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Witold Jedynak

Dynamika konfliktu podczas kryzysu parlamentarnego w Polsce
Współczesne, demokratyczne społeczeństwa oczekują od swoich przedstawicieli
w parlamencie, aby celem ich aktywności, zwłaszcza publicznej, było tworzenie, zachowanie i poprawa
ogólnych warunków i zasad życia społecznego. Obywatele żyjący w społeczeństwach pluralistycznych
zakładają, że zaangażowanie polityków jest przede wszystkim ukierunkowane na dobro wspólne
społeczeństwa. Osiągnięcie tego celu w praktyce generuje napięcia, ponieważ
z aktywnością polityczną nierozerwalnie związane jest zjawisko konfliktu. Najczęściej przyczyną
konfliktów są przeciwstawne interesy, sprzeczne opinie, zróżnicowane poglądy oraz potrzeby.
W społeczeństwach demokratycznych polityków dzielą różnice zdań na temat wartości i zasad życia.
Dlatego wyrażają oni zróżnicowane opinie o poszczególnych wartościach, hierarchii ich ważności oraz
sposobach realizowania w życiu społecznym, Akceptacja istnienia sprzeczności między wartościami
oraz tolerowanie odmiennych przekonań jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania państwa
demokratycznego. Szacunek dla pluralizmu ideologicznego umożliwia kooperację sił politycznych
w celu kształtowania zasad i warunków życia społecznego. Dlatego właściwie rozumiana polityka
staje się sztuką rządzenia, opartą na współdziałaniu, zmierzającym do ograniczania i rozwiązywania
konfliktów, godzenia sprzecznych poglądów oraz konkurencyjnych interesów. Najlepszą drogą do
osiągnięcia tych celów jest debata i kompromisowe rozwiązywanie konfliktów.
Jednym z ważniejszych wydarzeń politycznych w Polsce, jakie miało miejsce na przełomie
roku 2016 i 2017 był tzw. kryzys parlamentarny. Ze względu na skalę i okres trwania okazał się
konfliktem, który niewątpliwie zapisze się w historii polskiego parlamentaryzmu po 1989 roku. Jego
skutki wydawały się nieprzewidywalne ze względu na dynamikę konfliktu,
a także determinację i zacietrzewienie zaangażowanych w konflikt sił politycznych. Mimo, iż strony
oficjalnie deklarowały wolę porozumienia, to jednak w rzeczywistości żadna z nich nie chciała odstąpić
od swoich żądań i stawianych warunków. Istniała nawet realna obawa umiędzynarodowienia konfliktu
ze względu na odwoływanie się niektórych sił politycznych do instytucji Unii Europejskiej. Można było
odnieść wrażenie, że jednej ze stron zależało na maksymalnym nagłośnieniu kryzysu w mediach
krajowych i zagranicznych oraz na przedstawianiu go jako buntu społecznego przeciw opresyjnej
władzy, natomiast druga strona broniąc status quo oraz swoich interesów, starała się nie eskalować
protestów, unikając użycia środków przymusu bezpośredniego.
Celem zrealizowanych badań była analiza i interpretacja opinii w wybranych tytułach
prasowych na temat powstania, przebiegu i rozwiązania konfliktu stanowiącego endogenny czynnik
kryzysu parlamentarnego w Polsce. Badacz zakłada, że analiza wybranych tytułów prasowych
umożliwi mu identyfikację określonych postaw i zachowań stron konfliktu w trakcie jego przebiegu,
a także ukaże wzory myślenia, postępowania i reguły działania. Odkryje też mechanizmy rządzące
zachowaniami przeciwników politycznych. Ponadto pozwoli poznać rzeczywiste motywy działań.
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Badania analityczne mają umożliwić znalezienie odpowiedzi na pytanie: Jaka była geneza i przebieg
kryzysu parlamentarnego w Polsce?
