Wychowywać do wartości... 2013).
Biskupi zgromadzeni na 351. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w dniach 8–9 marca 2010 r. w Warszawie, podkreślili, że godność życia ludzkiego nie może stać się przedmiotem rozgrywek. Uznanie nienaruszalności życia ludzkiego nie zależy też
od wyroków sądów. „Nie możemy milczeć – pisał arcybiskup Michalik –
gdy o prawo do zabijania dziecka poczętego dobija się po międzynarodowych sądach matka i kiedy za nazwanie zabójstwa niewinnego, bezbronnego dziecka morderstwem karze się redaktora katolickiego pisma. Nie
możemy milczeć, widząc, jak stołeczna salonowa gazeta rozkłada ducha
narodu i wszelkimi sposobami wmawia mu, że nowoczesność polegać
będzie na wyrzeczeniu się honoru, miłości ojczystej ziemi, chrztu, ewangelii i zbawczego krzyża” (Święty arcybiskup Zygmunt... 2010).
Obrona życia stanowi bardzo istotną część misji Kościoła, dlatego
biskupi wyrazili solidarność ze wszystkimi środowiskami, także medialnymi, które broniąc go, stają się ofiarami niesprawiedliwych oskarżeń
i wyroków (Komunikat z 351... 2010).

Zakończenie
Problem liberalizacji lub zaostrzenia przepisów dotyczących aborcji
był przedmiotem wielu kampanii politycznych w Polsce po zmianach
1989 r. W konfrontacji różnych nurtów ideologicznych kształtowały się
rzeczywiste postawy Polaków wobec aborcji (Mariański 2001: 351). „Zarówno analiza postaw aprobujących aborcję w określonych sytuacjach, jak
i analiza motywów jej dezaprobaty – pisał ksiądz Janusz Mariański –
wskazują, że Kościołowi katolickiemu nie udało się przekazać i ugruntować w świadomości wielu katolików teologiczno-moralnych koncepcji
związanych z ochroną poczętego życia” (Mariański 2001: 356).
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W kwestiach fundamentalnych, objętych zasadami nauczania społecznego Kościoła, Episkopat nie dopuszcza możliwości dialogu, więc
jego stanowisko nie może być w tych sprawach elastyczne. W konsekwencji Konferencja Episkopatu Polski zawsze przyjmowała bezkompromisową postawę obrony życia i rodziny jako podstawowej komórki
społecznej, opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny. Broniąc tych
wartości, sprzeciwiała się dyskryminowaniu katolickiej większości poprzez narzucanie światopoglądów, ideologii i rozwiązań prawnych, które
są sprzeczne z zasadami chrześcijańskimi, jednocześnie dążąc do prawnego usankcjonowania tych zasad.
Konferencja Episkopatu Polski nie mogła zgodzić się na wprowadzanie zmian prawnych, które naruszałyby nauczanie Kościoła i podważałyby
jego zasady moralne. Katolickie wartości i zasady moralne nie mogą podlegać żadnym negocjacjom i nie ma wobec nich moralnego kompromisu.
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The issue of the legal protection of life in the enunciations
of the Conference of the Polish Episcopate in the years 1989–2010
Abstract
The purpose of this article is to present the issue of the legal protection of life in the
light of the enunciations of the Conference of the Polish Episcopate in the years 1989–
2010. It was an important element of the program of official statements of the Episcopal
Conference, which recognized this issue as particularly important in an era of accelerated
cultural changes. The Episcopal Conference also emphasized this issue should meet with
particular interest on the part of the state. It strove to achieve respect for the inviolable
right to life of every human being from the moment of conception. It stressed that this
right is a fundamental moral value and an essential element of civilized society.
The problem of the liberalization or strengthening of regulations on abortion was
the subject of many political campaigns in Poland in the nineties. The real attitudes of
Poles towards abortion were shaped as a result of the confrontation of various ideological
currents.
The Church does not permit dialogue on the fundamental issues covered by the
principles of the social teaching of the Church, so its position cannot be flexible on these
issues. The Episcopal Conference could not agree to the introduction of legislative
changes that violate the laws of the Church and undermine its moral principles. Catholic
values and moral principles cannot be a subject to any negotiations and there is no moral
compromise towards them. Consequently, the Polish Bishops' Conference has always had
an uncompromising attitude to the defence of life and the family as the basic unit of
society, based on marriage between man and woman.
Key words: Right to life, Polish Bishops' Conference
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Celem artykułu było przedstawienie okoliczności powstania i działalności sekretariatów krajowych Unii Wolności (UW). W latach 1994–1997 stanowiły one jedno z
zagadnień opozycyjności UW wobec zawiązanej w 1993 r. koalicji Sojuszu Lewicy
Demokratycznej (SLD) i Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL), dzięki czemu stały
się swoistym gabinetem cieni monitorującym oraz reagującym na bieżącą politykę
rządu SLD-PSL.
Sekretariaty krajowe pracowały z różną intensywnością oraz w zróżnicowanym
zakresie. Ich aktywność, przynajmniej w początkowej fazie działania, skierowana była
wyłącznie do członków i sympatyków partii, natomiast w miarę rozszerzania poruszanych problemów, tworzenia nowych zespołów i sekretariatów zapraszano do pracy
w nich przedstawicieli kultury, oświaty, samorządów, związków zawodowych czy
stowarzyszeń. Działalność sekretariatów przyczyniła się do ożywienia i zaktywizowania członków partii, zwłaszcza na poziomie lokalnym, m.in. poprzez stworzenie sieci
rzeczników regionalnych ściśle współpracujących ze środowiskami eksperckimi,
przedstawicielami samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i związków zawodowych.
Drugim ważnym kryterium związanym z działalnością omawianych struktur było
wypracowanie szeregu dokumentów programowych, w tym rezolucji i stanowisk,
krytycznie odnoszących się do koalicji SLD-PSL.
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Uwagi wstępne
Temat niniejszych rozważań wymaga wyjaśnienia pojęć w nim zawartych, takich jak sekretariaty krajowe, strategia partii politycznej
i partia opozycyjna. Przez określenie „sekretariaty krajowe” należy rozumieć szczebel wykonawczy i operacyjny kierujący pracą Unii Wolności (UW) w sposób bieżący, sytuujący się pomiędzy Prezydium a Klubem Parlamentarnym (KP), odpowiadający merytorycznie i organizacyjnie za ściśle określone dziedziny „z jednej strony odnoszące się do funkcjonowania partii w życiu publicznym kraju, a z drugiej do dziedziny
życia wewnątrzpartyjnego” (Nowina-Konopka 1994: 1). Sekretariaty te
stanowić miały w przyszłości podstawę do stworzenia gabinetu cieni,
zdynamizowania i zaktywizowania działań partii i jej członków, a tym
samym poprawy wizerunku UW w społeczeństwie (Romanowski 1994:
3; Krasowski, Śmiłowicz 1994: 3).
Pojęcie strategii partii politycznych związane było z sięganiem przez
współczesne partie i ugrupowania po narzędzia i techniki marketingu
wyborczego z jednoczesnym wykorzystywaniem określonych instrumentów marketingowych stosowanych w rywalizacji politycznej (Wiszniowski 2000: 74; Szczepański 2015: 201–214). Strategię partii politycznych
można zdefiniować zatem jako „zbiór zracjonalizowanych decyzji powziętych w oparciu o mniej lub bardziej formalne procedury analityczne,
a dotyczących kształtu przyszłych działań partii na rynku politycznym”
(Skrzypiński 2002: 129).
Trzecie pojęcie zawarte w tytule niniejszych rozważań należy wiązać z opozycją parlamentarną występującą w demokratycznym państwie
prawa. Zgodnie z definicją Eugeniusza Zwierzchowskiego „przez opozycję parlamentarną rozumiemy grupy polityczne lub frakcje parlamentarne, które z jakichkolwiek względów nie uczestnicząc w tworzeniu
rządu, odnoszą się krytycznie do jego politycznego programu i działalności oraz kształtują własną alternatywę programową i personalną, by
w ramach konstytucyjnie ustalonych reguł przejąć i sprawować rządy”
(Zwierzchowski 2000: 11).
Przyjęcie powyższych definicji skłoniło do sformułowania następującej hipotezy badawczej: działalność sekretariatów krajowych przyczyniła się do sukcesu wyborczego UW w 1997 r. i wzmocnienia jej wizerunku jako partii opozycyjnej w odbiorze społecznym. Do weryfikacji
hipotezy posłużono się trzema pytaniami badawczymi: 1) w jakich okolicznościach doszło do powstania sekretariatów krajowych? 2) czy i w
jaki sposób utworzenie i działalność sekretariatów wpłynęły na poprawę
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wizerunku UW w jej odbiorze społecznym? 3) czy i w jakim stopniu
sekretariaty krajowe pełniły rzeczywistą rolę „gabinetu cieni”?
Podstawę do zaprezentowania wyników przeprowadzonych analiz
stanowiły materiały o charakterze publicystycznym, archiwalnym oraz
wewnątrzpartyjne i niepublikowane źródła dotyczące omawianego zagadnienia.

„Opozycyjność Unii”
Zasadniczym celem, który legł u podstaw procesu zjednoczenia
Kongresu Liberalno-Demokratycznego (KLD) i Unii Demokratycznej
(UD) zakończonego utworzeniem w kwietniu 1994 r. UW, było stworzenie silnej i wyrazistej alternatywy wyborczej względem zawiązanej
po wyborach parlamentarnych z 19 września 1993 r. koalicji rządowej
SLD i PSL. W środowisku UD/UW sukces SLD-PSL postrzegano wyłącznie przez pryzmat „krytyki minionego czterolecia i głoszenia obietnic wyborczych bez pokrycia” (Informacja… 1993: 3). Krytykę tę odbierano jako bezpośredni atak na dorobek rządów Tadeusza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego i Hanny Suchockiej, które, jak oceniono, „przyniosły wiele niezaprzeczalnych osiągnięć dla Polski” (Unia
Demokratyczna… 1993: 5). Ze stanowiskiem tym wiązała się równocześnie postawa prezentowana przez członków i działaczy UD/UW, którzy
promowali w środkach masowego przekazu określony wizerunek swego
ugrupowania jako kontynuatora i strażnika „tego, co już zostało zrobione” (Pietrzyk-Zieniewicz, Zieniewicz 1995: 102).
Co ważne, w środowisku liberalno-demokratycznym rozważano dwa
warianty porozumienia, które zaproponowali politycy Unii Pracy (UP).
Zgodnie z pomysłem Ryszarda Bugaja możliwe było stworzenie koalicji
mniejszościowej UD-UP-PSL. Drugi wariant dotyczył utworzenia szerokiej koalicji od UD po SLD. W jej skład miał wejść także Bezpartyjny
Blok Współpracy z Rządem (BBWR). Propozycję poszerzenia tej koalicji o BWWR zgłosił Zbigniew Bujak (UD). W samej UD pojawiła się
jeszcze inna koncepcja. Część jej polityków zakładała stworzenie koalicji UD-SLD2. Świadczyły o tym chociażby słowa Aleksandra Kwaśniewskiego, który w okresie prowadzenia rozmów z PSL przekonywał:
„najbliżej nam do Unii. W UD są przecież także towarzysze, którzy byli
2

Stanowisko takie prezentowali m.in. Bronisław Geremek, Adam Michnik czy Jacek Kuroń.
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w Partii dłużej ode mnie. Oni co prawda wystąpili z PZPR, ale ja ją rozwiązałem. Kto jest więc lepszy? Unia byłaby dobrym partnerem do rządzenia: z jej fachowcami, prestiżem za granicą, przychylnymi mediami.
W rządzie UD-SLD Unia gwarantowałaby kontynuację, my bylibyśmy
motorem zmian” (Chrościcka 1995: 120–121). Ostatecznie wszystkie
warianty ewentualnego porozumienia zostały przez UD odrzucone.
Następnego dnia po wyborach parlamentarnych UD oświadczyła, iż
jej politycy nie zamierzają tworzyć koalicji z SLD. Partia ta wykluczyła
możliwość współpracy z koalicją gabinetową, stając się tym samym
opozycją co do zasad. Był to zabieg taktyczny, gdyż ewentualna współpraca z SLD i PSL oznaczałby izolację UD w parlamencie i tym samym
w układzie partii postsolidarnościowych (Jednaka 1995: 120).
W związku z tym UD wypracowała strategię, którą następnie realizowała UW. Strategię nazwano „opozycyjnością Unii”. Przejawiała się ona
w krytyce premiera i rządu, a także obawach związanych z niebezpieczeństwem zaprzepaszczenia procesu reform odradzania państwa polskiego
i gospodarki zainicjowanych w 1989 r. oraz w zaniepokojeniu stagnacją
w procesie przemian (Uchwała… 1994: 1). Marazm ten cechował się także: podwyższeniem podatków, destabilizacją systemu finansowego, niewykorzystaniem szansy zmniejszenia deficytu budżetowego, co w rezultacie doprowadziło do jego podwyższenia i narastania długu publicznego,
zahamowaniem prywatyzacji kapitałowej, zatrzymaniem reformy administracji państwowej, zwłaszcza prac nad reformą powiatów i regionalizacją,
a także pojawiającymi się sygnałami powrotu do starej nomenklatury
w postaci ręcznego sterowania gospodarką, co było podyktowane chwiejnością rządu oraz brakiem zainteresowania ze strony koalicji SLD-PSL
powstającymi grupami nacisku (Deklaracja… 1994: 1).
„Opozycyjność Unii” dochodziła do głosu także w wielu innych
aspektach działalności partii. Były to np. dwukrotne zgłoszenie inicjatywy powołania rządu ponadpartyjnego w 1995 i 1996 r. (Szczepański
2012: 427–439) czy też propozycja stworzenia wielkiego obozu posierpniowego Polski na okoliczność wyborów parlamentarnych 1997 r. z partiami bliskimi programowo UW (Szczepański 2011: 92–110).
Ważnym argumentem przemawiającym za „opozycyjnością UW”
było powołanie w maju 1994 r. sekretariatów krajowych, spełniających
rolę nadzoru resortów ówczesnego rządu. Zanim jednak koncepcja ta
zostanie szerzej przedstawiona, należy zwrócić uwagę na ważny aspekt
dotyczący realizacji tej strategii przez UW jako partię opozycyjną. Mimo
iż UW współtworzyli dawni członkowie KLD i UD, to trzeba pamiętać,
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że liberałowie z racji przegranej w wyborach parlamentarnych z 1993 r.
byli marginalizowani w nowej partii. Oznaczało to, że strategię działania
UW tworzyli dawni politycy UD. Sytuacja ta trwała zresztą do rozłamu
w partii, w wyniku którego liberałowie opuścili UW i utworzyli w 2001
r. Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej.

Dyskusje i spory dotyczące powołania sekretariatów krajowych
Strategia powołania sekretariatów krajowych UW została zainicjowana przez Wspólną Komisję Statutową KLD-UD na przełomie stycznia
i lutego 1994 r., a więc przed zjednoczeniem obu partii. Komisja w składzie: Piotr Nowina-Konopka (UD), Andrzej Celiński (UD), Ludwik
Turko (UD), Paweł Piskorski (KLD) i Jerzy Woźnicki (KLD) uznała, że
w przyszłej formule politycznej, jaką miała być UW, potrzebne będzie
wzmocnienie aparatu wykonawczego partii. Zaproponowano wówczas
stworzenie organu, który w sposób istotny miał się przyczynić do ożywienia działalności partii i odciążyć prace Prezydium i Klubu Parlamentarnego (KP).
Dalsze regulacje dotyczące sekretariatów zostały odłożone do momentu zjednoczenia obu partii, co formalnie nastąpiło 23 kwietnia 1994 r.
Dyskusja, która się wówczas zrodziła, miała związek z wyborem sekretarza generalnego oraz dookreśleniem jego nowych kompetencji. Do
jego obowiązków miało należeć koordynowanie pracami sekretariatów,
a także zapewnienie im pomocy ze strony Biura Krajowego (Statut…
1994: 10; Koncepcja… 1994: 1–2).
Wraz z zakończeniem obrad Kongresu Zjednoczeniowego przystąpiono do prac nad powołaniem sekretariatów krajowych. Ich zapowiedź
pojawiła się w trakcie posiedzenia Prezydium Rady Krajowej UW 17 maja
1994 r. Koncepcję ich powstania przedstawił T. Mazowiecki. W jego
ocenie sekretariaty miały monitorować oraz reagować na bieżącą politykę rządu, a także tworzyć specjalne kadry rządowe i eksperckie. Jak
dodał, nie był to „natychmiastowy gabinet cieni”, choć taki wariant brano pod uwagę. Nazwa „gabinet cieni”, którą posługiwali się zarówno
politycy UW, jak i dziennikarze na określenie sekretariatów krajowych,
spotkała się z krytyką lidera UW (Posiedzenie… 1994: 1).
Kierownictwo UW zwróciło uwagę na to, aby sekretariatów krajowych nie nazywano gabinetami cieni, gdyż ich głównym zadaniem było
wyłącznie dokonywanie ocen resortów koalicji rządowej SLD-PSL oraz
przeciwstawienie im własnych propozycji programowych. Odnosząc się
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do nazwy, jaką określano ministrów tworzących „minirząd UW”, przywódcy partii zastrzegali, iż nie był to gabinet cieni, gdyż szefowie sekretariatów, a więc sekretarze krajowi niekoniecznie musieli być kandydatami na ministrów (Komunikat… 1994: 1).
Kolejną dyskusję przeprowadzono na posiedzeniu Rady Krajowej UW
21 maja 1994 r. Rozpoczęła się ona od przypomnienia przez T. Mazowieckiego zrodzonej w trakcie debaty nad statutem oraz metodami działania partii idei utworzenia sekretariatów, zakładającej wzmocnienie
organów wykonawczych UW głównie po to, aby skuteczniej reagować
na bieżące wydarzenia w kraju i odciążyć Prezydium UW, którego zadaniem było skupienie się na kwestiach związanych ze strategią partii.
Mazowiecki wskazał również na uregulowanie tej kwestii w statucie UW
oraz na konieczność wypełnienia zadań zawartych w tym dokumencie.
W argumentach przedstawionych przez przewodniczącego UW sprecyzowano dwa główne kierunki działalności sekretarzy krajowych. Pierwszym było przyczynianie się do ożywionej wewnątrzpartyjnej dyskusji
programowej, zbieranie materiałów oraz opinii. Drugi natomiast związany był ze wspomnianym już monitorowaniem prac rządu. Po zaprezentowaniu własnego stanowiska dotyczącego powołania sekretariatów
krajowych T. Mazowiecki przedstawił propozycje obsady stanowisk
sekretarzy (Rada… 1994: 22–23).
Pomysł utworzenia sekretariatów krajowych wywołał ostrą dyskusję
w Radzie Krajowej UW, głównie wskutek wręczenia delegatom projektu
dotyczącego samych sekretariatów i listy kandydatów na sekretarzy tuż
przed wejściem na salę obrad. Głównym oponentem takiego zachowania
była Grażyna Staniszewska, która oprócz skrytykowania samej koncepcji sekretariatów odniosła się także negatywnie do rozstrzygnięć personalnych (Rada… 1994: 25–26); Sekretariaty Krajowe… 1994: 1). Jej
zdaniem zachowanie kierownictwa partii było niezrozumiałe. Zdziwienie
wzbudziło również pominięcie osoby Jacka Kuronia w wyborze na sekretarza krajowego ds. polityki społecznej. Z kolei Aleksander Smolar
przestrzegł obradujących delegatów przed niebezpieczeństwem rozbudzenia w społeczeństwie nadziei niemożliwych do spełnienia, a Marek
Edelman zarzucił Prezydium podejmowanie nieudolnych decyzji dotyczących podawania informacji o powołaniu sekretariatów, zanim jeszcze
zaczęto nad nimi formalnie dyskutować. Występując przeciwko Prezydium, M. Edelman stwierdził: „bójcie się Boga, nie róbcie dziecinnej
zabawy z partii demokratycznej”, co w konsekwencji skutkowało ostrą
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reprymendą, którą polityk ten otrzymał od T. Mazowieckiego w kuluarach partii (Rada… 1994: 32).
Głos wszystkich oponentów najdobitniej wyraził Andrzej Potocki.
Stwierdził, iż powołanie sekretariatów krajowych stanowiło zamach oraz
konkurencję wobec Klubu Parlamentarnego UW. Ich powstanie, jak
wskazali A. Potocki i M. Edelman, miało stać się źródłem napięć pomiędzy sekretarzami a członkami klubu parlamentarnego (Załuska 1994: 1).
Wśród zdecydowanych zwolenników powołania omawianych struktur
był Jan Rokita, uważający, że sekretariaty miały podjąć pracę programową, a więc zajmować się tym, czego nie realizował Klub Parlamentarny. Oprócz aktywnego i szybkiego reagowania na bieżące sprawy,
zdaniem J. Rokity, sekretariaty były eksperymentem mającym za zadanie usprawnienie pracy opozycji (Rokita 1994: 4).
Również Bronisław Komorowski wypowiedział się pozytywnie o sekretariatach, stwierdzając, iż jeśli nie zostaną one powołane, powstanie
ogólne wrażenie, iż politycy UW nie działali w „Unii Wolności, ale
w Unii Powolności” (Załuska 1994: 1). Po tej konkluzji T. Mazowiecki
wezwał członków Rady Krajowej do decyzji wiążącej. Pomimo ożywionej
dyskusji podjęto decyzję o głosowaniu nad projektem powołania sekretariatów krajowych. Na 100 delegatów 77 opowiedziało się za ich powołaniem, 4 było przeciw, 19 wstrzymało się od głosu (Rada… 1994: 42–43).
W 1994 r. formalnie powołano 11 sekretariatów krajowych: ds. samorządu terytorialnego; ds. wymiaru sprawiedliwości; ds. zagranicznych; ds. zdrowia; ds. ekologii; ds. kultury; ds. obrony (wojska);
ds. polityki gospodarczej i finansów; ds. ustroju gospodarczego; ds. polityki morskiej, transportu i łączności oraz ds. wsi (Sprawozdanie z działalności 1998: 8–9; Rothert 1999: 223–224). W późniejszych latach, tj.
w 1995 i 1996 r., sprawa powołania kolejnych 8 sekretariatów nie wzbudziła sporów i dyskusji tak w zakresie tematycznym sekretariatów, jak
i obsady personalnej. Wynikało to ze sposobu zarządzania partią przez
Leszka Balcerowicza, który zastąpił na stanowisku przewodniczącego
UW T. Mazowieckiego. Warto jednak dodać, iż w latach 1994–1996 do
Prezydium Rady Krajowej wpłynęło jeszcze kilka wniosków dotyczących powołania nowych sekretariatów krajowych, jak np. Sekretariatu
ds. dzieci i rodziny; Sekretariatu ds. młodzieży; Sekretariatu ds. mediów;
sekretariatu ds. obronności kraju i sprawiedliwości czy też Rzecznika ds.
równych praw kobiet. Ostatecznie Prezydium nie wyraziło zgody na ich
utworzenie. Do wyborów parlamentarnych w 1997 r. funkcjonowało
łącznie 19 sekretariatów krajowych (patrz tabela 1).
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Tabela 1. Wykaz sekretariatów krajowych Unii Wolności (1994–1997)

Table 1. The list of National offices of Union of Freedom (1994–1997)
Lp. Sekretariat Krajowy:
1
2
1 ds. Samorządu Terytorialnego

Sekretarz Krajowy
3
Zyta Gilowska

2

ds. Reform Ustrojowych

Hanna Suchocka

3

ds. Wymiaru Sprawiedliwości
ds. Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego

Janusz Niemcewicz

4

p.o. Janusz Niemcewicz/Bogdan Borusewicz

Odpowiednik w Sejmie
4
Komisja Samorządu Terytorialnego, Komisja Nadzwyczajna ds. Rozpatrzenia
Projektu Ustawy o Samorządzie Powiatowym, Zespół
Samorządowy istniejący
w ramach Klubu Parlamentarnego UW [dalej KPUW]
Komisja Regulaminowa
i Spraw Poselskich, Komisja
Ustawodawcza, Komisja
Konstytucyjna Zgromadzenia
Narodowego, Komisja Regulaminowa Zgromadzenia
Narodowego, Zespół Ustrojowy KPUW
Komisja Sprawiedliwości

Komisja Administracji
i Spraw Wewnętrznych,
Komisja Sprawiedliwości,
Zespół Ustrojowy KPUW
5 ds. Zagranicznych
Piotr Nowina-Konopka Komisja Spraw Zagranicznych, Komisja ds. Układu
Europejskiego, Komisja
Integracji Europejskiej,
Zespół Ustrojowy KPUW
6 ds. Polityki Obronnej
Bronisław Komorowski Komisja Obrony Narodowej
7 ds. Polityki Gospodarczej Jerzy Osiatyński
Komisja Polityki Gospodari Finansów (Makroekoczej, Budżetu i Finansów
nomia)
8 ds. Ustroju Gospodarczego Janusz Lewandowski
Komisja Polityki Gospodar(Deregulacji, Demonopoczej, Budżetu i Finansów
lizacji, Prywatyzacji)
9 ds. Małych i Średnich
Tomasz Bańkowski
Komisja Nadzwyczajna ds.
Przedsiębiorstw
Paktu o Przedsiębiorstwie
Państwowym w Trakcie
Przekształceń
10 ds. Mieszkalnictwa
Marcin Zawiła
Komisja Polityki Przestrzennej Budowlanej i Mieszkaniowej, Komisja Przekształceń Własnościowych

106

DOMINIK SZCZEPAŃSKI

1
2
11 ds. Polityki Morskiej,
Transportu i Łączności

3
Karol Działoszyński

12 ds. Wsi

Maria Stolzman

13 ds. Ekologii

Radosław Gawlik

14 ds. Zdrowia

Marek Balicki

15 ds. Nauki i Oświaty

Jerzy Woźnicki/Irena
Dzierzgowska
Juliusz Braun

16 ds. Kultury

17 ds. Polityki Społecznej

Michał Boni/
Jan Lityński
18 Rzecznik ds.. Kombatan- Maria Dmochowska
tów
19 Rzecznik ds. Mniejszości Mirosław Czech
Narodowych i Etnicznych
Źródło: opracowanie własne.

4
Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów,
Komisja Polityki Przestrzennej Budowlanej i Mieszkaniowej, Komisja Przekształceń Własnościowych, Komisja Stosunków Gospodarczych z Zagranicą, Komisja
Systemu Gospodarczego
i Przemysłu, Komisja Transportu, Łączności Handlu
i Usług, Komisja Nadzwyczajna ds. Paktu o Przedsiębiorstwie Państwowym
w Trakcie Przekształceń,
Komisja Nadzwyczajna ds.
Kodeksu Pracy
Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa
Komisja Zdrowia, Zespół
Społeczny KPUW
Komisja Edukacji, Nauki
i Postępu Technicznego,
Komisja Kultury i Środków
Przekazu, Zespół Społeczny
KPUW
W ramach KPUW pojawiła
się propozycja włączenia
kultury do zespołu edukacji
i nauki
Komisja Polityki Społecznej,
Zespół Społeczny KPUW

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
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Struktura organizacyjna sekretariatów krajowych oraz zakres
prac i obowiązków sekretarzy
Zgodnie z regulacjami zawartymi w statucie UW powoływanie sekretariatów krajowych następowało na wniosek właściwych sekretarzy
krajowych. Ci z kolei wybierani byli na wniosek Prezydium Rady Krajowej. W dokumencie tym wskazano także, iż osobą odpowiedzianą za
koordynowanie prac sekretariatów krajowych pozostawał sekretarz generalny. W skład poszczególnych sekretariatów wchodzili: sekretarz,
rzecznicy KPUW w zakresie objętym wyłącznie zainteresowaniem danego sekretariatu, a także członkowie sekretariatu powołani przez sekretarza krajowego.
Szczegółowe wytyczne w zakresie struktury organizacyjnej sekretariatu zostały uzupełnione wspólnymi ustaleniami Prezydium i KPUW
z 27 czerwca 1995 r. Wskazano w nich, iż każdy z sekretariatów skupiał
oprócz sekretarza również grupę członków Rady Krajowej, w tym posłów – członków komisji sejmowych, rzeczników regionalnych i ekspertów, których obszar działania obejmował specyfikę danego sekretariatu.
Każdy sekretarz posiadał swojego zastępcę, najczęściej posła odpowiedzialnego za kierowanie zespołem KPUW (Ustalenia… 1995: 2).
Zakres prac i obowiązków sekretarzy regulowały na bieżąco ustalenia Prezydium, KPUW, Rady Krajowej oraz wytyczne sekretarza generalnego. Wsparcia udzielał również rzecznik prasowy UW. Zakres ten
obejmował obszar prac merytorycznych oraz kontaktów środowiskowych określonych uchwałą Rady Krajowej UW o utworzeniu Sekretariatu Krajowego i uchwałą Prezydium zatwierdzającą plan działania danego
sekretariatu. Pracę sekretarzy krajowych oraz sekretariatów można scharakteryzować w oparciu o trzy obszary aktywności: 1) formułowanie
diagnozy; 2) tworzenie programów i ich realizację; 3) tworzenie i rozbudowę kontaktów środowiskowych.
W pierwszym z wymienionych do obowiązków sekretarzy należało
gromadzenie materiałów pochodzących z informacji otrzymanych m.in.
w Sejmie oraz ze środków masowego przekazu; zasięganie opinii w sposób bezpośredni lub też przy pomocy struktur regionalnych od związków
zawodowych, stowarzyszeń i samorządów dotyczącej sytuacji panującej
w określonej dziedzinie życia społecznego, politycznego i gospodarczego; monitorowanie prac rządu przypisanych agendom rządowym, samorządowym oraz monitorowanie instytucji publicznych i przedsiębiorstw;
sporządzenie okresowych ocen dla Prezydium partii; sygnalizowanie
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doraźnych ocen bądź problemów istotnych z punktu widzenia działalności poszczególnych organów UW (Ustalenia… 1995: 1).
W ramach drugiej płaszczyzny do obowiązków sekretarzy należało
formułowanie projektów programów i uchwał na potrzeby Rady Krajowej, Prezydium i KPUW; proponowanie oświadczeń władz partii,
inicjatyw ustawodawczych w zakresie zapytań i interpelacji; inicjowanie współpracy z organizatorami inicjatyw o charakterze lokalnym;
przygotowywanie stanowisk w sprawach inicjatyw legislacyjnych oraz
ustalenie składu personalnego osób odpowiedzialnych za prowadzenie
ustaw.
Z kolei w kwestii kontaktów środowiskowych sekretarze odpowiedzialni byli za stworzenie sieci rzeczników regionalnych, w tym także
współdziałanie z regionami w celu poszerzenia zasięgu oddziaływania
UW w ściśle określonych środowiskach; nawiązanie kontaktów ze stowarzyszeniami, związkami zawodowymi, samorządami oraz zainicjowanie kontaktu z ekspertami, przedstawicielami kultury i nauki. Sekretarze
gromadzili również dane o członkach i sympatykach UW, zwłaszcza
o ekspertach zajmujących się określoną problematyką pod kątem ich
potencjalnego udziału we władzach ustawodawczych, wykonawczych,
w tym także w samorządzie. Dotyczyło to również ich aktywności
w kampaniach wyborczych UW w charakterze zawodowych doradców
na zasadzie wolontariatu. Przedstawiony wyżej zakres prac i obowiązków sekretarzy traktowany był indywidualnie oraz dostosowywany do
każdego z powołanych sekretariatów (Syryjczyk 1996: 1–2).
Jeśli chodzi o wsparcie, którego sekretarzom udzielał rzecznik prasowy UW, to warto podkreślić, iż ograniczało się ono do wskazania listy
tematów, w oparciu o które przeprowadzano konferencje prasowe. Były
to m.in. kwestie aktualnych prac rządu; krytyka działań poszczególnych
ministrów, a tym samym krytyka koalicji SLD-PSL; informowanie społeczeństwa o postępie związanym z projektami przygotowywanych
ustaw. W tematach tych pojawiły się propozycje wykorzystania tzw.
newsów medialnych, jak np. udaremnienie przez policję brutalnego napadu, który należało wykorzystać jako troskę polityków UW o bezpieczeństwo obywateli, a w związku z tym przypomnieć o pracy sekretariatu ds. wymiaru sprawiedliwości oraz sekretariatu ds. bezpieczeństwa
i porządku publicznego. Oprócz tego sekretarze informowani byli o zasadach przeprowadzania konferencji, a więc o przedstawianiu konkretów, tj. oświadczeń, stanowisk UW, pomysłów i propozycji oraz krytyki
konkretnych spraw (Gacek 1996: 1). Działania takie służyły wzmocnie-
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niu wizerunku UW w odbiorze społecznym oraz podkreśleniu roli, jaką
pełniły sekretariaty krajowe w bieżącym monitorowaniu prac rządu
i przedstawianiu własnych rozwiązań programowych.

Realizacja strategii partii opozycyjnej
Powołanie sekretariatów krajowych stanowiło pierwszy etap w realizacji strategii zainicjowanej przez UW jako partię opozycyjną. Trzeba
podkreślić, iż trwał on wyjątkowo długo, gdyż po sporach i dyskusjach
w maju 1994 r. sekretariaty formalnie powołano dopiero 2 lipca 1994 r.,
a więc półtora miesiąca od oficjalnego ich zatwierdzenia jako strategii
partii opozycyjnej. Warto również dodać, iż z protokołów Rady Krajowej wynika, że struktury te formowane były aż do września 1996 r., zaś
ich działalność trwała w sposób nieprzerwany do zakończenia kampanii
wyborczej w 1997 r.
Drugą i bodaj najważniejszą fazę organizowania sekretariatów determinowała działalność omawianych struktur, która w świetle wewnątrzpartyjnych i niepublikowanych dokumentów UW była zróżnicowana pod
względem intensywności podejmowanych działań i zakresu. Aktywność tę
można scharakteryzować w oparciu o trzy zasadnicze kryteria: 1) mobilizacyjną; 2) programową i 3) kontrolną (Rokita 1996: 1–2); (Syryjczyk;
Staniszewska 1995: 1–2).
W pierwszym z wymienionych dominowała diagnoza, iż działalność
sekretariatów krajowych skierowana była wyłącznie do członków i sympatyków UW. Podstawowym błędem, na który należy zwrócić uwagę,
jest nadmierna „elitarność” podejmowanych zabiegów, a więc konsultowanie wielu spraw, jak. np. oświaty, zdrowia, kultury, spraw społecznych, gospodarki, wymiaru sprawiedliwości czy samorządu terytorialnego, wyłącznie z ekspertami, pozbawiając tym samym możliwości wypowiedzenia się przedstawicieli wymienionych środowisk, w tym obywateli na co dzień korzystających z usług wspomnianych organów i instytucji. Ważnym aspektem aktywności mobilizacyjnej sekretariatów
było stworzenie sieci rzeczników regionalnych współpracujących z sekretarzami, którą stanowiło od kilkunastu aż do czterdziestu sześciu
osób, co było podyktowane przede wszystkim kreatywnością i dynamicznością działań poszczególnych sekretarzy. Dzięki temu w wielu
miastach i miasteczkach Polski doszło do utworzenia w regionach odpowiedników sekretariatów krajowych w postaci sekretariatów regionalnych, których działalność była źródłem wielu interesujących inicjatyw
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dla UW (Sprawozdanie z działalności 1995: 3; Rokita 1994: 4). Warto
wśród nich wymienić choćby stworzenie odrębnego programu wyborczego dla każdego z 16 ówczesnych województw Polski, zorganizowanie konferencji programowych o charakterze regionalnym czy promowanie lokalnych przedstawicieli określonych środowisk jako ponadpartyjnych autorytetów z danej dziedziny możliwych do zagospodarowania
przez przedstawicieli niemal wszystkich opcji politycznych. Takie rozwiązanie miało służyć poprawie funkcjonowania obszarów, w których
dostrzegano problem. Dzięki temu w 1997 r. oraz w latach następnych
przy UW powołano zespoły problemowe, takie jak: Forum Kobiet Unii
Wolności, Forum Ekologiczne, Forum Gospodarcze i Radę Samorządową, skupiające środowiskowe zaplecze eksperckie.
Realizacja kryterium mobilizacyjnego wymagała od sekretarzy uzyskania poparcia opinii społecznej dla stanowiska zajmowanego przez
UW w wielu kwestiach, stanowiących na ogół przedmiot prac parlamentarnych bądź pozostających w orbicie zainteresowania sekretariatów
krajowych i samych sekretarzy. Polegało to na publicznym przedstawieniu koncepcji i drogi dochodzenia do konkretnych rozwiązań, a w wielu
przypadkach także na udzieleniu gwarancji, iż w przypadku ewentualnego dojścia przez UW do władzy przyjmie ona odpowiedzialność za
wprowadzenie postulowanych zmian o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym (Syryjczyk; Staniszewska 1995: 1).
Kryterium programowe było nieodłącznym elementem realizowanej
strategii wyborczej. Polegało ono na wytworzeniu szeregu dokumentów,
a zwłaszcza stanowisk, uchwał, oświadczeń, regulacji oraz samych programów, w których kładziono nacisk na ukazanie nieprawidłowości
w funkcjonowaniu koalicji SLD-PSL. Służyły temu także krótkie komunikaty prasowe, które wydawano w latach 1994–1997 pod wymowną
nazwą Zaniechania i błędy koalicji SLD-PSL. Prezentowano w nich informacje na temat: dezinformacji SLD w sprawie rezerw finansowych
w budżecie państwa; konfliktu pomiędzy lekarzami a rządem; upartyjnienia państwa przez gabinet SLD-PSL; stanu prywatyzacji na dzień
19 lipca 1996 r.; manipulacji słownych polityków SLD i kłamstw zawartych w programie tegoż koalicjanta; konieczności opublikowania tzw.
białej księgi dotyczącej działalności informacyjnej rządu; stanowiska
UW wobec korupcji i nadużyć stanowisk publicznych; marnotrawstwa
pieniędzy w polityce rolnej; niespełnienia obietnic w zakresie polityki
mieszkaniowej i budownictwa (Materiały 1997: VIII.1–VIII.19).
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Najważniejszą częścią tego kryterium było jednak zainicjowanie
przez sekretarzy oraz kierowanych przez nich struktur wewnątrzpartyjnych dyskusji dotyczących konieczności opracowania nowego programu. Sekretariaty zapoczątkowały w sposób formalny zaangażowanie się
tzw. dołów partyjnych poprzez zgłaszanie właściwym sekretariatom
inicjatyw i propozycji ulepszenia programu UW, stanowiącego z jednej
strony wizytówkę samej partii, a z drugiej narzędzie potrzebne do odsunięcia koalicji SLD-PSL od władzy. Chciano w ten sposób ukazać, iż
UW podejmowała świadome i racjonalne działania w zakresie tworzonych rozwiązań oraz że cała partia aktywnie uczestniczyła w ich przygotowaniu.
Pierwsze działania, które podjęto w tym zakresie, zakończyły się
zorganizowaniem Krajowej Konferencji Programowej UW w Gdańsku
w dniach 11–12 marca 1995 r. Głównymi podmiotami odpowiedzialnymi za przygotowanie dokumentów programowych były: Sekretariat ds.
Zagranicznych; Sekretariat ds. Nauki i Oświaty; Sekretariat ds. Zdrowia;
Zespół ds. Ochrony Środowiska; Zespół ds. Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego; Sekretariat ds. Wymiaru Sprawiedliwości; Zespół ds. Wsi;
Zespół ds. Prywatyzacji i Reprywatyzacji; Sekretariat ds. Polityki Gospodarczej (Krajowa… 1995: 1–26). Wszystkie wymienione sekretariaty
i zespoły przygotowały szczegółowe rozwiązania programowe stanowiące podstawę do dalszej dyskusji nad programem UW w trakcie obrad
II Kongresu Krajowego UW (1–2.04.1995 r.). Dzięki pracom sekretariatów krajowych Kongres przyjął następujące dokumenty: Kartę reform
ustrojowych; Kartę wolności gospodarczych; Deklarację społeczną;
Uchwałę w sprawie ochrony zdrowia; Uchwałę w sprawie kultury;
Uchwałę w sprawie polskiej polityki zagranicznej i Uchwałę w sprawie
zrównoważonego rozwoju Polski (Dokumenty… 1995: 1–11). Zarówno
wyniki konferencji programowej, jak i prac II Kongresu Krajowego
przyczyniły się ostatecznie do stworzenia programu wyborczego w 1997
r. oraz tzw. drugiego planu Balcerowicza (Sprawozdanie 1998: 4).
Funkcja kontrolna sekretariatów krajowych traktowanych w początkowym okresie tak przez samych polityków UW, jak i dziennikarzy jako
gabinet cieni koalicji SLD-PSL polegała na nieustanym monitorowaniu
oraz dokonywaniu bieżącej oceny pracy resortów rządu. Dzięki temu
sekretariaty krajowe odpowiedzialne były za przygotowanie okresowych
raportów składających się z trzech zasadniczych części: 1) faktów;
2) oceny; 3) tego, co i jak zdaniem polityków UW powinno zostać
w danym resorcie naprawione. Wszystkie te oceny posłużyły UW do
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opracowania dwóch głównych dokumentów programowych zatytułowanych: Siedem grzechów głównych koalicji SLD-PSL oraz Sprawy polskie
po trzech latach rządów partii Oleksego i Pawlaka będących swoistym
raportem o stanie państwa z lat 1993–1997. Wydaje się, że zdecydowana
i ciągła krytyka rządu oraz wytykanie licznych zaniechań w pewnym
stopniu przyczyniły się do wzmocnienia UW w jej odbiorze społecznym
jako partii dbającej o samo państwo oraz o jego obywateli.

Uwagi końcowe
Sekretariaty krajowe UW stanowiły interesujący eksperyment, który
objął swoim zasięgiem nie tylko parlamentarzystów partii, ale także
przedstawicieli niższych szczebli ze wszystkich regionów Polski, w tym
również sympatyków UW, niezależnych ekspertów i reprezentantów
środowisk, które pozyskano do współpracy. Oceniając je jako instrument
wykorzystany w strategii partii opozycyjnej, należy stwierdzić, iż sekretariaty w dużej mierze przyczyniły się do ożywienia struktur partyjnych,
zainicjowania i przeprowadzenia dyskusji o charakterze programowym,
a także wypromowania wizerunku UW jako partii przeciwstawiającej się
nieskutecznej polityce rządu, walczącej z upartyjnieniem państwa i wytykającej błędy swoim konkurentom politycznym.
Sekretariaty krajowe pracowały z różną intensywnością oraz
w zróżnicowanym zakresie. Ich aktywność, przynajmniej w początkowej
fazie działania, skierowana była wyłącznie do członków i sympatyków
partii, natomiast w miarę rozszerzenia poruszanych problemów, tworzenia nowych zespołów i sekretariatów zapraszano do współpracy przedstawicieli kultury, oświaty, samorządów, związków zawodowych czy
stowarzyszeń. Napotkały one jednak liczne trudności w działaniach podejmowanych każdego dnia, głównie ze względów organizacyjnych
i finansowych, jednak w odczuciu wielu polityków UW prace sekretarzy
krajowych pozwoliły na wytworzenie zdrowych mechanizmów awansu
w strukturach partyjnych, opartych na takich wartościach, jak kompetencje i ciężka praca, co znalazło bezpośrednie przełożenie na ostateczny
kształt list wyborczych i obsadzanie stanowisk partyjnych po wyborach
parlamentarnych.
Odnosząc się do postawionej na początku artykułu hipotezy naukowej, należy stwierdzić, iż w świetle przedstawionych rozważań została ona
pozytywnie zweryfikowana. Wielopłaszczyznowość działalności programowej, aktywizacyjnej, kontrolnej w znacznym stopniu przyczyniła się do
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wzmocnienia wizerunku UW w odbiorze społecznym jako partii opozycyjnej oraz do zwiększenia szans w rywalizacji wyborczej. Odpowiedź na
dwa pierwsze pytania badawcze udzielona została zwłaszcza w części
rozważań poświęconych dyskusji i sporom nad sekretariatami krajowymi
oraz w analizie realizacji strategii partii opozycyjnej.
Pomimo dystansowania się kierownictwa UW od nazywania sekretariatów gabinetami cieni należy stwierdzić, iż pełniły one i tę rolę, co
wynikało z samego charakteru i liczby utworzonych sekretariatów, a także
zgłoszonych propozycji i rozwiązań programowych stanowiących alternatywę dla programu realizowanego przez koalicję SLD-PSL. Konkludując, należy stwierdzić, iż sekretariaty krajowe spełniły pokładane w nich
nadzieje związane z odsunięciem od władzy koalicji SLD-PSL.
Na koniec rozważań warto zadać pytanie, czy współczesne polskie
partie polityczne będące w opozycji do rządu wzorowały się w swoich
działaniach na pomysłach UW z lat 1994–1997. Odpowiedź może być
dwojaka. Po pierwsze, partie będące w opozycji, szczególnie w latach
1997–2005, dystansowały się od UW, podejmując zasadniczą krytykę
nie tyle jej opozycyjności, ile sposobu i stylu rządzenia krajem, kiedy to
UW współtworzyła koalicję rządową z Akcją Wyborczą Solidarność. Po
drugie, formułowane w późniejszym okresie gabinety cieni, tj. w 2006
i w 2016 r. przez Platformę Obywatelską (powstałą z rozłamu UW) oraz
w 2009 r. przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS), nosiły znamiona odwzorowania inicjatywy podejmowanej przez UW. Warto zwrócić uwagę, iż
w przypadku PiS mieliśmy do czynienia jedynie z zapowiedzią powołania instytucji gabinetu cieni z jednoczesnym wskazaniem ministrów-cieni. Nieco inaczej sytuacja ta wyglądała, jeśli chodzi o PO. Dwukrotnie wskazano pełną obsadę ministerialną z technicznym Prezesem Rady
Ministrów, natomiast tylko w 2006 r. powołano zespół rzeczników-ekspertów, który przygotował raport o stanie państwa. Co ważne, politycy PO w swoich wypowiedziach pomimo oczywistego zaadaptowania
rozwiązań przyjętych przez UW dystansowali się od tego środowiska,
wskazując na własną niezależność i samodzielność w realizacji strategii
partii opozycyjnej.
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National offices of the freedom union party as an example of an opposition party
strategy (1994–1997)
Abstract
The aim of the article was to present the circumstances of the foundation and activity of the National Offices of The Freedom Union (UW) that comprised an executive and
operational level guiding the contemporary work of the abovementioned political party;
it was positioned between the Presidium and the Parliamentary Club, and was organizationally and substantively responsible for particular areas. In 1994–1997 the National
Offices were a part of UW opposition against the coalition of the Democratic Left Alliance (SLD) and The Polish People's Party (PSL) founded in 1993, thanks to which they
became a sort of a ‘shadow cabinet’, monitoring and reacting to the current policy of the
SLD-PSL government.
The activity of those offices contributed to the stimulation and activation of party
members, especially at the local level, by, for example, creating a network of regional
spokesmen, closely cooperating with expert groups, representatives of local selfgovernments, associations and trades unions. The second important criterion connected
with the activity of the discussed structures was developing a series of programme documents, including resolutions and statements critical of the SLD-PSL coalition.
Key words: Freedom Union, opposition, National offices, strategy, political parties
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Rozwój technik teleinformatycznych i ich wpływ na społeczeństwo stanowi wyzwanie badawcze dla przedstawicieli nauk społecznych, otwierając szerokie pole o bserwacji najświeższych zjawisk zachodzących w społecznej przestrzeni internetu.
Celem niniejszego artykułu jest deskrypcja nowego zjawiska społecznego określonego
w literaturze przedmiotu mianem crowdsourcingu. Proces ten można zdefiniować jako
aktywność organizacji (firmy, instytucji publicznej, organizacji non-profit) polegającą
na delegowaniu za pomocą przestrzeni wirtualnej zadań wykonywanych tradycyjnie
przez pracowników do niezidentyfikowanej, zwykle bardzo szerokiej grupy ludzi
w formie tzw. open call (ang. crowd – tłum, sourcing – pozyskiwanie, zaopatrywanie
się). Crowdsourcing umożliwia użytkownikom internetu partycypację w zadaniach,
które kiedyś były domeną wąskiej grupy specjalistów. W artykule wskazano podstawowe definicje crowdsourcingu spotykane w literaturze przedmiotu. Zaprezentowano
również zakres pojęciowy zjawiska, bazując na dostępnych jego definicjach. Przedstawiono również motywy podejmowania działań crowdsourcingowych przez użytkowników internetu z podziałem na liderów opinii oraz typowych partycypatorów
przestrzeni wirtualnej. Przywołano ponadto dwie typologie pól ekspoatacji crowdsou rcingu (polską oraz anglosaską) definiowane z poziomów makro, mezzo i mikro. Wśród
najpopularniejszych działań crowdosurcingowych wymieniono crowdfounding oraz
globalną współpracę. Zjawisko crowdfundingu związane jest zarówno z pozyskiwaniem funduszy od internautów na projekty biznesowe i społeczne, jak i mikropożyczkami, popularnymi w krajach rozwijających się. W ramach globalnej współpracy
wyszczególniono działania zmierzające między innymi do systematyzacji wiedzy, jak
np. aktywność wikipedystów oraz folksonomia, czyli społeczne kategoryzowanie.
Słowa kluczowe: Wiedza tłumu, Web 2.0, społeczeństwo informacyjne, inteligencja
kolektywna, wirtualni komunitarianie

1

Dr Jarosław Kinal, Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, al. T. Rejtana
16C, 35-959 Rzeszów, e-mail: jaroslawkinal@gmail.com

Crowdsourcing – próba deskrypcji zjawiska

117

Wprowadzenie
Akceptacja społeczna dla rozwiązań z zakresu nowych technologii
teleinformatycznych jest współcześnie niewiarygodnie wysoka, dzięki
czemu możliwe jest wdrażanie interaktywnych rozwiązań społecznych
do komunikacji międzyludzkiej na poziomie mikro i makro oraz wykorzystywanie znanych procesów komunikologicznych do zawiązywania
i aktywizacji kręgów społecznych do działań inicjujących i konsultacyjnych (Waśko, Faraj 2000: 155–173) Współczesne procesy społeczno-komunikologiczne w świecie internetu zostały wzbogacone o element
przestrzenny nazwany w przedmiotowej literaturze angielskojęzycznej
Buzzworld. Jest to model przestrzeni wirtualnej umożliwiający nie tylko
zawieranie znajomości, ale także wykorzystywanie sieci społecznych do
generowania i pozyskiwania treści. Jednym z elementów przestrzeni
„buzz” jest crowdsourcing. Model ten opiera się na zjawisku zbiorowej
inteligencji2. W crowdsourcingu instytucje i organizacje wykorzystują
wiedzę swoich użytkowników do tworzenia, testowania oraz pozyskiwania informacji zwrotnej o produktach i usługach przez nie wytwarzanych
i świadczonych. Idea jego działania jest podobna do zasad funkcjonowania mediów społecznościowych, które umożliwiają zawieranie znajomości oraz interakcje interpersonalne. Crowdsourcing angażuje zjawisko
usieciowienia relacji do budowania i kontrolowania pewnego zasobu
wiedzy grupowej oraz wykorzystania tego zasobu do własnych, także
komercyjnych celów (Brabham 2009). Jak wskazuje Jan Kasprzycki-Rosikoń (2016), idea crowdsourcingu nie jest wytworem myśli XXwiecznej. Jako przykład jej realizacji Kasprzycki-Rosikoń wskazuje
otwarty konkurs ogłoszony przez Napoleona Bonapartego na wynalezienie skuteczniejszego sposobu przechowywania żywności na froncie.
Autor najlepszego pomysłu miał otrzymać 12 000 franków. W ten sposób, dzięki „konkurencyjności tłumu”, wymyślono konserwę. Inne przykłady działań historycznych katalogowanych przez badaczy jako działania crowdsourcingowe zawarto w tabeli 1.
Tabela 1. Przykłady działań crowdsourcingowych w historii
Table 1. Examples of crowdsourcing activities into a historical aspect
Rok
1
1714
2

Działanie
2
Nagroda rządu brytyjskiego za uniwersalny pomysł określenia położenia
statku na morzu
Zwanej także inteligencją tłumu.
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1
1884
1916
1996
2009

2
Wykorzystanie 800 wolontariuszy do katalogowania haseł w Oxford English
Dictionary
Konkurs na logotyp firmy Mr. Peanut, wygrany przez 14-letniego chłopca
Zespół Marillon zebrał 60 000 dolarów na stworzenie płyty
Aplikacja WAZE, bazująca na systemie A-GPS oraz podawanych w czasie
rzeczywistym przez użytkowników informacjach dotyczących korków drogowych, wypadków, blokad dróg.