Konflikt inherentnym komponentem walki o władzę
Według Maksa Webera, legitymizację do kierowania społeczeństwem ma władza, która
posiada wyraźnie określone właściwości. Aparat administracyjny takiej legalnej władzy funkcjonuje
zgodnie z przepisami prawa, a istniejący porządek polityczny i administracyjny może zostać
zmieniony jedynie w drodze ustawodawczej. Wszyscy obywatele są zobowiązani do okazywania
posłuszeństwa legalnej władzy. W uzasadnionych przypadkach władza może użyć siły zgodnie
z przepisami prawa. Maks Weber uważa, iż władza dzięki zajmowanej pozycji w państwie posiada
czasową jurysdykcję nad obywatelami, natomiast obywatele powinni okazywać posłuszeństwo prawu
oraz osobom, które wprowadzają je w życie. [Chałubiński, 2004: 81-82].
Obywatele wyrażają swoją aktywność polityczną przez szeroko rozumiane zachowania
polityczne. Polegają one na indywidualnym lub zbiorowym udziale w procesie politycznym. Działania
te obejmują różne formy uczestnictwa w sprawowaniu władzy lub w walce o władzę, zwłaszcza udział
w partiach politycznych, ruchach masowych, a także w manifestacjach politycznych mających na celu
oddziaływania na kierownicze grupy polityczne [Scheffs, 2012: 210]. Zachowania polityczne wynikają
z określonego stanu świadomości politycznej i stanowią reakcję jednostek, grup lub zbiorowości na
bodźce mające źródło w zjawiskach i procesach politycznych [Wiatr, 2009: 295].
Nieodłącznym elementem aktywności politycznej, a zwłaszcza rywalizacji partii politycznych
jest zjawisko konfliktu. Konfliktem międzygrupowym są wszelkie zachowania spowodowane realnymi
lub pozornymi sytuacjami konfliktotwórczymi, ukierunkowane na realizację przez grupę jej interesów,
napotykające przeciwstawne działania innej grupy. Celem antagonistycznych zachowań jest nie tylko
utrzymanie pozycji społecznej, władzy czy wartości, ale również pozyskanie, neutralizacja lub
wyeliminowanie strony przeciwnej. Dążenie do osiągnięcia celu przez jedną stronę, utrudnia lub
uniemożliwia realizację celów drugiej strony. Zależnie od uwarunkowań, konflikty mogą zwiększać
swoje natężenie stając się bardziej niszczące, mogą też ulegać osłabieniu. Dzięki tej dynamice
konflikty przekształcają się, wpływając na zmiany postaw i zachowań ich uczestników [J. Sztumski,
1987: 16-17].
W literaturze socjologicznej wymienia się wiele interesujących prawidłowości występujących
w konfliktach społecznych. Niektóre z nich można odnieść do konfliktu o władzę między siłami
politycznymi.
Florian Znaniecki zauważa, iż w pewnych sytuacjach konflikt grupowy bywa mniej
refleksyjny, a bardziej spontaniczny od konfliktu indywidualnego. Uczestnik zbiorowego działania
pozostaje pod wpływem grupy, co osłabia jego samokontrolę, gdyż w konflikcie grupowym nie ma
czasu na zastanowienie w samotności, zmuszające do refleksji nad zachowaniem [Znaniecki, 1990:
329]. Według Znanieckiego, skonfliktowane strony wszystko co jest „cudze” przedstawiają jako
negatywne, szkodliwe, niebezpieczne lub przynajmniej niepewne. Grupa odrzucająca wartości
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przeciwnika stara się gardzić tym, co cudze. Wówczas „cudze dobro jest złem, cudze piękno brzydotą,
cudza prawda fałszem lub błędem, cudza mowa dźwiękami bez sensu, bełkotaniem <niemego>,
cudza świętość nieczystością, cudze bogi szatanami” [Tamże]. W przypadku konfliktu
międzygrupowego wzorce, normy i wartości uważane przez jedną grupę za jedynie słuszne są jawnie i
ostentacyjnie lekceważone i poniżane przez drugą grupę, co wywołuje chęć odwetu na przeciwniku i
sprawia, że skonfliktowane grupy stają się dla siebie niebezpiecznymi wrogami. Wówczas pożądaną
metodą pozbycia się wrogiej grupy może nawet stać się jej unicestwienie [Znaniecki, 1992: 344].