Źródło: Barbhan 2013.

W XXI w. nienazwane jeszcze zjawisko przyczyniło się do powstania platform tworzonych przez tłumy użytkowników. Ich przykłady to
Wikipedia czy YouTube.

Definicja crowdsourcingu i jego powiązanie
z teorią sieci społecznych
Autorami pierwotnej definicji crowdsourcingu są Jeff Howe oraz
Mark Robinson, którzy na łamach czasopisma Wired zaprezentowali
nowy model biznesowy oparty na aktywności użytkowników sieci Internet: „Najprościej rzecz ujmując crowdsourcing oznacza działanie firmy
lub instytucji, która zleca zadanie bądź jego część wykonywaną dotychczas przez zatrudnionych pracowników nieokreślonej (i zazwyczaj dużej) sieci osób w formie otwartego zaproszenia. Działanie to może przybrać formę peer-produkcji (gdy praca jest wykonywana wspólnie) bądź
działań indywidualnych. Zaletami tego działania jest praca w otwartym
modelu połączeń i duża sieć potencjalnych pracowników3 (Howe 2006).
T. Kalata (2012) wskazuje różnicę pomiędzy crowdsourcingiem
a outsourcingiem, dodatkowo charakteryzującą omawiany model: „Różnica w stosunku do techniki outsourcing polega na tym, że zadanie powierzone jest nieznanej grupie jako publiczny apel, a nie jakiemuś konkretnemu ciału. Crowdsourcing, dzięki technologii Web. 2.0, uważany
jest za narzędzie z dużymi perspektywami tak w przypadku organizacji
komercyjnych, jak i non-profit, jakimi są biblioteki i archiwa. Najbardziej znanym przykładem wykorzystania techniki crowdsourcingu jest
3

Tłumaczenie własne autora: Simply defined, crowdsourcing represents the act of
a company or institution taking a function once performed by employees and outsourcing
it to an undefined (and generally large) network of people in the form of an open call.
This can take the form of peer-production (when the job is performed collaboratively),
but is also often undertaken by sole individuals. The crucial prerequisite is the use of the
open call format and the large network of potential laborers.
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Wikipedia, czyli cyfrowa, powszechnie dostępna encyklopedia, tworzona przez internetowych wolontariuszy. Projekt ten w bardzo krótkim
czasie i przy minimalnym koszcie doprowadził do powstania blisko
4 milionów artykułów w anglojęzycznej wersji platformy”.
Jak zauważa B. Brzozowski (2010) na swoim blogu, zmianie uległ
rdzeń terminu crowdsourcing: „Przekształcając się w działanie, stając się
niemal synonimem słowa «współpraca». Odnosząc się do «nowego»
znaczenia tego terminu, bez problemu możemy wyróżnić wąską i szeroką definicję crowdsourcingu. W znaczeniu szerokim crowdsourcing jest
zbiorowym dzieleniem się informacją (każdym typem informacji, w tym
własnymi gustami); w znaczeniu wąskim – dzieleniem się profesjonalną
wiedzą”.
Istotnym elementem crowdsourcingu jest wykorzystanie teorii sieci
społecznych, w których zachowanie aktora w sferze publicznej jest interpretowane zgodnie z pewnymi wzorami relacji, związkami zarówno
interakcyjnymi, jak i strukturalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem
Durkheimowskiej zasady solidarności. W crowdsourcingu i – szerzej –
w procesach interakcji internetowych istotne jest wykorzystanie paradygmatu Kin Universe: „Każda osoba może powiedzieć, że posiada społeczne uniwersum, które składa się z osób, z którymi ma więcej niż czysto fizyczny kontakt (fizyczny kontakt ma się np. z ludźmi w autobusie
czy pociągu) – rozmawia z nimi, działa z nimi czy wchodzi z nimi
w konflikty. Wiele społecznych kontaktów ma charakter chwilowy
i peryferyjny – osoby, z którymi kontaktujemy się w ten sposób, znajdują się na peryferiach społecznego uniwersum” (Stanisz 2006).
W świetle tej teorii zasięg działań crowdsourcingowych w scalonej
grupie społecznej może mieć charakter szeroki i bardzo dokładny. Osoby, które czują więź z daną instytucją, personalizują ją i nadają jej charakter osobisty – co zwiększa stopień poufałości i otwartości w procesie
interakcji między nimi. Dodatkowo, jak wskazuje Charles van den Heuvel (2010), w epoce społecznych interakcji on-line dystans społeczny
ulega zatarciu, a poziom aktywności, liczony podejmowanymi inicjatywami użytkowników sieci, jest nieporównywalnie większy aniżeli
w świecie realnym. Dlatego też instytucje i organizacje, tworząc sieci
społeczne za pomocą modeli crowdsourcingowych, mogą liczyć na
o wiele większe sprzężenie zwrotne, aniżeli gdyby zainwestowali podobne środki w pozyskiwanie wiedzy z tłumu w świecie realnym.
Ma to również związek z powstaniem specyficznej organizacji społecznej, tzn. społeczeństwa wiedzy. Jest to typ społeczeństwa, w którym
wiedza decyduje o pozycji zawodowej i społecznej oraz stanowi najbar-
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dziej wartościowy towar współczesnej gospodarki. W społeczeństwie
wiedzy każdy zatrudniony wnosi do firmy kapitał swojego warsztatu
pracy, jakim jest jego wiedza. Ta część warsztatu jest nierzadko znacznie
cenniejsza od materialnej, pochodzącej od pracodawcy, i tę część warsztatu pracownik zabiera ze sobą, gdy zmienia pracę. W przypadku pracodawcy może to prowadzić do uzależnienia od pracownika, w przypadku
pracownika – do obniżenia efektywności ze względu na pewność zatrudnienia. Pewne elementy crowdsourcingu bazujące na wykorzystaniu
wiedzy anonimowego tłumu umożliwiają zwiększenie efektywności
zatrudnionych pracowników, zgodnie z zasadami konkurencji.
Na marginesie dyskusji o formach organizacji należy również
wspomnieć o społeczeństwie informacyjnym jako organizacji społecznej,
której członkowie wykazują się przygotowaniem i zdolnością do użytkowania systemów informatycznych, są skomputeryzowani i wykorzystują usługi telekomunikacji do przesyłania i zdalnego przetwarzania
informacji (Goban-Klas, Sienkiewicz 1999).
W innym ujęciu (Garcia 2009) crowdsourcing definiowany jest jako
element „otwartego ekosystemu innowacji” ulokowany jako styczna
wspólnej i indywidualnej kreatywności, co przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Zakres definicyjny zjawiska crowdsourcingu
Image 1. The definition of the phenomenon of crowdsourcing
Źródło: opracowanie własne na podstawie Garcia 2009.
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Erkheimo Pia (2011) wskazuje na dwie grupy uczestników procesów kreatywnych w crowdsourcingu: 1) liderów opinii i 2) normalnych
użytkowników. Szczegółowe porównanie działań zawarto w tabeli 2.
E. Pia zwraca uwagę na rozdział motywacji między liderami opinii nastawionymi na monetyzację idei a zwykłymi użytkownikami, których
motywacje działania wydają się dwojakie, z jednej strony jest to chęć
wymiany wiedzy, z drugiej zaś możliwość zdobycia drobnego upominku
za działania wspólnotowe. Polskim przykładem takich działań jest system komentarzy produktowych obecnych na popularnych agregatorach
produktowych w przestrzeni wirtualnej.
Tabela 2. Motywacje działań crowdsourcingowych w podziale na liderów opinii
i użytkowników
Table 2. Motivation of crowdsourcing activities of the opinion leaders and users
Liderzy opinii jako uczestnicy działań
crowdsourcingowych
Wyzwanie (stymulacja intelektualna)
Samokształcenie
Zaangażowanie dla zabawy
Monetyzacja idei

Użytkownicy internetu jako uczestnicy
działań crowdsourcingowych
Szansa na otrzymanie gadżetu (np. nowego
smartfona)
Chęć uczynienia lepszym produktów/usług
Chęć urzeczywistnienia swoich pomysłów
Wymiana wiedzy

Źródło: Pia 2011.

Derren Brabham (2013) wskazuje na cztery funkcje działań crowdsourcingowych: 1) pozyskiwanie informacji i wiedzy dzięki działalności
tłumu, 2) zarządzanie i weryfikacja informacji dzięki zbiorowej inteligencji, 3) mobilizacja tłumu do działania oraz 4) analiza dostępnych
działań (np. programów politycznych) na większą skalę.

Pola eksploatacji crowdsourcingu
Crowdsourcing jako model pozyskiwania informacji może być wykorzystany na trzech polach eksploatacji firm i instytucji: w obsłudze
klienta, tworzeniu i wdrażaniu produktu oraz sondowaniu rynku.
W pierwszym elemencie pozyskiwanie wiedzy na temat efektywności
pracowników umożliwia pracodawcy sprawną selekcję oraz wskazuje
miejsca, w których należy zastosować odmienne techniki zarządzania
personelem i zasobami firmy. W drugim przypadku informacje zaczerpnięte od tłumu pozwalają na udoskonalanie produktu na każdym etapie
jego żywotności. Ostatni element umożliwia pozyskiwanie w sposób
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nisko- lub bezkosztowy informacji dotyczących rynku, jego nisz i pozycji popytowych. Nie ma potrzeby zlecania badań firmom zewnętrznym,
rozwiązania crowdsourcingowe umożliwiają niewielkiemu zespołowi
badawczemu analizę aktualnej sytuacji i trendów w oparciu o spore grupy badawcze, jednak z zastrzeżeniem, że grupy te nie mają często odpowiedniej reprezentatywności statystycznej.
Aktualnie w literaturze przedmiotu przywołuje się 14 stref oddziaływania crowdsourcingu. Autorem tego konstruktu myślowego jest Sean
Moffit. W ujęciu Moffita (2012) każdą z 14 stref4 łączą determinizm technologiczny, rozumiany jako nieprzerwany rozwój technologii, oraz zaangażowanie społeczności wirtualnej. Do wspomnianych stref można zaliczyć, za Janem Kasprzyckim-Rosikoniem (2016), następujące elementy:
1. Citizen Engagement (z ang. angażowanie mieszkańców, inaczej citizensourcing) – angażowanie mieszkańców czy obywateli do wspólnego zmieniania, zarządzania miastem czy państwem, np. WeDundee
(http://www.wedundee.com) w Szkocji, MiMedellin (http://www.mime
dellin.org) w Bogocie czy Otwarta Warszawa (www.otwartawarszawa.
pl) w Polsce.
2. CrowdIntelligence (z ang. mądrość tłumu) – zbiorowa inteligencja
społeczności powstała w oparciu o współpracę, współtworzenie i zaangażowanie użytkowników, np. Quora (https://www.quora.com).
3. Open Innovation (z ang. otwarta innowacja) – korzystanie z zasobów
spoza bezpośredniego otoczenia firmy czy organizacji celem tworzenia innowacyjnych rozwiązań, np. Nine Sigma czy program Procter &
Gamble PG Connect + Develop (http://www.pgconnectdevelop.com).
4. Mass Collaboration (z ang. globalna współpraca) – niezależna współpraca dużej liczby użytkowników nad jednym projektem, często składającym się z modułów, które można łączyć w całość, np. encyklopedia Wikipedii.
5. Online Communities (z ang. społeczności internetowe) – społeczności
internetowe charakteryzujące się wysokim współczynnikiem interakcji pomiędzy sobą. Łączy je wspólna idea, pomysł, przekonanie,
marka czy zainteresowania. Przykład stanowić może platforma Reddit
(https://www.reddit.com).
6. Crowd Tasks & Creativity (z ang. zadania i kreatywność społeczności) – projekty nastawione na wykonanie zadań, świadczenie usług lub
dostarczenie contentu przez zwykle liczną i rozproszoną społeczność
internetową, np. Amazon Mechanical Turk (www.mturk.com),
Crowdspring (www.crowdspring.com).
4

W literaturze przedmiotu obecne jest również sformułowanie „aktywności”.
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7. Crowd Causes (z ang. społeczności działające dla słusznego celu) –
jednostki bądź organizacje charytatywne wspierające projekty skierowane na dobro społeczne, nastawione na pomoc w zaadresowaniu
globalnych bądź lokalnych problemów, których rozwiązanie znacznie
polepszy byt ludzi, np. XPrize (www.xprize.org).
8. Social Business – firmy nastawione na autentyczne słuchanie, dzielenie się i angażowanie poprzez otwarte kanały społecznościowe, jak
np. Dell (http://www.dellchallenge.org).
9. Customer Co-creation (z ang. współtworzenie z konsumentami) –
współpraca pomiędzy firmą a grupą konsumentów nastawiona na wypracowanie wspólnego rozwiązania.
10. Sharing economy (z ang. ekonomia współdzielona) – koncept. Na
kanwie idei ekonomii współdzielonej powstał m.in. Uber oraz Airbnb.
11. Non-Equity Based Crowdfunding (z ang. inwestowanie społecznościowe) – członkowie społeczności wspierają finansowo projekt czy
przedsięwzięcie w zamian za nagrody w postaci możliwości skorzystania z usługi bądź produktu. Przykładem platformy, która umożliwia
udział w tego typu projektach, jest Kickstarter (www.kickstarter.com).
12. Equity-Based Crowdfunding (z ang. inwestowanie społecznościowe)
– członkowie społeczności stają się udziałowcami projektu czy przedsięwzięcia, które wspierają finansowo, np. Crowdcube.
13. Peer-to-Peer Lending / Commerce (z ang. pożyczki typu peer-topeer) – społecznościowe pożyczanie pieniędzy bez udziału instytucji
finansowej, np. Lending Club (www.lendingclub.com).
14. CrowdCurrencies (z ang. waluta społecznościowa, tzw. kryptowaluta) – alternatywne systemy walutowe tworzone przez społeczności internetowe, np. Bitcoin.
W innym opracowaniu, autorstwa Eleny Simperl (2015), wskazuje
się na podział crowdsourcingu na cztery główne pola eksploatacji, takie
jak: 1) mikrodziałania, 2) makrodziałania, 3) crowdfounding oraz
4) konkursy społecznościowe. W ramach mikrodziałań duże projekty
dzieli się na małe części i zleca do realizacji niezależnym od siebie zespołom (tłumowi), a następnie wybiera rozwiązania najbardziej korzystne. E. Simperl wskazuje, ze rozwiązania te są najbardziej efektywne
w badaniach naukowych, tłumaczeniach, weryfikacji danych. W ramach
makrodziałań tłumowi przedstawia się cały projekt oraz prosi o ocenę
(np. testowanie społecznościowe aplikacji). Następnie analizuje się złożone przez tłum uwagi oraz implementuje rozwiązania usprawniające.
Mianem crowdfundingu określa się zjawisko, w którym przedsiębiorca
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lub inwentor w zamian za niestandardowe benefity prosi o finansowe
wsparcie, które pozwoli mu zrealizować konkretny projekt. Ostatni element – konkursy społecznościowe – polega na wdrożeniu zasad grywalizacji do wirtualnych interakcji. Celem jest pozyskanie interesujących
opracowań przy minimalizacji kosztów. Przykładami tego typu platform
są polakpotrafi.pl oraz kickstarter.com.

Zakończenie
Crowdsourcing w przestrzeni wirtualnej jest zjawiskiem nowym,
powiązanym z tzw. rewolucją web 2.0, to jest pewnym etapem rozwoju
sieci zdefiniowanym jako wirtualny zestaw treści tworzonych przez
użytkowników za pomocą nowoczesnych technik komputerowych i rozwiązań umożliwiających tworzenie i stałą szybką komunikację internetową. Najważniejszą cechą Web 2.0 jest takie samo prawo każdego
użytkownika do udziału w tworzeniu treści internetowych (Mayfield
2004). Crowdsourcing rozwija tę ideę, umożliwiając nie tylko tworzenie
treści, ale również ich ocenę, modyfikację oraz monetyzację dotychczasowych działań wolontaryjnych.
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Crowdsourcing – an attempted phenomenon description
Abstract
The development of ICTs and their impact on society is a research challenge for social scientists, allowing for the observation, descriptivity and analysis of new phenomena
taking place in the social space of the internet. The purpose of this article is to describe
the new social phenomena defined in the literature of the subject as Crowdsourcing. This
process can be defined as the activity of an organization (a company, a public institution,
a nonprofit organization) that uses virtual space to delegate tasks traditionally carried out
by employees to an unidentified, usually very large group of people in the form of socalled Open Call (crowdsourcing, procure). Crowdsourcing allows Internet users to
participate in tasks that once were the domain of a narrow group of specialists. This
article outlines the basic definitions of the phenomenon of crowdsourcing functioning in
the literature of the subject. The conceptual scope of the phenomenon is also presented,
based on the available definitions of the phenomenon. An additional element of this
article is the presentation of motives for internet users undertaking crowdsourcing activities , divided into opinion leaders and typical virtual space contributors. Two typologies
of crowdsourcing exposures (Polish and Anglo-Saxon), defined from macro, mezzo and
micro levels, are also mentioned in this text. Crowdfunding and global co-operation are
among the most popular crowdsourcing activities. The phenomenon of crowdfunding is
related both to the acquisition of funds from Internet users to business and social projects
and to microloans popular in developing countries. Global co-operation includes actions
aimed at, among other things, the systematization of knowledge, such as the activity of
wikipedists and folksonomy or social categorization.
Key words: Crowdsourcing, Web 2.0, information society, collective intelligence, virtual
communitarians
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Streszczenie
Lokalne telewizje internetowe nie tylko wzbogaciły polski krajobraz medialny,
ale stały się szansą dla małych społeczności na szerszy i ciekawszy dostęp do informacji. Mimo że od pojawienia się pierwszych lokalnych telewizji internetowych minęła
dekada, zjawisko to niezmiernie trudno ująć w sztywne ramy teoretyczne. Różniące się
od siebie pod względem formatu, częstości pojawiania się czy też rodzaju własności
i kanału dystrybucji lokalne telewizje internetowe są tym bardziej interesującym
obiektem badań, szczególnie gdy jako perspektywę wybierzemy aspekt społeczeństwa
obywatelskiego, a konkretnie rolę, jaką w tym względzie pełnią lokalne telewizje
internetowe. W kontekście konwergencji, a więc współistnienia nowych i starych
mediów lokalną telewizję internetową należy rozpatrywać w kategoriach hybrydy
gatunkowej. Dla badań nad konwergentnym medium, jakim jest lokalna telewizja
internetowa, istotna jest również zmiana praktyk odbiorczych, która przejawia się
w sposobie konsumowania treści przekazywanych za pośrednictwem nie tylko mediów
ogólnopolskich, lecz także mediów lokalnych. Odbiorcy, przyzwyczajeni do bogactwa
treści i formy popularnych serwisów, takiej samej jakości zaczęli domagać się od
wydawców lokalnych. Zdominowany przez prasę drukowaną rynek lokalnych mediów
musiał na tę potrzebę odpowiedzieć. Stąd też można przypuszczać, że redakcje loka lnych mediów decydują się na tworzenie zawartości multimedialnych, aby wzbogacić
swoją ofertę. Jednocześnie przygotowywane materiały wideo pobudzają dyskusję na
ważne społecznie tematy, co z kolei ma znaczenie w kontekście społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym.
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Rola i znaczenie lokalnych mediów w dobie globalizacji
Użytkownicy mediów sięgają po tytuły lokalne, aby zdobyć informacje na temat swego najbliższego otoczenia. Dużo rzadziej poszukują
w nich rozrywki, co znacznie wyróżnia media lokalne wśród pozostałych
mediów, szczególnie masowych. Obserwowany od wielu lat boom
w tym sektorze rodzimego rynku jest konsekwencją między innymi powszechnej obecności i dostępności nowych mediów. Internet dał możliwość stworzenia portalu informacyjnego właściwie każdemu, kto miałby
na to ochotę. Wiedza i umiejętności stały się kwestią drugorzędną, co nie
pozostaje bez znaczenia dla jakości komunikatów. Niemniej jednak lokalne, a więc odmasowione media w masowym medium, jakim jest internet, są podstawowym źródłem informacji dla milionów Polaków. Nie
oznacza to rezygnacji z korzystania z innych rodzajów mediów, co
w konsekwencji prowadziłoby do spadku zainteresowania mediami
ogólnopolskimi. Raczej mówi się o dwubiegunowym rozwoju rynku
medialnego – a więc mediów globalnych i lokalnych.
Przyczynami takiego stanu rzeczy są przede wszystkim ograniczenia
każdego z tych typów w zakresie możliwości technologicznych, zainteresowań i potrzeb odbiorców, uwarunkowań ekonomicznych oraz czasu
wolnego użytkowników (Gierula 2006: 156). Nie brakuje też zdań, że
zwrot ku lokalności wynika z kryzysu społeczeństwa globalnego, niebędącego w stanie zaspokoić wielu elementarnych potrzeb człowieka, w tym
potrzeby tożsamości, a więc przynależności do wspólnej sfery kultury,
tradycji, obyczajów i sposobu postępowania (Michalczyk 2000: 17). Wielu naukowców jest zdania, że lokalizm w początkach XXI w. przechodzi
swój renesans, a rozwój lokalnego sektora prasowego jest tego potwierdzeniem (Mikułowski-Pomorski 2008: 13). Wśród mediów lokalnych
dominowała prasa drukowana, ale pojawienie się nowych technologii,
w tym przede wszystkim urządzeń z dostępem do internetu, dało lokalnym
redakcjom możliwość przenoszenia treści do internetu i tworzenia nowych
produkcji, z przeznaczeniem wyłącznie internetowym. Do tego typu inicjatyw należą również lokalne telewizje internetowe.
Rozwój mediów w małych ojczyznach nie odbywa się w sposób
zrównoważony i nie wszędzie mieszkańcy mają dostęp do zróżnicowanej pod względem formy i treści informacji. Brak konkurencji, a więc
monopol jednego medium w gminie lub powiecie, powoduje kształtowanie opinii przez jedną redakcję, nierzadko pozostającą pod wpływem
władz lokalnych i miejscowego biznesu. Z punktu widzenia uczestnictwa
w demokratyzacji społeczności lokalnych struktura formalna na znacznej
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części obszarów w Polsce nie jest satysfakcjonująca (Gierula 2006: 151).
Tam jednak, gdzie mamy do czynienia z pluralizmem na lokalnym rynku, media stanowią niezwykle ważny element systemu komunikowania,
platformę wymiany poglądów, a przede wszystkim źródło informacji
o najbliższym środowisku.
Za medium lokalne uważać będziemy tę część systemu medialnego,
którą można wydzielić z jego całości na podstawie przeważającej zawartości związanej z życiem oraz funkcjonowaniem społeczności lokalnych
(Gierula 2006: 148). Wśród mediów lokalnych wyodrębniane były media drukowane i elektroniczne, co w dobie konwergencji mediów nie ma
już większego znaczenia. Chociaż podział ten w wielu regionach Polski
jest jeszcze aktualny, to jednak nadążające za trendami redakcje już od
dawna są obecne w Internecie i proponują swoim odbiorcom multimedialne treści, wzbogacone o fotografie, zarejestrowany dźwięk czy multimedia, choćby w formie filmów. I to właśnie ta ostatnia grupa komunikatów stanowi ciekawy obiekt badawczy dla tych, którzy analizują
zmiany w mediach lokalnych spowodowane konwergencją.

Konwergencja w lokalnych mediach – konsekwencje
Zjawisko konwergencji, czyli wzajemnego przenikania się nowych
i starych środków przekazu (Jenkins 2006), jest również silnie obecne
w polskich mediach lokalnych właściwie od tego samego momentu co
w mediach mainstreamowych. Faktem jest, że i w tym aspekcie nie można
mówić o jednorodności. W skali kraju jest wielu wydawców, którzy doskonale radzą sobie w warunkach nowomedialnych, ale również sporo
zwolenników tradycji drukarskiej, ograniczających się wyłącznie do periodyków. Nie brakuje również mediów „środka”, a więc tych w stopniu
umiarkowanym wykorzystujących nowe technologie i internet do realizacji własnych produkcji. Powodów takiego stanu rzeczy można wskazać co
najmniej kilka, z całą pewnością będą do nich należeć ograniczone zaplecze techniczne i brak wykwalifikowanej kadry. Trzeba bowiem pamiętać,
że pomimo dużej dostępności i stosunkowo niskich kosztów technologii
w dalszym ciągu możliwość ich wykorzystania jest dla wielu redakcji
barierą nie do pokonania. Ci, którzy szybko odnaleźli się w nowych warunkach produkcyjnych, stworzyli konkurencyjne media, zdobywając
dziesiątki tysięcy lokalnych użytkowników. Konsekwencją konwergencji
w mediach lokalnych będzie więc podniesienie atrakcyjności przekazu, ale
jednocześnie wykluczenie, a przynajmniej spadek zainteresowania mediami, które nie proponują odbiorcy urozmaiconych treści.
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Pod względem ekonomicznym nie ma jednoznacznej odpowiedzi,
czy tańsze jest produkowanie mediów tradycyjnych (głównie drukowanych periodyków, które dominują wśród lokalnych mediów), czy nowych mediów, wzbogaconych o multimedia. Z jednej strony prowadzenie portalu internetowego nie musi się wiązać właściwie z żadnymi
kosztami, poza opłatą za domenę. Założyć i redagować portal informacyjny może każdy, o czym świadczy niezliczona ilość portali prowadzonych przez dziennikarzy obywatelskich, nieczerpiących z pracy żadnych
korzyści materialnych. Zawartość wideo może zostać nakręcona za pomocą telefonu komórkowego, co również nie generuje kosztów. Kult
amatora przejawia się również w tym, że w rolę producenta może wejść
właściwie każdy. Z drugiej jednak strony nie brakuje przykładów na
niezwykle profesjonalne podejście do wydawania lokalnego medium
w internecie. Korzyści z reklam pozwalają na czerpanie zysków, a więc
honoraria dla profesjonalnych dziennikarzy. Jeśli medium decyduje się
również na produkowanie telewizji internetowej, inwestuje pieniądze
w studio i sprzęt, co z kolei przekłada się na inną jakość niż ta proponowana przez media nieprofesjonalne. Nie zawsze jednak przekłada się to
na większą oglądalność. Niezależni twórcy mogą poszczycić się nierzadko lepszymi wynikami niż ich komercyjna konkurencja.
W dobie konwergencji mediów zmianie uległa również perspektywa
czasu. Rynek lokalnych mediów po transformacji społeczno-gospodarczej
zdominowany był przez prasę drukowaną. Miało to swoje przełożenie na
czas, w jakim informacja docierała do odbiorcy. Prasa drukowana ukazywała się z różną częstotliwością, ale przeważnie nie częściej niż raz
w tygodniu. To powodowało, że wiele informacji dezaktualizowało się,
zanim ukazał się bieżący numer gazety. Tym bardziej trudno utrzymać
regularny kontakt z czytelnikiem, jeśli tytuł ukazuje się raz w miesiącu.
Pojawienie się portali informacyjnych i mediów społecznościowych
całkowicie zrewolucjonizowało nie tylko praktyki odbiorcze, ale również nadawcze, bo w ślad za oczekiwaniami odbiorców musiała iść
zmiana praktyk redakcyjnych. Dla lokalnych dziennikarzy oznaczało to
nie tylko zmianę stylu pracy, ale również sposobu przekazywania wiadomości na bardziej dynamiczny, a nierzadko sytuacja wymusza ciągłe
aktualizowanie tematu. To z kolei przyniosło kolejne konsekwencje.
Wśród lokalnych mediów dużą część stanowią portale informacyjne
mające swoje korzenie w tytule drukowanym, często redagowanym równolegle z emisją internetową. Nie ma jednego wzoru na prowadzenie
polityki informacyjnej, to samo można obserwować na rynku ogólnopol-
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skim. Niektóre tytuły proponują odbiorcy bezpłatnie w internecie taką
samą treść jak w drukowanym odpowiedniku, niektóre ją całkowicie
ograniczają, a jeszcze inne prowadzą zrównoważoną dystrybucję treści.
Przyzwyczajony do darmowego dostępu do wiadomości użytkownik
internetu może się w wielu wypadkach poczuć zawiedziony.
Zgodnie z założeniami Henry’ego Jenkinsa konwergencja to nie jest
wyłącznie konkurowanie starych i nowych mediów, ale ich wzajemne
przenikanie się, co z kolei otwiera nowe kierunki rozwoju, a więc pozwala
na stworzenie oferty jeszcze atrakcyjniejszej, niż proponują nowe i stare
media (Jenkins 2006). Dobrym przykładem jest właśnie telewizja internetowa, również ta lokalna. Dla wielu nadawców wprowadzenie telewizji
internetowej było sposobem na urozmaicenie treści, a więc zaproponowanie materiału atrakcyjniejszego, niż ma w ofercie lokalna konkurencja.

Znaczenie i rola lokalnych telewizji internetowych
W społeczeństwie masowym najważniejszym medium była telewizja. W społeczeństwie informacyjnym zastąpił ją przekaźnik multimedialny nazywany telewizją internetową (Kluszczyński 2002: 14). Jak
tylko telewizje internetowe zaczęły pojawiać się na rynku, specjaliści
okrzyknęli je rynkiem przyszłości. Z perspektywy przeszło dekady
możemy stwierdzić, że mieli rację. Zmiana praktyk odbiorczych okazała się znacząca dla sposobu konsumowania treści nie tylko z mediów
ogólnopolskich i platform rozrywkowych, ale również mediów lokalnych. Użytkownicy, przyzwyczajeni do bogactwa popularnych serwisów, takiej samej jakości zaczęli domagać się od wydawców lokalnych.
Różnorodność lokalnych telewizji internetowych przysparza pewnego
rodzaju trudności w stworzeniu ram teoretycznych dla tego gatunku.
Ponadto zauważalna wśród lokalnych mediów efemeryczność stanowi
dodatkowe utrudnienie badawcze.
Ryszard Kowalczyk stworzył podział lokalnych telewizji na podstawie sześciu kryteriów: zasięgu rozpowszechniania (telewizja regionalna,
mikroregionalna, lokalna sensu stricto i sublokalna), sposobu rozpowszechniania (telewizja naziemna, kablowa i internetowa), sposobu działania na rynku (samodzielna lub niesamodzielna), typu własności (publiczna i niepubliczna), nastawienia wobec rynku (komercyjna, niekomercyjna i quasi-niekomercyjna), rodzaju emitowanego programu (uniwersalny, środowiskowy i wyspecjalizowany – na przykład muzyczny, informacyjny, społeczno-religijny i ekonomiczny) (Kowalczyk 2008: 142). Zgod-

Lokalna telewizja internetowa jako medium wspomagające...

131

nie z tą typologią lokalna telewizja internetowa jest jednym z trzech rodzajów telewizji wyróżnionych ze względu na sposób rozpowszechniania.
Biorąc jednak pod uwagę genologię nowych mediów, uznamy telewizję
internetową za hybrydę gatunkową typową dla nowych mediów. Zdaniem
Wojciecha Skrzydlewskiego stanowi ona przykład konwergencji różnych
form komunikowania z sektorem usług. Co nie mniej ważne, według niego (ale też wielu innych badaczy), należy ją uznać za medium posttelewizyjne o hybrydowym charakterze (Skrzydlewski 2013: 7).
Wracając do podziału zaproponowanego przez Ryszarda Kowalczyka, trudno nie zauważyć, że kryterium, jakim jest zasięg rozpowszechniania, nieco komplikuje lokalna telewizja internetowa. Trudno bowiem
mówić o zasięgu lokalnym, jeśli kanałem dystrybucji jest medium globalne, czyli internet właśnie. W tym przypadku można uznać, że decydujący będzie parametr zasięgu treściowego, a więc korzystanie z danego
źródła informacji przez grupę odbiorców ograniczoną terytorialnie.

Lokalna telewizja internetowa jako medium wspierające
społeczeństwo obywatelskie
Media ukazujące się lokalnie, a więc skupiające się na problemach
określonej terytorialnie grupy ludzi, pełnią ważną funkcję w swojej małej ojczyźnie. W związku z rolą mediów względem społeczeństwa często
omawia się je w kontekście społeczeństwa obywatelskiego. Przez społeczeństwo obywatelskie będziemy rozumieć autonomiczny byt zdolny
równoważyć władzę państwową, pozwalający jednocześnie społeczeństwu przejawiać swoje interesy i potrzeby, a także jednoczyć się wobec
spraw wspólnej troski i wpływać na decyzje społeczne (Osiatyński 2004:
120). Żeby taka sytuacja mogła zaistnieć, muszą zostać stworzone warunki swobodnej wymiany myśli i opinii, a rolę tę często przyjmują media, w tym media lokalne. Obywatel Polski lokalnej dzięki nowym mediom może w sposób niemal nieograniczony wyrażać swoje poglądy,
jednoczyć ludzi wokół słusznej sprawy. Media elektroniczne są doskonałym środowiskiem do oddolnego tworzenia społeczeństwa składającego
się z jednostek angażujących się w sprawy wspólne i jednocześnie mające znaczenie dla większej liczby mieszkańców. Naturalnie w praktyce
bardzo różnie z tym bywa, ale mając na myśli media proobywatelskie
jako pewnego rodzaju typ idealny, należy zaznaczyć, że misja lokalnych
mediów będzie z nim bardzo zbieżna. Powszechny dostęp z internetu
oznacza zniesienie barier komunikacyjnych, a więc rozwój sfery pu-
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blicznej. Nowe technologie sprzyjają działalności trzeciego sektora, który ma fundamentalne znaczenie dla budowy społeczeństwa obywatelskiego, również na szczeblu lokalnym.
Lokalne telewizje internetowe są niezwykle ważnym aktorem na lokalnych scenach, na których prowadzona jest debata społeczna. Tworzone
przez lokalnych dziennikarzy materiały filmowe to nowa jakość względem
tekstów prasowych, nawet tych wzbogaconych zdjęciami. Rejestracja
danego zdarzenia kamerą (choćby wbudowaną w smartfon) jest dla odbiorcy bardziej autentyczna i komunikacyjnie lepiej przyswajalna niż relacja prasowa. Co godne zaznaczenia, relacja ta wcale nie musi spełniać
standardów profesjonalnych telewizji. Z drugiej jednak strony prezentowane w lokalnych telewizjach internetowych materiały zawierające wypowiedzi mieszkańców stanowią doskonałą sposobność wyrażenia własnych poglądów. Pytanie jednak, na ile są to wypowiedzi szczere, a na ile
podyktowane strachem przed konsekwencjami w środowisku lokalnym.
Nie należą bowiem do rzadkości takie materiały, w których głosem dominującym jest głos przedstawiciela lokalnego samorządu.
Lokalnym telewizjom internetowym można przypisać niezwykle
istotną rolę kronikarską i kulturotwórczą. Poprzez gromadzenie i utrwalanie na nośnikach obrazu rejestrującego ważne dla danej społeczności
wydarzenia tworzone są medialne kroniki, które staną się w przyszłości
świadectwem minionych czasów i doskonałym źródłem informacji historycznej. Ten aspekt jest z kolei niezwykle ważny z punktu widzenia tożsamości, a więc istotnego czynnika konstytutywnego społeczeństwa
obywatelskiego.
Aby media lokalne dobrze wypełniały swoją rolę, musi być zachowana niezależność i otwartość na wielogłos. Praktyka badawcza pokazuje, że nie zawsze tak się dzieje, po pierwsze dlatego, że powszechny
i szeroki dostęp do nowych technologii w wielu środowiskach jest wciąż
utrudniony, szczególnie dla seniorów i osób wykluczonych społecznie,
a po drugie obserwowany od lat wpływ lokalnej polityki i biznesu na
miejscowe redakcje ma niejednokrotnie kluczowe znaczenie dla ostatecznej formy komunikatów, a nawet doboru tematów.

Zakończenie
Lokalne telewizje internetowe stały się alternatywą dla tradycyjnych form informowania społeczeństwa, a dzięki temu wdzięcznym
obiektem analiz i obserwacji. Szczególnie istotna rola, jaką przypisy-
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wać można lokalnym mediom, to wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym. Media internetowe mają ogromny potencjał, ponieważ związana jest z nimi swego rodzaju swoboda w wyrażaniu opinii i tworzeniu nowych materiałów. Dodatkowo nowe media
rozszerzają płaszczyznę działania istniejącym wcześniej mediom tradycyjnym, ale także nowym liderom opinii, w tym dziennikarzom
obywatelskim. Hybryda gatunkowa, jaką jest telewizja internetowa, ma
duży potencjał w wymiarze lokalnym. Telewizja jest medium słusznie
kojarzonym ze społeczeństwem masowym, natomiast jej „odmasowionym” odpowiednikiem jest telewizja internetowa. Dla mniejszych społeczności stanowi ona niejednokrotnie jedyne forum prezentacji szerszej publiczności materiałów audiowizualnych poruszających problemy
danej społeczności, a co za tym idzie, pobudzenia dyskusji nad konkretnym problemem. Dzięki temu lokalne telewizje internetowe stanowią narzędzie wspierające budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
Jednocześnie zagrożenia, jakim mogą być wpływy lokalnego samorządu i otoczenia biznesu na przekazywane treści, są aktualne również
w przypadku nowych mediów.
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Local internet television as a medium facilitating the functioning of civil society
at the local level
Abstract
Local internet television has not only enriched the media landscape, but also become an opportunity for local communities to have wider and more interesting access to
information. Despite the fact that over a decade has passed since the appearance of the
first local internet television, this phenomenon is extremely difficult to grasp in a rigid
theoretical framework. The local Internet TVs, which differ in format, frequency, or type
of ownership and distribution channel, are an interesting subject of research, especially if
we choose the aspect of civil society as a perspective, and specifically the role of local
internet televisions in this respect. In the context of convergence, meaning the coexistence of new and old media, local internet television should be considered in terms of
species hybridity. For research on the convergence medium which is local Internet television, there is also, importantly, a change in receiving practices, not only in the way of
consumption of content transmitted through the national media, but also in the local
media. Consumers, accustomed to the richness of content and the form of popular services, began to insist on the same quality from local broadcasters. Dominated by the
press, the local media market had to respond to this need. Local media editors choose to
create multimedia content to enrich their offerings. However, video material is a tool for
discussion on socially important topics, which in turn is important in the context of civil
society at the local level.
Key words: local internet television, local media, convergence, civil society, hybrid,
post-television
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RECENZJE

„To był niezwykły, szalony rok. (…) Jestem z pokolenia, dla którego Polski Październik mitem był tylko. Ale ten mit stworzył dla nas
przestrzeń myślową, wyznaczył inną pamięć historyczną, pozwalał korzystać szeroką garścią z tego dorobku, który wtedy – w latach 1956–
1957 – ujrzał światło dzienne i wnet został skonfiskowany. Na szczęście
pamięci nie można było skonfiskować” (Michnik 2016: 7). Takimi słowami Adam Michnik rozpoczyna swój tekst poświęcony Październikowi
56, czasowi oczekiwań na zmianę, związanych z tym debat i nadziei.
”Odwilżą” nazwano umownie przemiany zachodzące w ZSRR od
śmierci Józefa Stalina w 1953 r., które rzutowały również na sytuację
w Polsce i pozostałych państwach demokracji ludowej. Nie bez znaczenia były spadek autorytetu Kremla, zmiany w sprawowaniu władzy,
pierwsza nieśmiała krytyka dotychczasowego stylu sprawowania władzy
podczas II Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Stopniowo
na systemie pojawiało się coraz więcej rys. W kręgu tych tendencji pozostawało także łagodzenie represji, wypuszczanie więźniów, choć równocześnie nadal skazywano np. za szpiegostwo. Liberalizacja wkroczyła
także do świata kultury, co przekładało się na zmiany w mentalności
społeczeństwa. Dla przeobrażeń w Polsce niebagatelne znaczenie miał
XX Zjazd Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, wygłoszony na
nim referat Nikity Chruszczowa, zarówno ten jawny jak i tajny, oraz
śmierć Bolesława Bieruta. Zwłaszcza to ostatnie wydarzenie odbiło się
na sytuacji w partii, inicjując walkę o schedę po I sekretarzu.
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Trudno jednoznacznie wskazać to jedno jedyne zdarzenie, które rozpoczęło liberalizację systemu i ograniczenie jego represyjności. Cały
proces był wielokierunkowy, rozłożony w czasie, uzależniony od zmian
zachodzących w Związku Radzieckim, od sytuacji międzynarodowej. Na
jego przebieg miały także wpływ nastroje społeczne oraz podziały wewnętrzne w kierownictwie PZPR i konsekwencje walki o władzę. Z tych
powodów przebieg „odwilży” był złożony i długotrwały, momentami
niekonsekwentny.
Powszechnie przełom roku 1956 wiązany jest z powstaniem poznańskim oraz zmianą na szczytach władzy, którym towarzyszyły obawy
ewentualnej interwencji radzieckiej. Symbolem 1956 r. stała się z jednej
strony tragiczna ofiara poznańskiego czerwca, trzynastoletni Roman
Strzałkowski, z drugiej zaś powracający do władzy Władysław Gomułka.
Bunt społeczny, który rozpoczął się w Poznaniu 28 czerwca 1956 r.,
choć początkowo przybrał formę żądań ekonomicznych, wkrótce przerodził się w walkę o sprawiedliwość społeczną i prawa polityczne. Żądania
„Chcemy chleba” i „Precz z komunistami” zlewały się w jedno. Społeczeństwo, w którym obniżył się poziom strachu, odważnie pokazało
swój sprzeciw wobec władzy i systemu głoszącego zasady równości
i sprawiedliwości społecznej, a równocześnie łamiącego je.
W związku z protestem pojawia się pytanie: gdzie należy szukać genezy zmian mentalności społeczeństwa polskiego? Kiedy nastąpił moment zwrotny? Jakie czynniki legły u podstaw przekształceń politycznych, społecznych i gospodarczych w 1956 r.?
Częściowych odpowiedzi udziela praca Piotra Bojarskiego. Autor
patrzy na rok 1956 jako rok przebudzenia społeczeństwa. Równocześnie
szuka źródeł tego przebudzenia, bazując na wybranych wydarzeniach
z 1956 r. widzianych z perspektywy ówczesnych ich uczestników i obserwatorów.
Warto sobie uświadomić, że „bunt” narastał stopniowo od momentu
śmierci Józefa Stalina. By społeczeństwo mogło upomnieć się o swoje
prawa w 1956 r., musiało przebudzić się, dojrzeć. W pracy Piotra Bojarskiego można prześledzić tę drogę. W poszczególnych częściach, nasuwa się określenie „odcinkach”, autor szuka źródeł zmiany. Bierze pod
lupę różne grupy społeczne i zawodowe, na przykładach losów swych
bohaterów opisuje zachodzące zmiany.
Opowieść o polskim roku 1956 przybiera różne odcienie szarości.
Z jednej strony tragedia w Poznaniu – wojsko strzelające do manifestującego tłumu, ale tuż obok uwięzione rodziny pracowników Urzędu
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Bezpieczeństwa, zlinczowany przez tłum pracownik organów bezpieczeństwa. Swe miejsce znalazły w publikacji także protesty w Bydgoszczy, zwykle pomijane, przysłonięte Czerwcem i Październikiem.
Ich przypomnienie ma niebagatelne znaczenie dla uczestników,
zwłaszcza osób skazanych w 1957 r. za chuligaństwo. Mimo prób ich
rehabilitacji podejmowanych po 1989 r. nadal wielu z nich żyje z piętnem „chuligana”.
Swą opowieść znajdą też w książce Bojarskiego Polacy biorący
udział w powstaniu węgierskim, wiecujący razem z Węgrami, obserwujący skutki radzieckiej interwencji, będący wreszcie na celowniku węgierskich służb specjalnych.
Opowieść o przebudzeniu społeczeństwa to także historia kręcenia
filmu Andrzeja Wajdy „Kanał”. Obok zagadnień związanych bezpośrednio z filmem i jego przyjęciem pojawia się kwestia Powstania Warszawskiego, stosunku do niego oficjalnych władz i społeczeństwa, zwłaszcza
jego uczestników.
Ważne miejsce w monografii zajmuje rewolucja w „Po Prostu” –
problem podejmowania przez dziennikarzy nowych tematów czy raczej
w miarę otwartego pisania o trudnych sprawach, ale też rozliczenia
z własnych fałszywych przekonań, zauroczeń, łatwowierności. Autor
kreśli obraz młodych próbujących naprawić system, w który wierzyli,
pragnących zmian. Jak wspomina Stefan Bratkowski, „Wiedzieliśmy,
czego nie chcemy: tego, co było. Ale tak prawdę mówiąc, wcale nie
wiedzieliśmy, co mamy robić z tym całym socjalizmem. Chcieliśmy
demokracji, ale nie mieliśmy koncepcji, jak to ma wyglądać i jak to zrobić” (Bojarski 2016: 108). To pragnienie zmiany, choć nie do końca
wiadomo, w jakim kierunku, to również część polskiej odwilży.
Praca Piotra Bojarskiego proponuje inne ujęcie Polskiego Października. Autor patrzy na jego przyczyny, przebieg i bezpośrednie
skutki przez pryzmat jednostek – zaangażowanych w przewrót bezpośrednio lub pośrednio. Dzięki temu czytelnik ma możliwość poznania
ówczesnych nastrojów. Bojarski pokazuje obawy swych bohaterów
i ich bliskich. Oddaje frustracje społeczeństwa czy raczej ludzi, ich
zmęczenie codziennością, gniew na rozdźwięk między propagandą
i przemówieniami a zwykłym życiem, rzeczywistością, szarą, przez
długi czas naznaczoną strachem. Rozdział zatytułowany „Zaplute karły
wracają do życia” to z jednej strony opowieść z pozytywnym zakończeniem, ale z drugiej – tragedia. Najpierw lata więzienia za działalność w podziemiu, potem życie niby w społeczeństwie, ale jednak na
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jego obrzeżach. Wilcze bilety, konsekwencje dla rodziny, zwolnienia
z pracy. Przeszłość niejednokrotnie powracała do nich w najmniej
oczekiwanych momentach.
W publikacji jest też miejsce na opisanie zmian w mentalności społeczeństwa. Jest jazz i bikiniarze, ówczesne życie towarzyskie. Autor
śladami jednego ze swych bohaterów oprowadza czytelnika po ówczesnych lokalach, w których zbierali się artyści, śmietanka towarzyska, ale
też snoby i osoby kojarzone powszechnie z marginesem społecznym.
Siłą opracowania jest odwołanie się do uczestników, odtworzenie ich
przeżyć, oczekiwań i rozczarowań, spojrzenie z perspektywy czasu. Zabawa przeplata się z frustracją, strachem.
Zamieszczone fragmenty z ówczesnych artykułów prasowych pozwalają oddychać tamtą atmosferą. Pokazują, jak rzeczy błahe przeplatały się z ważnymi informacjami, których wagę w pierwszym momencie
trudno było pojąć, docenić. Zamieszczane informacje z gazet dają wyobrażenie, jak ważne i trudne tematy stopniowo przebijały się do świadomości społecznej. Z drugiej strony ukazanie tematyki trudnej politycznie
w zderzeniu z tekstami o nowych telewizorach, realizacji planów etc.
pokazuje, czym ludzie żyli na co dzień w 1956 r.
Swe miejsce w tej narracji mają także tarcia i zmiany w partii oraz
osoba Władysława Gomułki. Także i w tym wypadku na plan pierwszy
wysuwają się ludzie, tym razem związani z władzą, ich obawy, nadzieje,
rozczarowania, żal.
Praca Piotra Bojarskiego nie jest kolejną monografią polskiej odwilży, jest natomiast opowieścią o dojrzewaniu społeczeństwa do walki
o swoje prawa, o dojrzewaniu kierownictwa partii do zmian, powolnej
liberalizacji. Jej główną siłą jest ukazanie przemian z perspektywy jednostki. „Wielka polityka” niby pozostaje w tle, ale jest cały czas obecna,
wpływa bowiem na losy zwykłych ludzi.

Literatura
Bojarski P., 2016, 1956 Przebudzeni, Warszawa.
Michnik A., 2016, „O roku ów” (kilka przypuszczeń na temat Polskiego Października)
[w:] 1956 (Nieco) inne spojrzenie. Eine (etwas) andere Perspektive, red.
J. Kochanowski, J. Von Puttkamer, Warszawa.

UR JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
NR 1 (2) / 2017
RECENZJE

ISSN 2543-8379
DOI: 10.15584/johass.2017.1.10

Kamil Kowalski1

S. Kawalec, E. Pytlarczyk, Paradoks euro. Jak wyjść
z pułapki wspólnej waluty?, Wydawnictwo Poltext,
Warszawa 2016, ss. 366

1
Dr Kamil Kowalski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny,
Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej, ul. Rewolucji 1905 r.
nr 41/43, 90-214 Łódź, e-mail: kamil.kowalski@uni.lodz.pl

RECENZJE

Sondaże przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej
pokazują, że ostatnie lata przynoszą załamanie poparcia Polaków dla
wprowadzenia euro w Polsce. Poziom aprobaty dla zastąpienia rodzimej
waluty wspólnym pieniądzem europejskim osiągnął maksimum – 64% –
w styczniu 2002 r., a zatem jeszcze przed przystąpieniem Polski do UE.
Po akcesji akceptacja dla uczestnictwa Polski w unii walutowej spadła –
w latach 2007–2008 odsetek zwolenników i przeciwników pozostawał
na zbliżonym poziomie. Rok 2009 był zaś jak dotąd ostatnim, w którym
zwolennicy euro w Polsce przeważali nad jej sceptykami. Od 2010 r.
obserwujemy wyraźną erozję poparcia dla euro. W badaniu przeprowadzonym w kwietniu 2015 r. za euro Polsce opowiadało się już tylko 25%
ankietowanych. Przeciwne zdanie wyraziło 70% pytanych. Zestawiając
badania z 2002 i 2015 r., należy zauważyć, iż odsetek aprobujących euro
zmniejszył się o 39 punktów, podczas gdy odsetek sprzeciwiających się
przyjęciu nowej waluty wzrósł o 48 punktów. Tendencji tej nie towarzyszy zmiana poglądu co do zasadności obecności Polski w UE. Poparcie
społeczeństwa polskiego dla członkostwa w UE jest bardzo wysokie
i wynosi – według badania z 2015 r. – 84%. Negatywne nastawienie do
przyjęcia waluty europejskiej jest powszechne wśród – co nie może dziwić – przeciwników członkostwa Polski w UE (99%), ale także bardzo
częste wśród jego zwolenników (67%). O spadku entuzjazmu dla projek-
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tu europejskiej waluty świadczą również opinie na temat tempa wprowadzenia euro w Polsce – takie właśnie pytanie zostało postawione zwolennikom tej waluty w Polsce. Za możliwie szybkim jej wprowadzeniem
opowiedziało się 18% spośród nich. W tym samym badaniu aż 78% pytanych uważało, że z rezygnacją ze złotego nie należy się spieszyć (Komunikat z badań CBOS 72/2015, Warszawa 2015). Zasadność przytoczenia tych statystyk tłumaczę dwojako. Z jednej strony chcę pokazać,
jak bardzo spadało poparcie dla projektu europejskiej waluty, tzn. jak
bardzo daleko jesteśmy od optymistycznych zapowiedzi Donalda Tuska
z 18. Forum Ekonomicznego w Krynicy z 2008 r. o tym, że Polska może
przystąpić do strefy euro w 2011 r. Z drugiej strony zaś statystyki te
przekonują, jak znacząco rośnie kategoria tych, którym poglądy Stefana
Kawalca i Ernesta Pytlarczyka mogą być szczególnie bliskie.
Zawężanie grona adresatów omawianej pozycji jedynie do czytelników reprezentujących poglądy eurosceptyczne byłoby jednakże nie tylko
krzywdzące dla samej książki, w tym zwłaszcza potencjału dla wzniecenia
dyskusji, jaki ona niesie, ale też zwyczajnie nietrafione, gdyż Paradoks
euro jest inspirującą lekturą dla każdego zainteresowanego problematyką
strefy euro i – generalnie – obszarów walutowych. Ciekawy i dający zapowiedź wyważonych opinii i satysfakcjonującej lektury jest już sam zestaw autorów. O słabościach europejskiej waluty nie piszą jacyś sfrustrowani kanapowi politycy, szukający szansy na odzyskanie popularności
i zbicie kapitału politycznego wśród rosnącego w siłę eurosceptycznego
elektoratu. O kryzysie eurozony nie piszą również autorzy reprezentujący
skrajne lewicowe czy libertariańskie poglądy, uznający, że posiedli klucz
do rozwiązania wszystkich problemów świata sprowadzający się do maksymalizacji czy minimalizacji (czasem likwidacji) roli państwa. O euro
piszą tym razem praktycy. Stefan Kawalec to współtwórca „planu Balcerowicza” i wiceminister finansów w kilku rządach w latach 1991–1994,
w kolejnych latach zatrudniony w sektorze ubezpieczeniowym i bankowym. Bankowość zaś stanowi główne pole działalności Ernesta Pytlarczyka, od 2010 r. głównego ekonomisty BRE Banku/mBanku (na stanowisku tym zastąpił Ryszarda Petru). Pytlarczyk to znany i ceniony analityk
makroekonomiczny. Kierowany przez niego zespół był kilkakrotnie nagradzany za najtrafniejsze prognozy makro.
Tezy przedstawione w Paradoksie euro nie będą zaskoczeniem dla
śledzących wcześniejsze publikacje autorów. Książka, co należy uznać
za zaletę i dobry zwyczaj, zawiera zresztą aneks z listą tych publikacji
i wypowiedzi, które dotyczyły strefy euro. Pierwsza salwa padła już
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w kwietniu 2012 r. Był nią artykuł w „Gazecie Wyborczej”, którego
tytuł nie pozostawiał wątpliwości co do zapatrywań Kawalca i Pytlarczyka. Brzmiał on: „Rozwiązać strefę euro”. Autorzy byli także sygnatariuszami „Manifestu Solidarności Europejskiej” (styczeń 2013 r.),
w którym wskazywano, iż kontrolowana dekompozycja eurozony stanowi najlepsze rozwiązanie dla ocalenia UE i „najcenniejszych wartości
europejskiej integracji” (www.european-solidarity.eu). Myśl ta przewija
się przez całą książkę i stanowi oś, wokół której autorzy budują logikę
swoich wywodów. Przedstawmy je zatem pokrótce.
Autorzy od samego początku wyraźnie podkreślają, że nie są przeciwnikami integracji europejskiej. Przekonująco dowodzą dobroczynnego
wpływu wdrażania kolejnych etapów zacieśniania współpracy gospodarczej, począwszy od wspólnego rynku węgla i stali, przez unię celną, na
wspólnym rynku kończąc. Zestawiają przyrosty PKB per capita w 21 lat
po I i II wojnie światowej, na podstawie czego zauważają że różnica
w poziomach przyrostów wyniosła 49 punktów na korzyść modelu przyjętego po 1945 r. Przywołują także przykład Wielkiej Brytanii, niechętnej
początkowo udziałowi w EWWiS, która zachęcona sukcesem integracji
sześciu państw, złożyła w końcu akces do jednoczącej się gospodarczo
Europy. Szczytowym osiągnięciem zacieśniania współpracy ekonomicznej
krajów Starego Kontynentu jest dla Autorów powstanie wspólnego rynku.
Dostęp zaś do niego stanowi kluczowy czynnik rozwoju państw członkowskich UE. Ocena kolejnego etap integracji, tj. unii gospodarczej i walutowej, jest już negatywna. Wbrew oczekiwaniom, w myśl których
wprowadzenie euro miało położyć kres kłopotliwym wahaniom kursów,
zmniejszyć koszty transakcyjne i ułatwić przepływy kapitałowe, sprzyjając konwergencji, przyniosło ono liczne negatywne konsekwencje i ryzyka. Pomimo wątpliwości zgłaszanych przez specjalistów (np. list 155 profesorów z 1998 r.), jak również sceptycyzmu części mieszkańców Europy
(tylko 30% Niemców aprobowało rezygnację z marki niemieckiej)
1 stycznia 1999 r. euro zostało wprowadzone w obiegu bezgotówkowym.
Doświadczenia kolejnych 10 lat zdawały się potwierdzać słuszność decyzji o pogłębieniu integracji gospodarczej.
Realnym testem okazał się światowy kryzys finansowy, który rozpoczął się w USA w 2008 r., i oddziałując na gospodarki europejskie,
skutkował wzrostem oprocentowania obligacji kilku krajów (Grecji,
Irlandii, Hiszpanii, Portugalii i Włoch). Autorzy pokazują, że z kryzysem
lepiej radziły sobie kraje UE posiadające waluty narodowe (ich PKB
w 2014 r. wynosił 105,5%, jeśli za bazę uznać poziom z 2007 r.).
W przypadku krajów strefy euro analogiczny wskaźnik osiągnął zaled-
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wie 99%, przy czym istotne jest zróżnicowanie sytuacji gospodarczej
wewnątrz eurozony (Malta – wzrost PKB o 18,5% w latach 2007–2014;
Grecja – spadek o 25,9%). Naturalnie nasuwa się pytanie o przyczyny
takich wahań w obliczu kryzysu finansowego, który jest zresztą słusznie
zestawiany (jeśli chodzi o skalę i długotrwałość załamania gospodarek)
z wielkim kryzysem 1929–1933. Istoty kłopotów niektórych krajów
strefy euro Autorzy książki upatrują w utracie międzynarodowej konkurencyjności tychże gospodarek. Ta zaś wynika z przewagi wzrostu płac
nad wzrostem produktywności. Z uwagi na brak możliwości długotrwałego równoważenia spadku produkcji dóbr podlegających eksportowi
poprzez zwiększenie produkcji i zatrudnienia w sektorach niepodlegających wymianie krajom tym groziło powiększenie deficytu na rachunku
obrotów bieżących wraz z perspektywą problemów z jego finansowaniem. Przykładowo w 2010 r. saldo rachunku obrotów bieżących Grecji
wynosiło -11,4% PKB, Portugalii -10,2% PKB, podczas gdy Niemiec
5,6% PKB. Do utraty konkurencyjności Grecji, Portugalii, Włoszech,
Hiszpanii przyczynił się również wzrost zadłużenia prywatnego. Aby
odzyskać konkurencyjność międzynarodową – przekonują Kawalec
i Pytlarczyk – kraje południa strefy euro powinny były w 2010 r. zredukować płace w swoich gospodarkach o 10–30%. Podobny efekt można
osiągnąć poprzez osłabienie waluty krajowej, co nie powodowałoby
szkody w poziomie zatrudnienia i rozmiarze działalności gospodarczej.
Przykładowo złoty doświadczył 30-procentowej deprecjacji między jesienią 2008 r. a wiosną 2009 r., dzięki czemu saldo polskiego handlu
zagranicznego poprawiło się o 3% PKB. Autorzy akcentują, że kraje
południa strefy euro nie dysponują instrumentem dostosowawczym
w postaci kursu walutowego. Konkurencyjność swoich gospodarek próbują poprawić na drodze wymuszania nominalnego spadku płac, świadczeń i cen. Narzędziem polityki deflacyjnej (zwanej też polityką wewnętrznej dewaluacji) mającej temu służyć jest zacieśnienie fiskalne,
czyli obniżenie wydatków budżetowych i podniesienie podatków, lub
restrykcyjna polityka monetarna. W obu przypadkach celem jest uzyskanie efektu silnego ograniczenia popytu w gospodarce. W ocenie Autorów polityka deflacyjna jest nie tylko mniej skuteczna, ale przede
wszystkim, co podkreślają wielokrotnie, bardziej kosztowna ekonomicznie i społecznie niż przywracanie konkurencyjności z wykorzystaniem
kursu walutowego. Osłabienie waluty daje natomiast efekt natychmiastowy i powszechny, tzn. powoduje automatyczną obniżkę płac wyrażonych w walutach zagranicznych i poprawę konkurencyjności, co sprzyja
wzrostowi produkcji krajowej.
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Autorzy trafnie identyfikują mankamenty polityki deflacyjnej. Jest
ona zabiegiem skomplikowanym, a jej efekty są odłożone w czasie
i często niepewne. Jej realizacja przebiega według schematu, w którym
redukcja produkcji poprzedzona spadkiem popytu skutkuje rosnącym
bezrobociem, co ma skłonić tych, którzy jeszcze pracują, do tego, aby
zaakceptowali obniżkę wynagrodzeń. Tu napotyka jednak barierę. Wiadomo bowiem, że płace są nieelastyczne w dół. Nie można zatem mówić
o automatyzmie polityki wewnętrznej dewaluacji. Nie bez wad pozostaje
również – choć o tym w Paradoksie euro znacznie mniej – konkurencyjny wobec polityki deflacyjnej mechanizm kursu walutowego. Może on
być stosowany natychmiastowo w reakcji na obniżenie konkurencyjności
kraju i przynieść szybko pożądany efekt. Problematyczne jest natomiast
jego utrzymanie. Dlatego też temu instrumentowi dostosowania powinna
towarzyszyć adekwatna polityka fiskalna i monetarna. O ile nie można
Autorom zarzucić braku analizy wad i zalet każdego z prezentowanych
narzędzi poprawy konkurencyjności, to jednak zauważa się pewną nierównowagę przy prezentacji niedoskonałości tychże środków. Zabrakło
uwypuklenia (wzmiankowanie tak istotnej kwestii to zbyt mało) faktu, iż
dewaluacja, przywracając krótkotrwale konkurencyjność gospodarki,
zasadniczo nie usuwa przyczyn pogorszenia tejże konkurencyjności.
Z uwagi na to, że jest ona łatwo dostępna do zastosowania, może służyć
jako usprawiedliwienie dla odkładania w czasie przeprowadzenia reform
trudnych społecznie. Niesie też ryzyko wykorzystania analogicznych
instrumentów ze strony partnerów handlowych, co niweczy cel jej stosowania. Słusznie w tym miejscu podnoszą Autorzy, iż poprawa bilansu
handlowego za każdym razem musi odbyć się kosztem drugiej strony,
i to niezależnie od tego, czy jest ona rezultatem osłabienia waluty, czy też
obniżenia popytu krajowego. Należy jednak zauważyć, że ta druga polityka jest odbierana jako wysiłek ponoszony przez obywateli, jako liczne
uciążliwe wyrzeczenia w imię osiągnięcia długookresowego celu poprawy sytuacji gospodarczej. Osłabienie waluty traktowane jest zaś jako
pewien trik ekonomiczny, w którym jedna strona zyskuje kosztem innej.
Zasadnicza część książki skomponowana jest według narracji, zgodnie z którą osłabienie waluty – jakkolwiek nie jest instrumentem cudownym – to jednak pozostaje skutecznym rozwiązaniem w przywracaniu
gospodarce międzynarodowej konkurencyjności. Rezygnację z takiego
środka postrzegają Kawalec i Pytlarczyk w kategoriach braku rozsądku2.
2
Dla ilustracji tego mechanizmu wykorzystują analogię dostosowania kursowego
oraz przestawienia przerzutki w rowerze. Jej przestawienie nie uczyni ze słabego kolarza
zawodnika wybitnego, tak samo jak regulacja kursu walutowego nie zastąpi zdrowej
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Konsekwentnie zaś dezawuują zasadność stosowania polityki deflacyjnej
czy zacieśniania integracji w ramach unii fiskalnej (co miałoby służyć
zwiększeniu transferów między bogatszymi i biedniejszymi regionami
Unii). Zaletą książki są dobrze udokumentowane i przejrzyście przedstawione przykłady, którymi Autorzy wspierają argumentowanie swoich
tez. Słabości polityki deflacyjnej pokazane zostały m.in. na tle obrony
standardu złota w epoce wielkiego kryzysu. Nie miejsce teraz na rekapitulację tychże wywodów, ale warto podkreślić, że fragmenty poświęcone
ograniczeniom polityki deflacyjnej okresu międzywojnia są wręcz zaskakująco dobre i pokazują oczytanie (choćby przez nawiązanie do prac
K. Polanyiego, B. Eichengreena, C. Leszczyńskiej) Autorów nie tylko
w wydarzeniach ostatniego półwiecza, ale także wcześniejszych.
Interesująco przedstawiają się także rozważania Autorów dotyczące
zasadności zwiększenia unijnego budżetu (nie przekracza on obecnie 1%
PKB gospodarki UE) i stworzenia unii fiskalnej, co – zdaniem niektórych – miałoby stanowić skuteczny instrument poprawy konkurencyjności niektórych krajów UE. Przedstawiona ocena skuteczności transferów
z regionów bogatszych do biedniejszych jest zasadniczo negatywna.
Unia fiskalna postrzegana jest przez pryzmat instytucji ułatwiającej
gromadzenie środków niezbędnych do finansowania deficytów niekonkurencyjnych krajów członkowskich. Nie stwarza to jednak wystarczających bodźców do poprawy pozycji konkurencyjnych tychże państw.
Przyczyny postępującej konwergencji pomiędzy krajami (dla odmiany
różnice rozwojowe między regionami poszczególnych krajów zasadniczo nie zmniejszają się) unijnymi odnajdują Autorzy w dostępie do rynku europejskiego, nie zaś w transferach fiskalnych. Ilustrują to dobrze
już zbadanymi przykładami wschodnich Niemiec (ich udział w PKB
Niemiec nie rośnie od 1994 r. i wynosi zaledwie 11%) i południowych
Włoch (od 40 lat PKB mieszkańca tego obszaru nie przekracza 65%
poziomu reszty kraju). Roczne transfery na rzecz nowych landów
w okresie 1991–2009 wynosiły ponad 25% ich PKB, podczas gdy
w przypadku Mezzogiorno jest to 16% ich PKB. Trudno zakładać podobną skalę transferów pomiędzy krajami UE o różnych poziomach
rozwoju. Można jednak zakładać, że przyniosłoby to podobne, słabe
rezultaty. W tej części Autorzy Paradoksu euro celnie dostrzegają
sprzeczność polegającą na próbie realizacji celu podniesienia konkurenpolityki gospodarczej. Na płaskiej drodze zasadność przerzutki nie jest doceniana i wydaje się ona zbędna. Przydaje się wtedy – i dobrze jest mieć ją na wyposażeniu – gdy
warunki ulegają pogorszeniu.
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cyjności przez transfery fiskalne w krajach realizujących politykę wewnętrznej dewaluacji. Ta ostatnia ma wszak na celu obniżenie krajowego
popytu, podczas gdy otrzymywane zastrzyki środków zwiększają tenże
popyt, przyczyniając się do wzrostu cen i płac, co z kolei działa hamująco na odzyskanie konkurencyjności.
Z uwagi na te mankamenty dotychczasowe próby tworzenia unii fiskalnej (choćby i pozostające tylko w sferze retorycznej) traktowane są
jako „ucieczka do przodu”. Zdaniem Kawalca i Pytlarczyka jest to działanie bezcelowe, tak samo jak bezcelowe i zbędne było wprowadzenie
wspólnej waluty. Tak jak należy się pogodzić z wielością języków krajów unijnych, co komplikuje komunikację, tak należałoby – czytamy –
zaakceptować utrudnienia i koszty związane z powrotem do walut narodowych. W tym miejscu dochodzimy do istotnej zalety omawianej
książki. Jej Autorzy nie poprzestają jedynie na diagnozie trudności, które
dotknęły unię walutową, ale kreślą także scenariusz ich przezwyciężenia.
Optymalnym wyjściem miałaby być kontrolowana dekompozycja strefy
euro. Warto przy tym wyjaśnić, że dopiero prezentacja tego scenariusza
wyjaśnia, na czym polega tytułowa „pułapka”. Z jednej strony opuszczenie strefy euro przez kraj doświadczający problemów z konkurencyjnością mogłoby być korzystne z uwagi na możliwość uzyskania dodatkowego instrumentu w walce o odzyskanie konkurencyjności. Z drugiej
jednak strony zapoczątkowanie rozpadu eurozony przez taki kraj skutkowałoby paniką bankową związaną z obawami posiadaczy depozytów
o rychłe osłabienie nowej waluty krajowej w stosunku do euro. Kolejną
konsekwencją byłby wzrost zadłużenia zagranicznego denominowanego
w euro, tj. zarówno długu publicznego, jak i długu firm. Zjawisko to
określone zostało jako „negatywny efekt bilansowy”.
Proponowany scenariusz rozwiązania strefy euro nie mógł zatem
uwzględniać, że jego inicjatorami będą Grecja, Hiszpania czy Portugalia.
Zdaniem Autorów kontrolowane rozwiązanie strefy powinno zostać zapoczątkowane przez Niemcy (choć z uwagi na korzyści wizerunkowe formalna propozycja miałaby wyjść od Francji), do których dołączyłyby najbardziej konkurencyjne kraje (np. Holandia i Austria). Miałoby to tę zaletę, że nowa waluta niemiecka wykazywałaby prawdopodobnie tendencję
do umacniania się wobec euro. Nieuzasadnione byłoby zatem wycofywanie depozytów z banków niemieckich. Z kolei osłabienie euro poprawiłoby konkurencyjność krajów pozostających w unii walutowej. W drugim
etapie, po upływie nie więcej niż dwóch lat, strefę euro opuścić by miała
Francja wraz z grupą krajów legitymujących się średnim poziomem kon-
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kurencyjności. Ostatecznie jednak wszystkie kraje powróciłyby do walut
narodowych bądź też wspólnych walut dla bardziej jednorodnych grup
państw. Łącznie sekwencja ta zajęłaby 3–4 lata. Obwarowana jest ona
zresztą bardziej szczegółowymi wymogami stawianymi przez Autorów,
jak choćby ten, by tylko krajowe kontrakty w krajach wychodzących ze
strefy euro były zamieniane na nowe waluty. Zakłada się także redukcję
części długu krajów europejskiego południa.
Istotnym postulatem jest propozycja stworzenia nowego systemu
koordynacji walutowej. Nad jego funkcjonowaniem miałby czuwać Europejski Bank Centralny (EBC), który w okresie przejściowym pełniłby
rolę banku centralnego we wszystkich byłych krajach euro. Oznaczałoby
to odtworzenie niefunkcjonujących dziś instrumentów polityki pieniężnej i kursowej, przy jednoczesnym wstrzymaniu możliwości posługiwania się nimi przez państwa. Dodatkowo EBC dostosowywałby przedziały
wahań kursowych, bazując na obserwacji przepływów handlowych
i kapitałowych. Konstrukcja zakładająca funkcjonowanie walut narodowych przy jednoczesnej rezygnacji z suwerenności monetarnej wydaje
się – mimo wszystko – karkołomna. Nieznacznie tylko zwiększa szansę
na jej realizację propozycja, by to rządy poszczególnych państw określały cele polityki monetarnej. Łatwa do wyobrażenia jest kolizyjność tychże celów, z uwagi choćby na różne oczekiwania dotyczące stabilizacji
kursów poszczególnych krajów. Proponowana mediacyjna rola Komisji
Europejskiej w tej sytuacji, a w ostateczności arbitralne decyzje Rady
Europejskiej nie wydają się skutecznym posunięciem. Nie rozwiązują
bowiem problemu, a jedynie oddają go w kompetencję innej instytucji.
Rola EBC uległaby zmianie po zakończeniu okresu przejściowego.
Pełniłby on funkcję instytucji nadzoru bankowego dla zainteresowanych
krajów. Mógłby również odgrywać rolę ciała zarządzającego mechanizmem koordynacji walutowej. Sam mechanizm walutowy miałby działać
w oparciu o reguły nieortodoksyjnego kursu płynnego lub podobnie jak
Europejski System Walutowy z szerokim (± 15%) pasmem wahań.
W tym drugim przypadku obrona wyznaczonych poziomów kursów
odbywałaby się przez zobligowanie państw do interwencji na rynku walutowym (w tym także transferu rezerw walutowych). Autorzy nie wskazują lepszej – ich zdaniem – metody koordynacji walutowej. Zwracają
jednak wyraźnie uwagę na to, że istnieją alternatywne rozwiązania dla
systemu jednej waluty europejskiej.
Swoje rozważania kończą spojrzeniem na kwestię wspólnej waluty
europejskiej z polskiej perspektywy. Zważywszy krytyczne uwagi na te-
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mat funkcjonowania unii walutowej, rekomendacje Kawalca i Pytlarczyka
nie mogą zaskakiwać. Opowiadają się oni za utrzymaniem członkostwa
Polski w UE przy możliwie długim odkładaniu momentu zamiany złotego
na euro. W praktyce oznacza to rezygnację z członkostwa w strefie euro.
Główne argumenty to iluzoryczność korzyści politycznych, utrata instrumentów w postaci polityki kursowej, mogącej amortyzować szoki zewnętrzne, i stosunkowo niewielkie koszty pozostania przy swojej walucie
(zmienność kursu złotego wobec euro i tak jest stosunkowo niewielka).
Trzeba przyznać, że o ile do preferowanego przez Autorów demontażu
strefy euro jeszcze daleko, o tyle w kwestii (nie)przyjęcia waluty europejskiej przez Polskę wszystko idzie po myśli Kawalca i Pytlarczyka, począwszy od likwidacji urzędu Pełnomocnika Rządu do spraw Wprowadzenia Euro – co jest wyraźnym przejawem braku woli politycznej – na
niespełnieniu przez kraj kryteriów z Maastricht skończywszy.
Omawiana książka stanowi interesujący głos w dyskusji na temat
kondycji strefy euro. Można ją zaliczyć do nie aż tak licznego zbioru
publikacji prowokujących do myślenia. Jest to monografia inspirująca
i zachęcająca do pogłębionej dyskusji nad istotnym zagadnieniem zasadności funkcjonowania waluty unijnej. Niewątpliwym atutem publikacji
jest logika i klarowność wywodu, czemu służą niezbyt obszerne rozdziały i liczne, ale też i nie nazbyt rozpraszające uwagę Czytelnika, tabele
i wykresy. Niekiedy zdarzają się powtórzenia, ale jest to typowa przypadłość publikacji tworzonych przez więcej niż jednego autora. Z lektury
Paradoksu euro zadowolone będą osoby pragnące poszerzyć wiedzę na
temat funkcjonowania unii walutowej. Dowiedzą się one, że jej powstanie wcale nie było koniecznością, lecz raczej – jak chcą Kawalec i Pytlarczyk – nieudanym eksperymentem. Można mieć jednak wątpliwości,
czy wszyscy Czytelnicy będą skłonni uwierzyć w swego rodzaju determinizm przemycony w omawianej publikacji, zgodnie z którym to
głównie europejska waluta (a nie np. błędna polityka gospodarcza) jest
odpowiedzialna za kryzys gospodarek niektórych krajów unijnych, oraz
w to, że mechanizmy dostosowawcze związane z walutami narodowymi
są nie do zastąpienia, co jest powtarzane wręcz ad nauseam. Dlatego,
być może, ostatecznie bliższe pozostaną niektórym z odbiorców Paradoksu euro słowa szefa Banku Finlandii Erkki Likannena: „Nie wierzę,
że gdyby naszą walutą była trochę słabsza marka fińska, to Nokia pobiłaby wówczas iPhone`a, a młodzi zaczęliby nagle czytać drukowane
książki i gazety, tworząc popyt na produkty fińskich papierni”.
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S. Wojciechowski, P. Osiewicz, Zrozumieć współczesny
terroryzm, Warszawa 2017, ss. 252
W 2017 r. nakładem Wydawnictwa Difin ukazała się monografia
Zrozumieć współczesny terroryzm, będąca próbą nowego spojrzenia na
zjawisko terroryzmu. Autorami publikacji są dwaj naukowcy: Sebastian
Wojciechowski oraz Przemysław Osiewicz. Prof. zw. dr hab. Sebastian
Wojciechowski, kierownik Zakładu Studiów Strategicznych na Wydziale
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza,
jest autorem licznych publikacji z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, wewnętrznego oraz stosunków międzynarodowych. Niektóre
z nich to Interferencyjna koncepcja współczesnego terroryzmu (2011),
Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie – przejawy – przyczyny
(2013), The Hybridity of Terrorism (2013) czy Poland's Security. Contemporary Domestic and International Issues (współautor Anna Potyrała) (2013). Dr hab. Przemysław Osiewicz jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu
Adama Mickiewicza. Jego dorobek naukowy obejmuje m.in. publikacje
z zakresu stosunków politycznych i międzynarodowych: Pokojowa regulacja kwestii cypryjskiej. Aspekty prawne i polityczne (2008) czy Konflikt
cypryjski (2013).
W monografii Zrozumieć współczesny terroryzm autorzy dowodzą,
że terroryzm stanowi ewoluujące, ponadczasowe i globalne wyzwanie.
Nadrzędnym celem publikacji jest ukazanie istoty, specyfiki oraz skali
współczesnego terroryzmu, jak również uporządkowanie i zweryfikowanie ogromu informacji związanych z tym zjawiskiem. Autorzy, analizu1
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jąc zagadnienie terroryzmu, oprócz wymiaru brutalnego czy tragicznego
wskazują na jego liczne konotacje.
Baza źródłowa wykorzystana w publikacji jest bardzo zróżnicowana. Stanowią ją polskie oraz obcojęzyczne publikacje naukowe w postaci
monografii, rozdziałów w monografii oraz artykułów w czasopismach
naukowych. Autorzy przedstawiają szereg teoretycznych i konceptualistycznych teorii, kładąc nacisk na analizę empiryczną. Książka zawiera
22 wykresy, 26 schematów, 18 tabel, 2 rysunki i 2 mapy ułatwiające
zrozumienie analizowanych kwestii.
Publikację można podzielić na dwie części. Na pierwszą o charakterze teoretycznym składa się siedem rozdziałów dotyczących głównych
aspektów terroryzmu. Rozdział I, napisany przez Sebastiana Wojciechowskiego, zatytułowany „Podstawowe pojęcia i ich znaczenie” jest
swoistą prezentacją istoty oraz idei terroryzmu. Autor w sposób bardzo
przejrzysty definiuje i systematyzuje pojęcie terroryzmu, terroru oraz
organizacji terrorystycznej i innych form terrorystycznej aktywności.
Rozdział II, autorstwa Przemysława Osiewicza, pt. „Geneza terroryzmu” jest syntetycznym przeglądem uwarunkowań historycznych zjawiska terroryzmu. Badacz kompetentnie pokazuje koncepcje dotyczące
genezy terroryzmu przed rokiem 1900, terroryzmu kolonialnego, etniczno-narodowego i separatystycznego, motywowanego religijnie oraz samobójczego. Starannie charakteryzuje problem państw jako podmiotów
wspierających międzynarodowy terroryzm. Umiejętnie podejmuje również kwestię cyberterroryzmu związanego z rozwojem nowoczesnych
technologii.
W rozdziale III Sebastian Wojciechowski poszukuje przyczyn
współczesnego terroryzmu. Autor koncentruje się na analizie głównych
czynników generujących i eskalujących terroryzm, tzn. na aspektach terytorialno-etnicznych, czynnikach religijno-kulturowych, uwarunkowaniach
ekonomiczno-społecznych, przyczynach historyczno-politycznych oraz
psychologicznych. Wskazuje ponadto na inne czynniki, które mogą prowadzić do wystąpienia lub eskalacji terroryzmu. Należą do nich m.in.
działania liderów oraz elit, efekt domina (lawiny), procesy migracyjne,
rola mediów, globalizacja i jej następstwa czy wyż młodzieży (youth bulge). Rozdział ten stanowi próbę systematyzacji przyczyn terroryzmu poprzez zastosowanie autorskiej koncepcji triady terrorystycznej motywacji.
W rozdziale IV pt. „Kluczowe elementy i rodzaje terrorystycznego
zagrożenia” Sebastian Wojciechowski analizuje wybrane elementy składowe terroryzmu, wskazując na główne typologie i rodzaje tego zjawi-
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ska. Stosuje kryterium podmiotowe: taktyki i strategii prowadzonej walki, przyczyn, motywów ataków oraz ich celu, skutków i następstw. Ostatecznie autor wskazuje na różnorodność oraz złożoność zagadnienia.
Zakres i charakterystyka terroryzmu na początku XXI w. to temat
rozdziału V autorstwa Sebastiana Wojciechowskiego. Charakterystyce
poddano metody i motywy działania sprawców postępowania oraz cele
i następstwa ataków terrorystycznych. W profesjonalny sposób wskazano na skalę terrorystycznego zagrożenia, obrazując graficznie najbardziej aktywne i niebezpieczne podmioty prowadzące działalność
terrorystyczną.
Przemysław Osiewicz w kolejnym rozdziale bada polityczne, ekonomiczne, społeczne, militarne oraz psychologiczne skutki terroryzmu.
Fachowo stwierdza, że z państwowego punktu widzenia największe znaczenie mają wpływające na ogół obywateli konsekwencje polityczne
oraz ekonomiczne. Z perspektywy jednostek najistotniejsze są skutki
psychologiczne bezpośrednio dotykające ofiary zdarzeń.
W następnym rozdziale Sebastian Wojciechowski przedstawia kwestię zapobiegania i zwalczania terroryzmu. Kompleksowo omawia pojęcia antyterroryzmu i kontrterroryzmu oraz dokonuje charakterystyki
wybranych modeli i strategii przezwyciężania i zwalczania terroryzmu.
Ocenia również skuteczność ww. działań.
Druga część monografii składa się z pięciu rozdziałów i dotyczy
wybranych przejawów terroryzmu. W rozdziale VIII Przemysław Osiewicz omawia kwestię terroryzmu w Unii Europejskiej. W szczególności
skupia się na analizie poziomu zagrożenia terrorystycznego w państwach
Unii Europejskiej oraz strategii UE w dziedzinie walki z terroryzmem.
W tym celu przedstawia raporty o terroryzmie oraz wybrane unijne
podmioty mające na celu walkę z terroryzmem.
Kolejny rozdział Sebastiana Wojciechowskiego poświęcony został
ukazaniu związku terroryzmu z kwestią imigracji i uchodźstwa w Unii
Europejskiej. Dokonując charakterystyki powyższego zjawiska, autor
wskazał na główne zagrożenia generowane prze terrorystów, a realizowane z wykorzystaniem imigrantów i uchodźców przybywających do
Europy.
„Al-Kaida – studium przypadku” to tematyka X rozdziału monografii. Przemysław Osiewicz w sposób syntetyczny bada genezę, ideologię,
strukturę organizacyjną oraz działalność organizacji terrorystycznej Al-Kaida. Wskazuje zasadnie, że sama organizacja, jak i jej lider Osama
bin Laden stali się symbolami terroryzmu XXI w. Na uwagę zasługuje
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umieszczenie w tekście opracowanej przez autora tabeli obrazującej
wybrane ataki i zamachy przeprowadzone przez dżihadystów związanych z Al-Kaidą. Umożliwia to lepsze zobrazowanie zasięgu oraz bezpośrednich skutków zamachów.
Następny rozdział stanowi kontynuację wątku podjętego w rozdziale X.
Sebastian Wojciechowski analizuje Państwo Islamskie jako nową formę
aktywności terrorystycznej. Omawia genezę tzw. Państwa Islamskiego
oraz źródła jego sukcesów w postaci potencjału militarnego, logistycznego, jak również przyczyny o podłożu lokalnym i międzynarodowym.
Opisuje wybrane przejawy walki z Państwem Islamskim oraz przyszłość
tej nowej formy aktywności terrorystycznej.
Swoistą konkluzją rozważań na temat terroryzmu przyszłości jest rozdział XII pt. „Terroryzm a broń masowego rażenia”. Przemysław Osiewicz przedstawia różne punkty widzenia na temat możliwości wykorzystania przez terrorystów broni masowego rażenia, tj. broni chemicznej,
biologicznej, radiologicznej i nuklearnej. Wskazuje ponadto na podejmowane przez społeczność międzynarodową działania zmierzające do wyeliminowania superterroryzmu oraz skalę zagrożenia tym zjawiskiem
zgodnie z oceną Europolu. Dokonuje oceny zagrożenia atakiem z użyciem
broni masowego rażenia w świetle raportów Departamentu Stanu USA.
W „Uwagach końcowych” przedstawiono szesnaście głównych
wniosków z analiz przeprowadzonych w kolejnych podrozdziałach. Autorzy zaznaczyli, że zadanie, którego się podjęli – ukazanie oraz wyjaśnienia współczesnego terroryzmu – było bardzo trudne.
Nie ulega jednak wątpliwości, że publikacja Zrozumieć współczesny
terroryzm ma nowatorski i wyczerpujący charakter. Autorzy we wnikliwy i zrozumiały sposób badają istotne zagadnienia z zakresu terroryzmu.
Zręcznie prezentują dynamikę rozwoju tego zjawiska. Recenzowana
książka łączy autorskie podejście do tematu z zachęcająco lekkim stylem, tak trudnym do osiągnięcia w typowych podręcznikach podejmujących kwestie specyfiki, organizacji i rozwoju zjawiska terroryzmu.
Przedstawiona problematyka z tych m.in. względów jest z jednej strony
wyrazista i zrozumiała, z drugiej zaś ciekawa i wciągająca dla przeciętnego czytelnika. Monografia Zrozumieć współczesny terroryzm bez
przesady może być uznana za jedną z najlepszych publikacji mówiących
o genezie, istocie oraz idei terroryzmu. Warto do niej sięgnąć i skonfrontować własne opinie w tym zakresie.
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Sesja naukowa „KOR bliżej…”
(Rzeszów, 16 listopada 2016)
Czasami trzeba żyć tak, jakby za moment miał nastąpić koniec świata
Wojciech Albiński
Prawdziwym bohaterem naszych czasów jest wyłącznie prawda o nas samych
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Anka Kowalska

40. rocznica utworzenia Komitetu Obrony Robotników upamiętniona została zorganizowaniem sesji naukowej „KOR bliżej…” staraniem
Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Rzeszowskiego
Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Sesja, która odbyła się
16 listopada 2016 r., objęta została honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dra hab. Sylwestra
Czopka oraz Dziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego dra hab. Pawła Graty, prof. UR.
Na Uniwersytecie Rzeszowskim rocznicę utworzenia Komitetu Obrony Robotników obchodzono po raz pierwszy. Zamiarem inicjatorów było
przypomnienie i przedstawienie historycznych okoliczności tego wydarzenia, jak i zwrócenie uwagi na jego regionalne interakcje u schyłku lat
70. ubiegłego wieku. Zdecydowano się na jednodniową sesję naukową,
a do udziału w niej zaproszono członków KOR/KSS „KOR”, współpracowników Komitetu oraz świadków dokumentujących na przestrzeni wielu
lat różne epizody z dziejów antykomunistycznej opozycji demokratycznej.
W przygotowaniu sesji wysiłki dyrektora Instytutu dra hab. Andrzeja Bonusiaka, prof. UR, oraz prezesa Oddziału Rzeszowskiego PTH
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dra hab. Wacława Wierzbieńca, prof. UR, wspierali: dr hab. Edyta Czop,
prof. UR, oraz mgr Damian Knutel. W pracach organizacyjnych i programowych uczestniczyli również: Małgorzata Gliwa z Oddziału IPN
w Rzeszowie oraz współpracownicy KOR i KSS „KOR”: Wiesław Bek,
Janusz Szkutnik i Tadeusz Kensy.
Zaproszenia do udziału w sesji skierowano do kilkunastu osób wybranych w ten sposób, aby uczestniczyli w niej przedstawiciele różnych
„stron” dzisiejszego „wewnątrzkorowskiego” sporu, który jest nieomal
lustrzanym odbiciem głównego polskiego sporu politycznego, aczkolwiek toczy się w znacząco spokojniejszej atmosferze. Nie chodziło
oczywiście, o wywołanie sporów w sprawach bieżących, ale o zaprezentowanie możliwie różnych punktów spoglądania w przeszłość. Ostatecznie zamiar ten nie doczekał się w pełni realizacji. W sesji prócz uczestników z Rzeszowa: Małgorzaty Gliwy, prof. Wacława Wierzbieńca,
prof. Jana Pisulińskiego, Wiesława Beka, Janusza Szkutnika i Tadeusza
Kensego wzięli udział goście z Warszawy: Henryk Wujec, Jan Lityński
i Wiesław Piotr Kęcik (wszyscy byli współpracownikami KOR i członkami KSS „KOR”) oraz dziennikarz i badacz dziejów rolniczych niezależnych ruchów i instytucji Andrzej W. Kaczorowski. Z Krakowa przyjechali: Liliana Batko-Sonik i Józef Baran; współpracownicy KOR
i KSS „KOR” i liderzy Studenckiego Komitetu Solidarności działającego w latach 1977–1980. Na sali zasiadły też: Aleksandra ArgasińskaBek (żona Wiesława Beka) i Elżbieta Malik-Kensy (była żona Tadeusza
Kensego), obydwie były aktywnymi działaczkami krakowskiego SKS-u.
W związku z tym Henryk Wujec opowiadał później z radością znajomym, że w „Rzeszowie było pełno studentów”.
Sesję otworzył rektor UR prof. Sylwester Czopek. W krótkim wystąpieniu przywitał wszystkich obecnych i wyraził radość z goszczenia tak
wielu osób, które aktywnie tworzyły historię naszego współczesnego demokratycznego i niepodległego państwa. Zachęcił obecnych na sali studentów do pilnego i rozumnego skorzystania z niecodziennej okazji spotkania się z gośćmi oraz sensownego spożytkowania wiedzy przez nich
przekazanej we własnym życiu, karierze, w swoich obecnych i przyszłych
czynach i dokonaniach. Niektóre z tych myśli rozwinął dr hab. Paweł Grata, prof. UR, dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego, który również podziękował wszystkim, także organizatorom, za możliwość przeżycia przez rzeszowską społeczność uniwersytecką takiego wydarzenia.
Następnie Małgorzata Gliwa, specjalizująca się między innymi
w badaniach nad lokalną opozycją lat 70. i 80. XX w., wygłosiła referat
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wprowadzający pt. W orbicie KOR-u. Początki opozycji demokratycznej
w Polsce południowo-wschodniej. Koncentrując się na wydarzeniach
lokalnych, tym samym wyszła naprzeciw oczekiwaniu wyrażonemu
wcześniej w korespondencji e-mailowej przez Henryka Wujca, żeby
mniej mówić o perspektywie „warszawskiej”, która jest lepiej znana
(szczególnie jej bohaterom, ale zapewne nawet i studentom historii lub
socjologii), natomiast przywołać i upowszechnić miejscowe – rzeszowskie czy szerzej – podkarpackie KOR-owskie ślady, wątki i epizody
sprzed Sierpnia ’80, ale także z całego okresu „pierwszej Solidarności”,
a nawet z pierwszych lat stanu wojennego. Badaczka skoncentrowała się
na okresie poprzedzającym powstanie i rejestrację solidarnościowych
związków zawodowych, odkładając poruszenie niektórych dalszych
wątków na następne punkty porządku sesji, szczególnie podczas dwóch
paneli dyskusyjnych.
Treść referatu Małgorzaty Gliwy została oceniona bardzo dobrze
przez byłych członków KSS „KOR”. Powiedział o tym wprost na rozpoczęcie pierwszego panelu – moderowanego przez prof. Wacława Wierzbieńca – Wiesław Piotr Kęcik: „Właściwie niewiele do tego referatu
można będzie jeszcze w ogóle dodać”.
Mimo tego prof. Wierzbieniec zgodnie z planem sesji zainicjował
dyskusję panelową. Jako pierwszy głos zabrał W. Kęcik, który zdobył
się na zaskakująco szczere wyznanie. On, niegdyś uczestnik planującego
gwałtowne działania RUCHU, skazany w procesie jego uczestników na
3,5 roku pozbawienia wolności (karę odbył nieomal w całości), mówił,
że tamten wyrok wybił mu z głowy na całe życie narażanie się na ciężkie
represje za działania mało realistyczne, za gołosłowne oracje, choćby
najpiękniej, najwznioślej i najbardziej patriotycznie brzmiące. To właśnie chęć zrobienia czegoś konkretnego bez głośnej, a ryzykownej fanfaronady skłoniła jego i poślubioną w roku 1974 Marzenę Górszczyk najpierw do współpracy z KOR-em, a potem jesienią 1977 r. do aktywnego
wsparcia młodszych od niego studentów wrocławskich organizujących –
na wzór krakowskiego – swój Studencki Komitet Solidarności oraz do
członkostwa w przemianowanym z KOR-u – Komitecie Samoobrony
Społecznej „KOR”. Opowiadał o ich rodzinnej drodze do wolnej, demokratycznej Polski, z której Marzena odeszła do Nieba w lipcu roku 1999,
a on, kiedyś duży kozak, teraz jest katechetą, który uczy zgody, braterstwa, wierności i bożej bojaźni. Szczególnie wspominał swoje doświadczenia z terenu dzisiejszego Podkarpacia: wielokrotne wizyty u dzielnego i życzliwego jak żaden inny hierarchy przemyskiego – biskupa ordy-
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nariusza Ignacego Tokarczuka, szukanie wspólnego języka z mieszkańcami podrzeszowskich wsi organizujących się do stawienia biernego
oporu planom, nakazom i zakazom komunistycznej władzy, o trwałych
przyjaźniach z rodzinami: Perlaków, Krasoniów, Łoinów, Różyckich,
Szostków i innych, o współpracy ze Stanisławem Kusińskim i Stanisławem Sudołem z Przemyśla, Januszem Szkutnikiem i Tadeuszem Kensym
z Rzeszowa, o wspólnych z aktorem Maciejem Rayzacherem „misjach”
w Bieszczadach; także – już w wolnej Polsce – o snutych z bp. Tokarczukiem planach zorganizowania w Jarosławiu, na wzór szwajcarskiego
Coux, centrum pokojowego dialogu, podjętych przy pomocy Wandy
Tarnawskiej z Rzeszowa oraz młodego wówczas absolwenta rzeszowskiej WSP – Wacława Wierzbieńca.
Następnym poproszonym przez moderatora o zabranie głosu był
Henryk Wujec. On też w końcu lat 70. XX w. bywał kilkakrotnie
w Przemyślu i w Rzeszowie, również spotykał się z biskupem Tokarczukiem i współpracował z Kusińskim, Szkutnikiem i Kensym. W swoich
wypowiedziach koncentrował się na społecznych i wręcz ewangelicznych aspektach swojej wieloletniej, trwającej do dziś aktywności. Podkreślał, że do KOR-u nie przyszedł ani z polityki, ani dla polityki.
Kolejnym mówcą w panelu był Jan Lityński, który opowiedział
o zaletach trybu pracy przyjętego przez KOR i KSS „KOR”, o zasadach
uzgadniania stanowisk i podejmowania decyzji, z zasadą jednomyślności
na czele. Mimo różnicy poglądów i pomysłów – „to się zawsze sprawdzało, tak długo dyskutowaliśmy, aż znajdowało się najlepsze, bo
wspólne, rozwiązanie”.
Narrację odbiegającą od warszawskich kolegów zaprezentowała
w dyskusji panelowej Liliana Batko-Sonik, legendarna współzałożycielka
i liderka krakowskiego SKS-u. Krótko opowiedziała o początkach Komitetu, a potem kilkakrotnie zwracała się do zasiadających w auli studentów,
próbując aktualizować im do współczesnych kategorii poznawczych treści
własnych doświadczeń, szczególnie co do pragnień zdobycia wiedzy
i zaczerpnięcia prawdy w latach PRL-owskiej cenzury i „przyzwoitego”
zachowania się w najtrudniejszych nawet sytuacjach. Mówiła też o znaczeniu zaufania i prawdziwej przyjaźni. Wtórował jej w tym prof. Wierzbieniec, który chciał poznać jak najwięcej szczegółów, więc pytał o to, jak
młodzi w Krakowie spędzali wolny czas, co czytali i o czym dyskutowali.
Panelistka imponowała zarówno dobrą pamięcią, jak i świetnym rozeznaniem w dzisiejszych ofertach i preferencjach. Polecała m.in. lekturę reportażu Cezarego Łazarewicza pt. Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza
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Przemyka, który wydany przez Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016,
zdobył zaszczytny tytuł książki historycznej roku.
W czasie przerwy w sesji pozostali w auli studenci oglądali film Katarzyny Kościelniak o Jacku Kaczmarskim pt. Bard. Drugi panel pt.
„KOR w regionie” zaczął się krótkim, chwilami niestandardowym przestawieniem uczestników. Moderujący jego przebieg Tadeusz Kensy
zwracał uwagę na szczególne, jego zdaniem, walory każdego z uczestników. Potem poprosił panelistów, by razem z nim próbowali odnaleźć
KOR-owskie ślady nie tylko w regionalnych formach przedsierpniowego, organizującego się oporu społecznego, ale także w dokonaniach regionalnej „Solidarności Wiejskiej”, głównego uczestnika zjednoczonego
w marcu 1981 r. w NSZZ RI „Solidarność” związkowego ruchu chłopskiego. W swoim zagajeniu wspomniał też o wątku, którego, jako jedynego zabrakło mu w referacie Małgorzaty Gliwy, mianowicie o „Wsi
Rzeszowskiej”, która najpierw wydawana była jako „biuletyn niezależnego ruchu chłopskiego”, a później przemianowana została na „biuletyn
związkowy”. Inicjatorem powstania pisma był Józef Baran, który doprowadził do ukazania się pierwszego, sygnalnego numeru w maju 1980 r.,
potem prace wydawnicze kontynuowali głównie Janusz Szkutnik i Tadeusz Kensy, a w redakcji znaleźli się również rolnicy z Woli Zarczyckiej, Łowiska i Straszydla. W wydanej jeszcze w roku 1994 w londyńskim „Aneksie” pracy Andrzeja Friszkego Opozycja polityczna w PRL
1945–1980 fakt ten okazał się godny odnotowania.
Dyskusja skoncentrowała się na ocenie rozmiaru działań opozycyjnych podejmowanych w kręgu inicjatyw KOR-owskich na Rzeszowszczyźnie, ich formach i skuteczności oraz zakresie wpływów na późniejsze dokonania „Solidarności”, a szczególnie „Solidarności Wiejskiej”.
Nie ma wątpliwości, że wpływ takich osób jak Marzena oraz Wiesław
Kęcikowie, Ludwika i Henryk Wujcowie, Zofia i Zbigniew Romaszewscy, a także Józef Baran czy nawet sam Jacek Kuroń na wiele zdarzeń,
szczególnie z lat 1978–1981, był znaczący. Podobnie dużą rolę należy
przypisać docierającym, dostarczanym i kolportowanym na miejscu tytułom niezależnym, w szczególności „Placówce” i „Robotnikowi”, zastępowanym i uzupełnianym z biegiem czasu przez wydawnictwa lokalne.
O dziejach „Wsi Rzeszowskiej”, której ostatni numer ukazał się w lutym
1983 r., opowiadał szczegółowo Janusz Szkutnik.
W ocenie skuteczności wczesnych działań opozycyjnych i ich ostatecznych skutków zarysowały się znaczące różnice zdań. O ile w wypowiedziach Janusza Szkutnika, prof. Jana Pisulińskiego oraz krótkich
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komentarzach Tadeusza Kensego wyrażana była akceptacja dla typowej
dla działalności KOR-u jawności i otwartości, o tyle Andrzej Kaczorowski, a szczególnie dobitnie Józef Baran zwracali uwagę na to, że w warunkach wiejskich to, co w mieście mogło być niewątpliwym walorem,
stanowiło pewną przeszkodę. Baran wraz z Kęcikiem, współtwórcą Komitetu Samoobrony Społecznej Ziemi Rzeszowskiej w Łowisku, stwierdzili wprost, że należało tam jak najwięcej działań prowadzić, przynajmniej do pewnego czasu, w warunkach konspiracyjnych. Jawność bowiem
narażała nielicznych „stawiających się” władzy na dotkliwe represje
i możliwość szybkiego zdeprecjonowania, podważenia autorytetu pewnej części najwcześniejszych aktywistów.
Następnie Andrzej W. Kaczorowski zaznaczył, że jego zdaniem dawne wielkie tradycje ruchu ludowego na Rzeszowszczyźnie nie miały żadnego wpływu na powstanie ognisk opozycyjnego oporu ani solidarnościowego ruchu związkowego na wsi, ponieważ po rozbiciu PSL w PRL
nastąpiło przerwanie ciągłości pokoleniowej i kulturowej, wieś była zastraszona i bierna, jedynym przejawem oporu było słuchanie rozgłośni
Radia Wolna Europa, publiczne wypowiedzi kilku niepokornych księży
(znacznie więcej było budowniczych „nielegalnych” kościołów) i – lecz
w sumie w niewielu miejscach – jawne, częściej indywidualne czyny,
które równocześnie otwierały drogę do łatwiejszej współpracy z emisariuszami i aktywistami z zewnątrz. Nie miał wątpliwości, że zorganizowany
ruch komitetowy w rejonie Łowisko – Wola Zarczycka to wynik KORowskiej socjotechniki, „import kontrrewolucji”, działanie zewnętrzne,
sterowane, podsycane i pielęgnowane, a nie oddolne. Ten doświadczony
dziennikarz i inteligentny badacz przypomniał, że w dalszym ciągu brak
poważnych badań IPN dotyczących działalności „Solidarności” na wsi,
a istniejąca literatura i nieliczne prace rzekomo „naukowe” propagują
wiele fałszywych ocen, także o samej treści porozumienia rzeszowskiego.
Ta wypowiedź A. Kaczorowskiego zachęciła T. Kensego do zadania
prof. Pisulińskiemu pytania, czy Uniwersytet nie powinien włączyć się
wreszcie zarówno do archiwizowania dokumentów, relacji i pamiątek
dotyczących tych ważnych regionalnych zdarzeń, jak i ich badania. Niestety, odpowiedź była negatywna. Historyk powiedział, ze w chwili
obecnej IPN jest monopolistą w tym zakresie i nikt w najbliższym czasie
nie będzie z nim konkurował.
W dyskusji moderowanej przez Wiesława Beka i prof. Wierzbieńca
głos zabierali m.in.: komplementujący bohaterów zdarzeń sprzed kilku
dekad dr Mieczysław Janowski, były prezydent Rzeszowa, senator i euro-
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poseł, oraz Adam Bała, rolnik i przedsiębiorca z Grzegorzówki w gminie
Hyżne, niegdyś aktywny działacz „Solidarności Wiejskiej” i NSZZ RI
„Solidarność”, uczestnik strajku rzeszowskiego. Prócz wspomnień nadmienił z zadowoleniem, że wreszcie ktoś zaczął prowadzić badania naukowe nad stanem pamięci o historycznych zdarzeniach. Rok temu on oraz
kilku innych byłych działaczy (Henryk Cząstka, Stanisław Krzywonos,
Jan Tłuczek, Janusz Szkutnik i Tadeusz Kensy) spotykali się z prowadzącym ogólnopolskie badania zespołem socjologów z Uniwersytetu Warszawskiego kierowanym przez dr. Wojciecha Ogrodnika i koordynowanym przez prof. Ireneusza Krzemińskiego. Zapowiedział, że wkrótce ma
się ukazać książka dokumentująca przebieg i wyniki tych badań.
Na zakończenie w krótkich komentarzach Henryk Wujec i Jan Lityński nieomal zgodnie ocenili sesję jako interesującą. Stwierdzili, że
w jej trakcie zwrócili uwagę na kilka ważnych, polemicznych wątków
i dowiedzieli się wielu nieznanych im faktów z historii ruchu opozycyjnego w tej części Polski.
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SPRAWOZDANIA

W dniach 5–6 grudnia 2016 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana Geografia
wyborcza Polski. Interpretacje postaw i zachowań obywateli. Została
ona zorganizowana przez Instytut Nauk o Polityce UR oraz Sekcję Badań Wyborczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. W skład
komitetu naukowego weszli: dr hab. prof. UR Wojciech Furman,
dr hab. prof. UR Sabina Grabowska, dr hab. prof. UR Radosław Grabowski, dr hab. prof. UR Agnieszka Pawłowska, dr hab. Agnieszka Turska-Kawa oraz dr hab. Waldemar Wojtasik. Przewodniczącą komitetu została prof. A. Pawłowska, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce oraz prezes
Oddziału Rzeszowskiego PTNP. Komitet organizacyjny tworzyli natomiast dr Tomasz Koziełło i dr Dominik Szczepański. W konferencji
wzięły udział 42 osoby, reprezentujące 13 ośrodków naukowych z Polski
i zagranicy: Politechnikę Białostocką, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, Uniwersytet Masaryka w Brnie, Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski,
Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet
Warszawski i Uniwersytet Wrocławski.
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Tematyka konferencji koncentrowała się na 10 zagadnieniach tematycznych. Były to: 1) specyfika wyborcza województw, 2) wpływy polityczne partii politycznych na podstawie wyników wyborów w poszczególnych województwach, 3) ciągłość i zmiana preferencji politycznych,
4) zróżnicowanie preferencji wyborczych według rodzajów wyborów,
5) uwarunkowania i zróżnicowanie preferencji wyborczych według województw, 6) wpływ regulacji prawnych na wyniki wyborów, 7) regionalne zróżnicowania aktywności i bierności wyborczej Polaków i jej
przyczyny, 8) zróżnicowanie miasto–wieś jako oś podziałów politycznych, 9) wpływ programów wyborczych na oczekiwania społeczne oraz
10) wpływ mediów na kształtowanie preferencji wyborczych Polaków
i wyniki wyborcze. Prelegenci w swoich wystąpieniach analizowali poszczególne aspekty i wyjaśniali przyczyny zachowań wyborczych obywateli w elekcjach od 1990 do 2015 r.
Konferencja została podzielona na sesję plenarną oraz sześć paneli
dyskusyjnych. Sesja plenarna i 4 panele odbyły się 5 grudnia, zaś 2 panele – 6 grudnia. W czasie sesji plenarnej, której przewodniczyła dr hab.
prof. UR Agnieszka Pawłowska, zabrało głos 10 prelegentów, podzielonych na dwie grupy. Jako pierwszy swoje wystąpienie zaprezentował
dr hab. prof. UWr Robert Alberski (Uniwersytet Wrocławski), który
przedstawił referat zatytułowany Przesunięcie poparcia wyborczego
w wyborach do sejmików województw w latach 2010–2014. Celem wystąpienia było zaprezentowanie przestrzennej dynamiki zmian na regionalnych scenach politycznych w wyborach do sejmików wojewódzkich
w latach 2010–2014 oraz wyjaśnienie przyczyn takich zachowań wyborczych. Dr hab. Agnieszka Turska-Kawa (Uniwersytet Śląski) przedstawiła referat pod tytułem Preferowane wartości podstawowe jako czynnik
geograficznie różnicujący zachowania wyborcze. Zanalizowała w nim
rolę wartości podstawowych (takich jak m.in. władza, bezpieczeństwo,
tradycja, życzliwość i uniwersalizm) w podejmowaniu przez wyborców
decyzji o poparciu konkretnych ugrupowań politycznych. Dr hab. prof.
UW Rafał Chwedoruk (Uniwersytet Warszawski) zaprezentował wystąpienie pod tytułem Regionalne zróżnicowanie poparcia w wyborach
parlamentarnych po 2004 roku dla socjaldemokracji w Polsce na tle
innych państw Europy Środkowej i Wschodniej. Jego celem była analiza
poparcia dla partii socjaldemokratycznych w Bułgarii, Czechach, Polsce,
Rumunii, Słowacji i na Węgrzech. Dr hab. Dominik Sieklucki (Uniwersytet Jagielloński) wystąpił z referatem Pozycja partii postpezetpeerowskiej lewicy na polskiej scenie politycznej w perspektywie wyborów pre-
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zydenckich i parlamentarnych 2015 roku. Zanalizował w nim przyczyny
stopniowej utraty społecznego poparcia przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, począwszy od wyborów 2004 r. Ostatnim prelegentem pierwszej
części sesji plenarnej był dr hab. prof. UAM Roman Matykowski (Uniwersytet im. Adam Mickiewicza), który zaprezentował referat autorstwa
swojego i dr Katarzyny Kulczyńskiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Kobiety w drodze do Sejmu: początki demokracji i okres „przywileju” kwotowego: w poszukiwaniu mechanizmów w kontekście przestrzennym. Celem była analiza prawnych i politycznych uwarunkowań
wzrostu liczby kobiet w polskim Sejmie. Po wystąpieniach nastąpiła
dyskusja, a po niej krótka przerwa.
Drugą część sesji plenarnej otworzył dr hab. Waldemar Wojtasik
(Uniwersytet Śląski), prezentując referat pod tytułem Specyfika zachowań wyborczych w Zagłębiu Dąbrowskim. Autor analizował w nim
przyczyny oraz skutki postaw wyborczych mieszkańców tego obszaru.
Kolejnym z prelegentów był dr hab. prof. UR Wojciech Furman (Uniwersytet Rzeszowski), który przedstawił referat pod tytułem Sprawozdawcy czy doradcy? Działania dziennikarzy gazet regionalnych „Nowiny” i „Głos – Dziennik Pomorza” w parlamentarnej kampanii wyborczej
w 2015 roku. Została w nich zanalizowana treść publikacji wyborczych
dwóch regionalnych dzienników jednego wydawcy z dwóch przeciwległych regionów Polski pod kątem przybliżenia czytelnikom sylwetek
kandydatów i programów wyborczych poszczególnych komitetów.
Dr hab. prof. US Łukasz Tomczak (Uniwersytet Szczeciński) przedstawił referat pod tytułem Partie i ugrupowania polityczne w województwie
zachodniopomorskim. Analiza wyników wyborczych. Jego celem było
omówienie wyników wyborczych w wyborach parlamentarnych i samorządowych na terenie województwa w latach 1998–2015 oraz wyjaśnienie przyczyn wzrostu i spadku poparcia poszczególnych ugrupowań.
Dr hab. prof. US Maciej Drzonek (Uniwersytet Szczeciński) wygłosił
referat pod tytułem Pochwała bezpartyjności? Paradoksy zachowań
elektoratów partyjnych w wyborach prezydenta Szczecina. Wyjaśnił
w nim przyczyny wygranych bezpartyjnych kandydatów na prezydenta
miasta nad kandydatami partii politycznych. Jako ostatni z mówców
sesji plenarnej wystąpił dr hab. Jarosław Flis (Uniwersytet Jagielloński)
z referatem zatytułowanym Strukturyzacja przestrzenna rywalizacji wyborczej w gminach. Prelegent omówił i wyjaśnił, w jaki sposób rywalizacja polityczna w gminach wpisuje się w podział na okręgi mandatowe.
Po tym wystąpieniu nastąpiła dyskusja.
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Po przerwie obiadowej równolegle odbyły się dwa panele dyskusyjne. W panelu I, prowadzonym przez dr hab. A. Turską-Kawę, uczestniczyło 4 prelegentów. Dr Beata Stępień-Załucka (Uniwersytet Rzeszowski) w referacie pod tytułem Rola środków nowoczesnej komunikacji
w wyborach omówiła funkcje nowoczesnych mediów podczas kampanii
wyborczych. Mgr Marta Bodys (Uniwersytet Wrocławski) zaprezentowała referat zatytułowany Przestrzenny wymiar komunikacji partii politycznych w mediach społecznościowych. Analiza na przykładzie kampanii wyborczej do parlamentu w 2015 roku. Celem wystąpienia była analiza wykorzystywania mediów społecznościowych przez komitety wyborcze w kampanii 2015 roku. Mgr Agata Olszanecka-Marmola (Uniwersytet Śląski) przedstawiła referat pod tytułem Obraz Polski w telewizyjnej reklamie politycznej z kampanii parlamentarnych 2011 i 2015,
w którym zanalizowała spoty wyborcze głównych rywali politycznych
oraz pokazała wpływ telewizji na świadomość polityczną wyborców.
Natomiast mgr Aldona Ziobro (Uniwersytet Rzeszowski) w referacie
pod tytułem Wolność prasy a ochrona prywatności polityków w kampanii wyborczej zanalizowała problem ochrony prawnej prawa do prywatności polityków jako osób publicznych, zakresu przysługującej im
ochrony oraz wskazała granice dozwolonej ingerencji prasy w prywatność osób publicznych.
Drugi panel, prowadzony przez dr. hab. W. Wojtasika, miał 5 prelegentów. Jako pierwszy zaprezentował się dr Jan Gałkowski (Uniwersytet
Rzeszowski), który w referacie Wybory do Senatu w okręgu wyborczym
56 w roku 2015 – analiza kampanii wyborczej i wyników wyborczych
omówił i wyjaśnił przyczyny zwycięstw partii prawicowych w tym okręgu. Dr Ewelina Kancik-Kołtun (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
przedstawiła referat zatytułowany Partie polityczne i ugrupowania bezpartyjne w wyborach samorządowych na poziomie gmin miejskowiejskich województwa lubelskiego. Zanalizowała w nim i porównała
wyniki wyborów samorządowych do rad i na burmistrza, zwracając
główną uwagę na bezpartyjność lub afiliację partyjną kandydatów
w poszczególnych latach. Dr Tomasz Madras (Politechnika Białostocka)
w wystąpieniu Geografia wyborcza województwa podlaskiego zanalizował zróżnicowanie polityczne różnych części województwa oraz wyjaśnił jego przyczynę. Mgr Daniel Kerekes (Uniwersytet Masaryka) przedstawił wystąpienie pod tytułem Can urban social conflict explain spatial
variability of voting preferences in urban area?, w którym podjął się
odpowiedzi na pytanie o zależność między rodzajem konfliktów spo-

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Geografia wyborcza Polski...

163

łecznych w miastach a preferencjami wyborczymi ich obywateli. Ostatni
prelegent, mgr Wojciech Kasprzyk (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), zaprezentował referat Ewolucja systemowa? Co dają nam
JOWY? Przykład województwa dolnośląskiego, którego treścią była analiza 4 miast tego województwa w świetle przemian systemu wyborczego
i wprowadzenia okręgów jednomandatowych.
Kolejne dwa panele po przerwie również odbyły się równolegle.
W panelu III, który prowadził dr hab. D. Sieklucki, zabrało głos 6 prelegentów. Pierwszy z nich, dr Mariusz Śladkowski (Uniwersytet Śląski)
w wystąpieniu pod tytułem Status prawny komisarza wyborczego przybliżył rolę jednego ze stałych organów wyborczych. Dr Joanna Uliasz (Uniwersytet Rzeszowski) wystąpiła z referatem zatytułowanym Regulacje
krajowego prawa wyborczego a kształtowanie się zjawiska celebrytyzacji
i tabloidyzacji kampanii wyborczych. Autorka podjęła się odpowiedzi na
pytanie o potrzebę wprowadzenia regulacji prawnych uniemożliwiających
kandydowanie osób bezideowych, których celem jest jedynie zdobycie
władzy. Mgr Martyna Kopcińska (Uniwersytet Warszawski) w referacie
Jednomandatowe okręgi wyborcze a wybrane aspekty funkcjonowania
lokalnej sceny politycznej ukazała konsekwencje zmiany systemu wyborczego do rad gmin w Polsce dla wyników wyborów. Mgr Robert Przybyła
zaprezentował referat pod tytułem Aktywność wyborcza osób niepełnosprawnych po zmianie kodeksu wyborczego, w którym zanalizował wpływ
zmian w prawie wyborczym na wzrost udziału osób niepełnosprawnych
w wyborach. Ostatnimi z prelegentów byli lic. Dominik Boratyn i lic.
Damian Wicherek (Uniwersytet Rzeszowski), którzy w referacie Preferencje wyborcze Polaków w wyborach do Parlamentu Europejskiego
w 2009 i 2014 r. ukazali zmiany preferencji wyborczych obywateli polskich na przestrzeni ostatnich kilku lat.
Panel IV, prowadzony przez prof. R. Alberskiego, miał 5 prelegentów. Pierwszy z nich, dr Radosław Marzęcki (Uniwersytet Pedagogiczny
im. KEN), w referacie zatytułowanym Światopogląd jako determinanta
zachowań wyborczych młodych Polaków w 2015 roku scharakteryzował,
w jaki sposób wyznawane przez wyborców młodego pokolenia wartości
miały wpływ na podejmowane przez nich decyzje wyborcze. Dr Katarzyna Zawadzka (Uniwersytet Szczeciński) zaprezentowała referat pod
tytułem Działacze środowiska LGBT na polskiej scenie politycznej,
w którym omówiła aktywność polityków tego środowiska w kampaniach
wyborczych, ich wyniki wyborcze i partycypację w strukturach władzy.
Mgr Małgorzata Posyłek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN) w wy-
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stąpieniu Kobiety w wyborach samorządowych. Próba zidentyfikowania
relacji pomiędzy poziomem poparcia a zróżnicowaniem regionalnym
Polski podjęła się zidentyfikowania i uporządkowania czynników wpływających na poziom poparcia dla kobiet w ujęciu regionalnym.
Mgr Agnieszka Ignasiak (Uniwersytet Szczeciński) w referacie pod tytułem Preferencje wyborcze elektoratu wybranych miast średniej wielkości
w Polsce w latach 2001–2015 ukazała zmiany preferencji mieszkańców
miast niebędących powiatami grodzkimi, których organem wykonawczym jest prezydent. Natomiast lic. Karol Piękoś (Uniwersytet Rzeszowski) w wystąpieniu Preferencje wyborcze mieszkańców gminy Hyżne
w świetle wyborów parlamentarnych 2007–2015 zanalizował przepływ
elektoratu między komitetami wyborczymi w tym okresie.
6 grudnia odbyły się ostatnie dwa panele. Panel V prowadził dr hab.
Jarosław Flis. Zabrało w nim głos 6 prelegentów. Mgr Damian Stolicki
(Uniwersytet Jagielloński) w referacie Zależność liczby mandatów od liczby głosów jako narzędzie badania zjawiska gerrymanderingu w wyborach
do rad gmin podjął się odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób podział gmin
na okręgi może faworyzować niektóre ugrupowania. Dr Monika Sidor
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) przedstawiła referat pod tytułem
Zjawisko koabitacji w największych polskich miastach, w którym omówiła
jego skutki dla lokalnej polityki. Dr Justyna Wasil (Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej) w wystąpieniu Koabitacja na poziomie gminnym po
wyborach z 2014 roku. Przykład województwa świętokrzyskiego przedstawiła konsekwencje tego zjawiska, zwłaszcza w sytuacji, kiedy organ wykonawczy i uchwałodawczy nie mogą się porozumieć. Dr Paweł Hayn
w referacie pod tytułem Wybory samorządowe do Rady Miasta Dębica
w 2010 i 2014 roku – analiza porównawcza zanalizował wyniki wyborów
ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wprowadzenia okręgów jednomandatowych na układ sił politycznych w mieście, aktywność wyborczą
mieszkańców, liczebność reprezentacji kobiet w wyborach i liczbę radnych niezależnych. Mgr Katarzyna Molska (Uniwersytet Szczeciński)
w swoim wystąpieniu Bierność wyborcza w miastach, „miasteczkach”
i wsiach. Wybory 2000–2015 na Pomorzu Zachodnim scharakteryzowała
zjawisko bierności wyborczej oraz jego zmiany na przestrzeni lat. Ostatnia
prelegentka w tym panelu, mgr Sylwia Barwińska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), w referacie pod tytułem Absencja wyborcza w wyborach
samorządowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ukazała
wielkość i rozmieszczenie bierności wyborczej mieszkańców województwa w elekcjach 1998–2014.
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Ostatni z paneli, panel VI, prowadził dr hab. prof. UR Krzysztof
Żarna (Uniwersytet Rzeszowski). Wystąpiło w nim 5 prelegentów.
Dr Katarzyna Kuć-Czajkowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
zaprezentowała referat Konsekwencje wzmocnienia organu wykonawczego w polskich gminach – raport z badań, w którym omówiła skutki
zjawiska koabitacji na poziomie gminnym. Mgr Maciej Marmola (Uniwersytet Śląski) przedstawił referat pod tytułem Geografia wyborcza
a parlamentarny sukces autentycznie nowych partii w Polsce. Jego celem była analiza wyników wyborczych i przestrzennego rozkładu poparcia na obszarze Polski dla partii niezwiązanych genetycznie ze środowiskiem postkomunistycznym i postsolidarnościowym. Mgr Magdalena
Piskorek (Uniwersytet Warszawski) w wystąpieniu Nieważne głosy
w wyborach parlamentarnych w Polsce w latach 2001–2015 z perspektywy badań geograficzno-politycznych ukazała przestrzenny rozkład
głosów nieważnych w wyborach do Sejmu i Senatu, dynamikę zmian
tego zjawiska w czasie i przestrzeni oraz korelację głosów nieważnych
z frekwencją wyborczą. Mgr Magdalena Wojtaszczyk (Uniwersytet
Warszawski) zaprezentowała referat pod tytułem Pomorskie vs opolskie
– zróżnicowanie zachowań wyborczych mieszkańców województw
w kontekście obecności mniejszości narodowych i etnicznych oraz grup
regionalnych, w którym omówiła wpływ ludności niepolskiej tych województw na wyniki wyborów. Podobny charakter miał referat ostatniej
z prelegentek, którą była mgr Natalie Fox (Uniwersytet Jagielloński).
W referacie przygotowanym wspólnie z mgr. Jakubem Firlusem (Uniwersytet Jagielloński), zatytułowanym Korelacje językowych praw
mniejszości narodowych i etnicznych a prawo do reprezentacji na szczeblu lokalnym i krajowym – analiza na gruncie województwa śląskiego
i opolskiego omówiła wpływ tożsamości narodowych i etnicznych na
wyniki wyborów. Po tym wystąpieniu nastąpiła dyskusja, następnie
prowadzący zakończył panel. Na zakończenie obrad dr Dominik Szczepański podziękował za udział w konferencji wszystkim prelegentom oraz
słuchaczom.
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Obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu
na Podkarpaciu
27 stycznia 1945 r. wojska Armii Czerwonej wyzwoliły niemiecki
obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, który był jednocześnie miejscem zagłady Romów i Żydów europejskich. Do Auschwitz-Birkenau
przywieziono ogółem około 1,3 mln ludzi dwudziestu narodowości (Piper 1992: 62–75, 81)2, m.in. Niemców, Polaków, Romów, Rosjan i Żydów. Ci ostatni stanowili największą liczbę spośród wszystkich ofiar. Od
1942 r., tj. od ustaleń podjętych w styczniu 1942 r. na konferencji
w Wannsee dotyczących tzw. ostatecznego rozwiązania, Żydzi zwożeni
byli do Auschwitz niemal z całej okupowanej przez III Rzeszę Europy:
Belgii, Czech i Moraw, Francji, Grecji, Holandii, Norwegii, Polski, Serbii i Włoch, a także z samej Rzeszy oraz państw od niej uzależnionych
(Chorwacji, Słowacji, Vichi i Węgier). Szacunki historyków wskazują,
że do obozu deportowano ponad milion Żydów, z których 80–86 proc.
zamordowano bezpośrednio po przybyciu (Piper 1992: 75; Czech 1992:
passim; Friedländer 2010: 579).
Bez względu na wciąż toczące się spory odnośnie do liczby ludzi
zgładzonych w Auschwitz niezmienny pozostaje fakt popełnienia w nim
zbrodni na niewyobrażalną skalę3. To dlatego obóz stał się międzynaro1

Dr hab. Elżbieta Rączy, prof. UR, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego,
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Tam też przegląd literatury przedmiotu i polemika z ustaleniami historyków na temat
liczby deportowanych i zamordowanych w Auschwitz-Birkenau w latach 1940–1945.
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KL Auschwitz-Birkenau nie był jedynym ośrodkiem, w którym Niemcy masowo
mordowali ludność żydowską. Na terenach okupowanej przez nich Polski zbudowali
kilka obozów służących tylko temu jednemu celowi (Bełżec, Chełmno nad Nerem, Sobibór, Treblinka II).
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dowym symbolem ludobójstwa. Rocznica jego wyzwolenia, 27 stycznia,
obchodzona jest jako Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
Uchwaliła go w listopadzie 2005 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych. W ustanowionej rezolucji wezwała ona państwa członkowskie do
opracowania programów edukacyjnych mających na celu zachowanie
pamięci o tej tragedii dla przyszłych pokoleń. Mimo że wiele ofiar Zagłady nie ma nawet własnych grobów, pamięć o nich trwa przekazywana
przez ludzi i miejsca upamiętnienia oraz różne instytucje i inicjatywy
społeczne.
Na Podkarpaciu Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu od 2008 r.
obchodzony jest co rok. Jego pomysłodawcą, głównym organizatorem
i koordynatorem jest do dziś prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec
z Zakładu Historii i Kultury Żydów Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pierwszym miastem, w którym odbywały się uroczystości,
był Rzeszów. Od 2010 r. w obchodach uczestniczy Jarosław, od 2011 r.
także Lubaczów, a następnie stopniowo włączały się kolejne miasta
i miasteczka leżące na terenie województwa podkarpackiego. W 2016 r.
w obchodach Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu brało udział 15 miejscowości, a w 2017 r. uroczystości odbyły się już w 38 miejscach na
Podkarpaciu4 oraz w Muzeum Obozu Zagłady w Bełżcu. Przede wszystkim do tego właśnie obozu byli deportowani Żydzi z regionu Podkarpacia (Kuwałek 2010: 239–245; Rączy 2014: 295–325)5. Liczba osób
i instytucji w różnym stopniu zaangażowanych w przygotowanie obchodów także ma tendencję wzrastającą. W organizację upamiętnienia
w 2017 r. włączyło się 160 różnych organizacji i instytucji (od władz
samorządowych różnych szczebli, Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, po4

Były to: Baranów Sandomierski, Bircza, Błażowa, Brzozów, Dębica, Dukla, Dubiecko, Dydnia, Gniewczyna Łańcucka, Grodzisko Dolne, Horyniec Zdrój, Jarosław,
Jasło, Kolbuszowa, Kołaczyce, Korczyna, Krosno, Lesko, Leżajsk, Lubaczów, Łańcut,
Markowa, Mielec, Nowosielce, Nowy Żmigród, Przemyśl, Przeworsk, Rymanów, Rzeszów, Sanok, Sędziszów Małopolski, Tarnobrzeg, Ulanów, Ustrzyki Dolne, Wielopole
Skrzyńskie, Strzyżów, Zagórz, Zarszyn.
5
W komorach gazowych tego obozu zamordowano co najmniej 56 000 Żydów
z wielu miejscowości leżących na terenie obecnego województwa podkarpackiego (m.in.
z Baligrodu, Baranowa Sandomierskiego, Birczy, Bukowska, Cisnej, Dębicy, Dukli,
Frysztaka, Jarosławia, Jasła, Jawornika, Kolbuszowej, Korczyny, Krosna, Leska, Leżajska, Łańcuta, Medyki, Niebylca, Niżankowic, Pilzna, Przeworska, Radomyśla Wielkiego, Radymna, Ropczyc, Rozwadowa, Rymanowa, Rybotycz, Rzeszowa, Strzyżowa,
Tyczyna, Ustrzyk Dolnych i Żołyni).
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przez gminne i miejskie ośrodki kultury, muzea, szkoły, biblioteki i fundacje, w tym m.in. Fundację Dziedzictwa Żydowskiego, po księży Kościoła rzymskokatolickiego, Kościoła polskiego i osoby prywatne). Od
2016 r. obchody odbywają się pod patronatem Marszałka Województwa
Podkarpackiego Władysława Ortyla. Życzliwie podchodzą do organizacji uroczystości także inni przedstawiciele obecnych władz Podkarpacia.
Warto w tym miejscu wymienić Wojewodę Podkarpackiego dr Ewę
Leniart, która jeszcze jako dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie włączyła się w pomoc przy organizacji obchodów.
Szkoda, że Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu nie cieszy się zainteresowaniem większości posłów, senatorów i europosłów naszego regionu.
Jest to jedyny tego typu projekt w Polsce, który opiera się obecnie na
inicjatywach samych mieszkańców i lokalnych władz różnych miejscowości województwa podkarpackiego, a wiedza o nim przekroczyła granice regionu. Najważniejszymi osobami podczas obchodów Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu są świadkowie tamtych wydarzeń – zarówno
Polacy, jak i Żydzi oraz dzieci i wnuki tych, którym cudem udało się
przeżyć Zagładę. Wielu z nich na własny koszt przyjeżdża na Podkarpacie co rok, aby wziąć udział w uroczystościach. Tylko w trzech ostatnich
latach na podkarpackie obchody przyjechało ogółem 25 gości spoza
granic Polski, w tym m.in. były ambasador Izraela w Polsce Szewah
Weiss i historyk prof. Szymon Redlich z Uniwersytetu Ben Guriona
w Izraelu. Gościli także na obchodach historycy z różnych ośrodków
akademickich w Polsce (Gdańska, Krakowa, Lublina i Warszawy) oraz
pracownicy Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.
Zdaniem prof. Wacława Wierzbieńca Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu ma przypominać mieszkańcom regionu
o wspólnej żydowsko-polskiej historii (Wierzbieniec 2017). Holocaust to
przede wszystkim tragedia żydowska. Doprowadził do unicestwienia
ponad 90% żydowskich mieszkańców przedwojennej Polski. Skala
zbrodni była tak olbrzymia, że wymyka się jakimkolwiek możliwościom
ogarnięcia jej przez człowieka. Mówienie jednak tylko o milionach zamordowanych sprowadza problem Holocaustu do statystki, a to dehumanizuje ofiary. Celem obchodów Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu jest
uświadomienie ludziom, że za liczbami kryją się ogromne ludzkie tragedie. Przywrócenie ofiarom ludobójstwa ich imion i nazwisk, a więc tego,
co starano się im odebrać, zakopując je w bezimiennych grobach w lasach czy na polach, jest niezwykle ważne. Trauma związana z Holocaustem tkwi nadal w wielu żydowskich rodzinach. Nie ominęła także Pola-
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ków. To na ich oczach znęcano się publicznie nad żydowskimi sąsiadami, wywożono i mordowano kolegów ze szkoły, to oni widzieli opuchnięte z głodu żebrzące żydowskie dzieci. To także Polacy słyszeli odgłosy serii z broni dobiegające ze strony lasów i żydowskich cmentarzy,
gdzie mordowano Żydów. Dlatego właśnie, zdaniem pomysłodawcy
obchodów, mamy moralny obowiązek przypominać o tamtych wydarzeniach (Wierzbieniec 2017). Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu ma
także na celu uczenie tolerancji i przełamywanie polsko-żydowskich
stereotypów i barier, które są wynikiem skomplikowanej historii i splotu
wielu różnych innych okoliczności. Temu zaś służy poznawanie żydowskiej kultury, historii oraz ludzi.
Jak podkreśla prof. Wierzbieniec, organizatorzy i uczestnicy obchodów nie chcą dokonywać oceny postaw ludzi wobec Holocaustu. Starają
się wyeksponować te dobre zachowania, aby na nich budować pozytywne relacje polsko-żydowskie. Oczywiście nie unika się także problemów
trudnych, które nadal wywołują spory wśród historyków i wciąż wzbudzają wśród Polaków i Żydów wiele negatywnych emocji. Tematy są
bolesne dla obu stron i czasem trudno akceptowalne. Różne aspekty
stosunków polsko-żydowskich, także tych trudnych do przyjęcia przez
Polaków, porusza się na wykładach, prelekcjach i sesjach, a nierzadko
także podczas dyskusji pomiędzy uczestnikami obchodów.
Do tradycji obchodów Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu należy
przede wszystkim upamiętnienie żydowskich ofiar z terenów Podkarpacia w miejscach ich kaźni, a także na żydowskich cmentarzach. W uroczystościach tych uczestniczą rabini i księża odmawiający modlitwy za
zmarłych, przedstawiciele lokalnych władz, goście z zagranicy, a także
mieszkańcy. Na pomnikach i obeliskach składane są wówczas wiązanki
kwiatów, zapalane znicze i kładzione kamyki 6. Coraz częściej z inicjatywy lokalnych władz, różnych stowarzyszeń czy po prostu mieszkańców fundowane są pamiątkowe tablice poświęcone zamordowanym
w czasie Holocaustu. Pieniądze na ten cel często pochodzą ze składek
społecznych. Odsłonięcie tablic następuje zazwyczaj podczas obchodów
6

Geneza tego zwyczaju ma kilka wyjaśnień. Prawdopodobnie obyczaj pochodzi
z dawnych czasów, gdy zwłoki grzebano na pustyni. Zabezpieczenie przed dzikimi zwierzętami miejsca pochówku poprzez ułożenie na nim kamieni było wyrazem szacunku dla
zmarłego. W religii żydowskiej (Księga Powtórzonego Prawa) istnieje nakaz pogrzebania człowieka i położenie kamienia nagrobnego. Jest to oznaczenie miejsca czyjegoś
pochówku uznawane za spełnienie przykazania i szlachetnego uczynku. Judaizm uważa
to za najwyższą formę dobroci wobec zmarłych, ponieważ jest ona całkowicie bezinteresowna.
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Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu, ale zdarza się też, że uroczystości
te odbywają się w innym terminie7.
Podczas obchodów odprawiane są nabożeństwa Słowa Bożego nawiązujące do Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim. Odczytywane są
wtedy nazwiska Polaków z terenów województwa podkarpackiego zamordowanych za pomoc niesioną Żydom oraz Żydów, którzy ponieśli
śmierć wraz z nimi. Od kilku już lat odprawiane są one w rzeszowskim
kościele farnym pod wezwaniem św. św. Wojciecha i Stanisława. W tym
roku po raz pierwszy podczas Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu odprawione zostało także nabożeństwo w Gniewczynie w intencji żydowskich ofiar i ich katów (Markiel, Skibińska 2011; passim) 8. Przewodniczył mu ks. bp. rzeszowski Jan Wątroba.
W obchody włączają się aktywnie historycy, wykładowcy uczelni,
nauczyciele i uczniowie różnych szkół oraz studenci i doktoranci. Dzień
Pamięci o Ofiarach Holocaustu stanowi kulminację działań edukacyjnych z zakresu kultury i historii Żydów wśród uczniów w ciągu poprzedniego roku. W czasie obchodów urządzane są sesje naukowe, wygłaszane wykłady i prelekcje, którym często towarzyszą okolicznościowe wystawy9. Odbywają się także prezentacje opracowań naukowych
i wydanych wspomnień żydowskich. Organizowane są debaty uczniów
i studentów poświęcone zagadnieniom związanym z historią Żydów,
ogłaszane są wyniki konkursów poświęconych ich kulturze, które
w ciągu roku organizują szkoły, biblioteki i stowarzyszenia. W czasie
Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu urządzane są pokazy filmów, od
amatorskich, archiwalnych, dokumentalnych po znane produkcje, jak:
Biegnij chłopcze biegnij w reżyserii Pepe Danquarta, Korczak Andrzeja
Wajdy czy Syn Szawła w reżyserii László Nemesa10. Odbywają się też
spektakle na podstawie literatury pięknej, pamiętników i dzienników
7

Przykładem może być tablica poświęcona pamięci Żydów krośnieńskich wmurowana na terenie byłego getta w Krośnie, której odsłonięcie nastąpiło podczas obchodów
Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu w 2015 r. Z kolei uroczyste odsłonięcie obelisku
poświęconego żydowskim mieszkańcom Korczyny wymordowanym w czasie Holocaustu odbyło się w 27 listopada 2016 r.
8
W miejscowości tej jedenastoosobowa grupa Żydów, której udało się ujść z niemieckich rąk jesienią 1942 r., została zadenuncjowana przez niektórych mieszkańców tej
wsi, wyłapana, a następnie zamordowana.
9
W latach 2015–2017 odbyło się ogółem 12 prezentacji różnych książek naukowych i wspomnień oraz 23 wystawy poświęcone żydowskiej społeczności Podkarpacia.
10
Tylko w ciągu trzech ostatnich obchodów Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu
pokazano publiczności 19 filmów, w zdecydowanej większości nieznanych szerszej
publiczności.
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żydowskich, koncerty muzyki, recitale, wieczorki literackie i poetyckie
przygotowywane przez młodzież i jej opiekunów.
W wielu miejscowościach można zwiedzać izby pamięci poświęcone historii i kulturze żydowskiej społeczności, urządzane są także spacery szlakiem żydowskich zabytków. Trasy są starannie opracowane, a za
przewodników służą studenci, młodzież lub lokalni historycy. Na proponowanych szlakach znajdują się synagogi lub miejsca, w których się
znajdowały, cmentarze, dawne budynki instytucji żydowskich, a także
miejsca związane z Zagładą. Historie przekazywane przez oprowadzających zawierają wiele szczegółów z przedwojennego życia lokalnej żydowskiej społeczności i okresu wojny. W ten sposób mieszkańcy Podkarpacia mogą poznawać różne aspekty żydowskiej historii i kultury
oraz jej twórców.
Zaproszeni na spotkania ludzie, którym udało się przeżyć Holocaust,
dzielą się swoimi przeżyciami bądź doświadczeniami ich bliskich. Ci,
którzy znają go tylko z opowiadań bliskich, prezentują pamięć Zagłady
funkcjonującą w drugim pokoleniu. Te wspólne spotkania są zazwyczaj
niezwykle emocjonalne i stanowią doskonałą lekcję historii i tolerancji
dla wszystkich, którzy biorą w nich udział. Uczestnikami takich sesji są
nie tylko polscy uczniowie, ale także osoby w podeszłym już wieku,
które jeszcze pamiętają żydowskich sąsiadów. Ze spotkań tych płynie
przekaz o tym, że Zagłada w rzeczywistości należy do wspólnego żydowsko-polskiego dziedzictwa. Zdarza się, że takie dziedzictwo noszą
w swoim wnętrzu ludzie. Przykładem może tu być ks. Romuald Jakub
Weksler-Waszkinel11, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, obecnie mieszkający w Izraelu. Jest dzieckiem Holocaustu uratowanym przez polskie małżeństwo Waszkinelów12. Był gościem pierwszych obchodów Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu w Rzeszowie. Na
Uniwersytecie Rzeszowskim podzielił się swoimi doświadczeniami wynikającymi z żydowskiego pochodzenia i polskiego katolickiego wy11
Romuald Jakub Weksler-Waszkinel urodził się pod koniec 1942 r. w getcie
w Starych Święcianach koło Wilna jako syn Jakuba i Batii Wekslerów. Miał starszego
o trzy lata brata o imieniu Samuel. Gdy dowiedział się o swoim pochodzeniu, przez
dziesięć lat poszukiwał informacji o najbliższych. Zdołał dotrzeć do dokumentów
i świadków. Dzięki tym staraniom wie, że ojciec zginął w Stutthof, a matka prawdopodobnie w Sobiborze. Nie pamiętał swojego żydowskiego imienia. Pierwsze nadali mu
polscy rodzice podczas chrztu, a drugie jest imieniem jego biologicznego ojca. Przybrał
je, będąc już dorosłym człowiekiem. Podobnie jest z nazwiskami, którymi się posługuje.
Pierwsze to nazwisko jego biologicznych rodziców, a drugie polskich.
12
Piotr i Emilia Waszkinelowie dzięki staraniom syna Romualda Jakuba Wekslera-Waszkinela w 1995 r. otrzymali honorowy tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
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chowania, wpływem, jaki te doświadczenia wywarły na jego życie, problemami emocjonalnymi, jakie ze sobą niosły. O swoich korzeniach
dowiedział się, mając 35 lat, od swojej polskiej matki. Nie ukrywa, że od
małego dziecka spotykał się z oznakami antysemityzmu, że absolutnie
nie mógł znieść wówczas myśli, że mógłby być Żydem. Ma także krytyczny stosunek do ówczesnego wychowania Kościoła katolickiego,
które umacniało antysemityzm Polaków.
Historia Romualda Jakuba Wekslera-Waszkinela to jeszcze jeden
z przykładów potwierdzających, że dzięki wspólnym spotkaniom z gośćmi przyjeżdżającymi na obchody istnieje możliwość poznania historii
ludzi, którzy przeżyli Holocaust, oraz sylwetek Polaków, którzy nieśli
im pomoc. Los każdego z zaproszonych gości był podobny i jednocześnie odmienny. Skazani przez Niemców na zagładę za to, że urodzili się
Żydami, cierpieli głód i choroby, tracili bliskich mordowanych w gettach, obozach i zbiorowych egzekucjach, byli przekazywani przez rodziców na tzw. stronę aryjską lub sami tam uciekali i szukali ratunku dla
siebie i najbliższych. Ci, którzy przeżyli, mieli olbrzymią odporność
psychiczną, wykazywali się potężną wolą przetrwania oraz posiadali to,
co nazywa się powszechnie szczęściem. Wielu z nich spotkało na swojej
drodze ludzi, którzy ryzykując swoim życiem, chcieli ich ratować przed
śmiercią13. Były to osoby o różnej narodowości i wyznaniu: Polacy,
Ukraińcy, Białorusini. Zdecydowana większość Żydów jest im za to
wdzięczna do dzisiaj, choć często z różnych powodów nie utrzymywali
ze sobą kontaktów po zakończeniu wojny. Bywało, że powodem była
trauma, jaką przeżyli. „Gdy próbujemy pozbyć się traumy – pisał Szymon Redlich – często obok dręczących wspomnień wymazujemy również te, które powinniśmy pielęgnować. Właśnie z tej przyczyny przez
wiele lat nie myślałem o jednych z najszlachetniejszych ludzi, jakich
spotkałem w życiu, o tych, którzy mi je uratowali […]. Powrót do stron
i ludzi z mojego dzieciństwa opóźnił się nie z powodu «żelaznej kurtyny». Upadek komunizmu wprawdzie ułatwił podróż, ale żeby tam wrócić, trzeba było najpierw pokonać barierę psychologiczną, jaką tworzą
ocaleni, by pozbyć się dręczącej przeszłości” (Redlich 2008: 9–10). Po
latach starają się więc upamiętnić ludzi, dzięki którym przetrwali niemiecką okupację. Składają wnioski do Instytutu Yad Vashem o uhono13

Od 15 października 1941 r. rozporządzeniem Generalnego Gubernatora dr Hansa
Franka za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Od 28 października 1942 r., tj. od wejścia
w życie rozporządzenia Friedricha Krügera, naczelnego dowódcy SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie, sankcje groziły także każdemu, kto wiedział o Żydach przebywających poza gettem, a nie doniósł o tym odpowiednim władzom.
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rowanie ich tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata i przyjeżdżają
do Polski, aby dać o nich świadectwo. Lucia Retman z Izraela, która na
obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu przyjeżdża już od kilku
lat, stale powtarza, że dopóki starczy jej sił, będzie opowiadać o Zofii
Pomorskiej z Lubaczowa, dzięki której przeżyła wojnę14. Profesor Szymon Redlich z Izraela, goszczący na obchodach w tym roku, także wiele
miejsca w rozmowach poświęcił Polakom i Ukraińcom, którzy uratowali
mu życie15. Mosze Oster z Rzeszowa wielokrotnie odwiedzający po
wojnie swoje rodzinne miasto porównywał do aniołów ludzi, którzy
nieśli pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. Małka Shacham Doron z Izraela z drugiego pokolenia po Holocauście podkreśla, jak ważne
są dla niej przyjazdy do Polski. Wojenne doświadczenia przedstawiane
na obchodach z dwóch różnych perspektyw (polskiej i żydowskiej), pozwalają jej szerzej spojrzeć na problem Zagłady.
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Zofia Pomorska w 2009 r. została uhonorowana pośmiertnie przez Instytut Yad
Vashem w Jerozolimie honorowym tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Lucia
Retman w swoich pamiętnikach zatytułowanych Perły albo życie, wydanych w polskiej
wersji językowej w 2016 r. dzięki staraniom organizatorów Dnia Pamięci o Obchodach
Holocaustu w Rzeszowie, także wiele miejsca poświęciła Zofii Pomorskiej.
15
Byli to: Polak Karol Codogni i Ukrainka Tańka Koncewicz. Oboje zostali zaliczeni w poczet Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przez Instytut Yad Vashem.
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Sprawozdanie z konferencji „Między niebem a ziemią
– współdziałanie sił powietrznych i wojsk lądowych na
polach bitew XX i XXI w.”, Dęblin, 22–23 lutego 2017 r.
W dniach 22–23 lutego 2017 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił
Powietrznych w Dęblinie odbyła się konferencja naukowa poświęcona
szeroko rozumianym kwestiom rozwoju współpracy między lotnictwem
a siłami lądowymi w konfliktach XX w. Zorganizowana została przez
Zakład Historii Polski i Wychowania Patriotycznego WSOSP, we
współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz
w kooperacji z Narodową Akademią Wojsk Lądowych ze Lwowa.
Tematyka konferencji stanowi interesujące zagadnienie, wciąż aktualne, jeśli chodzi o rozwój sił zarówno powietrznych, jak i lądowych.
Stąd, mimo iż obrady głównie koncentrowały się na zagadnieniach historycznowojskowych, to wnioski wyciągane przez uczestników konferencji mogą być przydatne także na współczesnym polu walki, co podkreślał wielokrotnie dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, dr hab. Adam Radomyski, prof. WSOSP.
Oficjalnie konferencję rozpoczął komendant-rektor WSOSP płk pil.
dr Piotr Krawczyk. Po nim uczestników przywitał dziekan dr hab. Adam
Radomyski, prof. WSOSP. Po krótkiej części oficjalnej rozpoczęła się
merytoryczna część konferencji.
Obrady zostały podzielone na dwa zasadnicze bloki. Pierwszy, czyli
obrady plenarne, obejmował wystąpienia samodzielnych pracowników
nauki. Obrady prowadził wspomniany już dziekan Radomyski. Ta część
konferencji obejmowała 7 wystąpień. Jako pierwszy głos zabrał dr hab.
1
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Andrzej Olejko, prof. WSOSP, prezentując przykłady pionierskiego
wykorzystania lotnictwa w działaniach wojennych w czasie I wojny
światowej (Trzykrotnie po raz pierwszy w 1914 r. Pierwsze przypadki
decydującej roli użycia lotnictwa na frontach Wielkiej Wojny w jej
pierwszej kampanii i zarazem w historii lotnictwa). Po nim wystąpił
dr hab. prof. Lech Wyszczelski (UP-H Siedlce), wygłaszając referat zatytułowany Lotnictwo polskie w operacji warszawskiej (13 VIII – 6 IX
1920 r.). Trzeci prelegent, dr hab. Marek Dutkiewicz, prof. UJK (UJK,
filia w Piotrkowie Trybunalskim) zaprezentował ciekawe zagadnienia
związane z umundurowaniem, organizacją oraz składem osobowym
służby zdrowia polskiego lotnictwa wojskowego (Służba zdrowia polskiego lotnictwa wojskowego – organizacja, personel, mundury, oznaki
i odznaki). Po krótkiej przerwie kawowej głos zabrał dr hab. prof. UAM
Maciej Franz (UAM Poznań), dokonując charakterystyki lotnictwa włoskiej Republiki Socjalnej w latach 1943–1945. Kolejny prelegent,
dr hab. Radosław Domke, reprezentujący Uniwersytet Zielonogórski
analizował doktrynę Douheta w aspekcie wybranych konfliktów XX w.
(Spełniony sen Giulio Douheta? Wojna totalna w przestworzach). Po
nim dr hab. prof. UJK Jerzy Prochwicz (UJK, filia w Piotrkowie Trybunalskim) omówił rolę lotnictwa w formacjach granicznych Polski. Ostatnim prelegentem w sesji plenarnej był gen. broni w st. sp. prof. dr hab.
Jerzy Gotowała, który przedstawił studium poświęcone wsparciu wojsk
lądowych przez lotnictwo w specyficznych warunkach. W tej sesji zaplanowano początkowo także wystąpienie prof. Andrija Kharuka, reprezentującego Narodową Akademię Wojsk Lądowych we Lwowie, który
miał porównać dwa samoloty szturmowe z okresu II wojny światowej,
niemiecki Ju-87 Stuka oraz radziecki Ił-2 (Il-2 vs Stuka: bezpośrednie
wsparcie lotnicze na froncie wschodnim II wojny światowej). Niestety,
z przyczyn służbowych i trudnej sytuacji na Ukrainie delegacja ukraińska nie była w stanie dotrzeć na konferencję.
Po wystąpieniach prelegentów odbyła się dyskusja, po niej zaś druga
część merytoryczna konferencji, mianowicie obrady panelowe. Dokładna
charakterystyka wszystkich wystąpień jest niemożliwa ze względu na
dużą liczbę prelegentów, stąd poniżej jedynie scharakteryzuję obrady
w poszczególnych panelach.
Panel pierwszy, którego moderatorem był dr hab. prof. Lech Wyszczelski, obejmował okres I wojny światowej oraz międzywojnia. W tej
części głos zabrało sześciu uczestników. Pierwszym z nich był dr Grzegorz Jasiński (Warszawa), który scharakteryzował początki polskiego
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lotnictwa wojskowego w 1918 r. Następnie mgr Donald Trinder (UR
Rzeszów) zaprezentował rozwój współpracy między lotnictwem a wojskami lądowymi w armii brytyjskiej w latach 1903–1918. Po nim głos
zabrał dr Paweł Korzeniowski (UR Rzeszów), który omówił problematykę wsparcia alianckich wojsk lądowych w czasie walk na Półwyspie
Gallipoli w 1915 r.
Po krótkiej przerwie wystąpił dr Włodzimierz Nowak (UP-H Siedlce), który przedstawił problematykę współpracy polskich wojsk lądowych i lotnictwa w walce z 1. Armią Konną w 1920 r. Następnie dr Michal Plavec (Praha) omówił powstanie lotnictwa czechosłowackiego
w 1918 r. Ostatni prelegent w tym panelu, dr płk Adam Wetoszka
(WSOSP Dęblin), przedstawił problematykę wsparcia wojsk lądowych
przez lotnictwo w Wojsku Polskim w okresie międzywojennym.
Po dyskusji nastąpiła przerwa obiadowa, po której wznowiono obrady, rozpoczynając panel II. Jego moderatorem był dr hab. Maciej Franz,
prof. UAM. Panel obejmował zagadnienia z okresu II wojny światowej.
Pierwszy prelegent, dr Tomach Matuszak (Archiwum Państwowe, Piotrków Trybunalski), przedstawił organizację i udział w walkach we wrześniu 1939 r. polskich wojsk balonowych. Następnie mgr Piotr Mleczko
(UR Rzeszów) zaprezentował temat Lotnictwo myśliwskie 12. i 15.
USAAF jako wsparcie jednostek lądowych w „bitwie o Rzym” i walkach
we Włoszech. Jako trzeci w tym panelu głos zabrał dr Krzysztof Kubala,
omawiając udział Polskiego Skrzydła Myśliwskiego podczas operacji
„Overlord”.
Po przerwie rozpoczęła się druga część obrad w tym panelu, obejmująca siedem referatów. Ppłk dr Jacek Lasota (ASW Warszawa) omówił poglądy E. Middledorfa na kwestie współpracy lotnictwa i wojsk
lądowych. Dr Marcin Paluch (WSOSP Dęblin) analizował udział lotnictwa w działaniach antypartyzanckich w latach 1943–45, zaś mgr Jacek
Zagożdżon zaprezentował referat pt. RODEO 385 – ostatnia walka bohatera. Po nim mgr Szymon Serwatka omówił pozostałości niemieckiej
obrony przeciwlotniczej z lat 1944–45 w rejonie Kędzierzyna Koźla.
Mgr Maciej Hubka (Archiwum Państwowe, Piotrków Trybunalski) scharakteryzował zrzuty lotnicze na obszarze Inspektoratu AK Piotrków
Trybunalski. Dr hab. Juliusz Tym, prof. ASW (ASW Warszawa), przedstawił kwestię współdziałania wojsk lądowych i lotnictwa w czasie zajmowania Zaolzia w 1938 r. Na koniec dr Małgorzata Wiśniewska (UP-H
Siedlce) w imieniu swoim i dr Anety Niewęgłowskiej zaprezentowała
sylwetki kobiet w lotnictwie polskim w okresie II wojny światowej. Po
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tym ostatnim wystąpieniu odbyła się dyskusja, następnie zakończono
obrady pierwszego dnia konferencji.
Drugi dzień konferencji rozpoczął się bardzo wcześnie, gdyż już
o godz. 8.30 dr hab. Marek Dutkiewicz, prof. UJK, otworzył obrady
w panelu III, obejmującym okres „zimnej wojny” oraz tzw. miscellanea,
czyli wystąpienia przekrojowe i niedające się wpisać w sztywne ramy
chronologiczne. Jako pierwszy tego dnia głos zabrał dr hab. Adam Radomyski, prof. WSOSP, prezentując Wybrane zagadnienia współdziałania lotnictwa i wojsk obrony przeciwlotniczej w działaniach wojennych.
Po nim mgr Piotr Rapiński (UŁ Łódź) scharakteryzował działania lotnictwa na terenie Katangi i Konga w konfliktach w latach 1960–1964. Następnie dr Krzysztof Mroczkowski (UR Rzeszów, MLP Kraków) scharakteryzował rajd sił izraelskich na lotnisko w Bejrucie 28 grudnia 1968
r. Zaplanowane wystąpienie kpt. rez. Emilyi Kazan nie odbyło się z tych
samych przyczyn co prof. Kharuka. Natomiast kpt. rez. Jan Nowicki
(MWP Warszawa) przedstawił przegląd zaginionych eksponatów niemieckiej kolekcji lotniczej z Berlina.
Ostatni panel, poprowadzony przez dr hab. Jerzego Prochwicza,
prof. UJK, obejmował referaty dotyczące zagadnień współczesnych.
Niestety, podobnie jak w przypadku pozostałych reprezentantów strony
ukraińskiej, wystąpienie płk Oleha Iwakhiwa zostało odwołane.
W związku z tym jako pierwszy wygłosił referat dr Łukasz Nadolski
(MWL Bydgoszcz), który omówił skuteczność lotnictwa syryjskiego
i rosyjskiego w wojnie domowej w Syrii w latach 2014–16. Po nim tematykę rozwijał dr Mateusz Piątkowski (UŁ Łódź), który przedstawił
problem działań lotniczych w obszarach zurbanizowanych w aspekcie
prawa międzynarodowego. Następnie dr Jakub Marszałkiewicz (WSB
Gdańsk) przedstawił sylwetki Airbusa A 400 oraz AN-70, największych
samolotów transportowych Europy. Ostatnie wystąpienie, które miał
wygłosić ppłk dr Roman Serhienko ze Lwowa, zostało odwołane.
Konferencję zamknął dziekan dr hab. Adam Radomyski, prof.
WSOSP, który podsumowując obrady, stwierdził, że wnioski wyciągnięte w czasie wystąpień i dyskusji mogą przyczynić się do podniesienia
jakości szkolenia w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych. Wyraził też nadzieję, iż konferencja będzie miała charakter cykliczny i za
rok zostanie powtórzona. Już po oficjalnym zakończeniu uczestnicy
zwiedzili Muzeum WSOSP.
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