Myśliciele nurtu marksistowskiego postrzegają konflikt, jako układ wrogich interakcji.
Powstanie konfliktu wymaga istnienia przynajmniej dwóch stron, a jego celem jest nie tylko zdobycie
lub utrzymanie środków produkcji, pozycji społecznej, władzy, ale również pozyskanie, neutralizacja,
a nawet eliminacja przeciwnika. Wartości, cele, interesy stron konfliktu są wzajemnie przeciwstawne,
a zysk jednej grupy powoduje stratę drugiej. Osiąganie określonych celów przez jedną grupę
uniemożliwia realizację celów innej grupie. Proces konfliktowy implikujący czasową tendencję do
rozpadu stosunków między poróżnionymi stronami, nie rozbija jednak systemu społecznego, lecz
przekształca normy i oczekiwania stron, uczestniczących w danej interakcji społecznej [Mucha, 1978:
12]. Karol Marks twierdził, iż podstawową siłą generującą konflikt interesów jest nierówny rozdział
zasobów w systemie. Wówczas społeczeństwo ulega dychotomicznemu podziałowi na grupę
dominującą
i podporządkowaną. Wzrost świadomości grupy podporządkowanej, która coraz bardziej rozumie
swoje rzeczywiste interesy, sprawia, iż zmniejsza się jej aprobata dla prawa grupy nadrzędnej do
panowania nad nieproporcjonalnym podziałem dóbr. Kwestionowanie władzy grupy dominującej
przez grupę podporządkowaną i podważanie prawomocności rozdziału zasobów skutkuje
organizowaniem zbiorowej opozycji przeciwko systemowi [Śliz, Szczepański, 2011: 13].
Socjologowie postrzegają konflikt nie tylko, jako zjawisko negatywne, ale doceniają również
jego pozytywne aspekty. Georg Simmel uważa, iż konflikt jest nieodłącznym elementem społeczeństwa
i jedną z podstawowych zasad jego funkcjonowania [Simmel, 1975: 74-83] Podobnie Lewis Coser,
postrzega konflikt nie tylko jako czynnik negatywy, wywołujący napięcia i podziały społeczne, ale
podkreśla, iż konflikt może pełnić pozytywne funkcje w utrwalaniu systemów społecznych oraz w ich
przekształcaniu. Przyczynia się bowiem do wzmocnienia więzi grupowych. gdyż wiąże nie powiązane
dotąd elementy. Konflikt podtrzymuje i wzmacnia świadomość grupową, wzmaga spójność grupy i jej
identyfikację z własną ideologią, ponadto wpływa pozytywnie na identyfikację członków z grupą oraz
wzmacnia poczucie odrębności grupowej. Przyczynia się również do ustanowienia tożsamości grup
wewnątrz systemu. Podczas konfliktu członkowie tej samej grupy zbliżają się do siebie, odczuwając
solidarność, wynikającą z ich wspólnej wrogości wobec członków innej grupy. Wrogość ułatwia
odróżnienie „swoich” od „obcych” i zapobiega zacieraniu się granic między zwalczającymi się grupami
[Coser, 2009: 25-27].
Lewis Coser jest przekonany, iż społecznie kontrolowany konflikt pełni funkcje stabilizujące,
gdyż uwalnia oraz rozładowuje napięcia i wrogości między grupami, pozwala na ponowne nawiązanie
stosunków, a także zapobiega przemocy i krwawej walce. Staje się „wentylem bezpieczeństwa",
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kanalizującym wrogość oraz rozładowującym emocje i agresję. Brak ujścia nagromadzonych emocji
doprowadziłby do zerwania stosunków między skłóconymi stronami [Tamże: 31-33]. Według Cosera,
grupy, które nie tylko chcą przetrwać, ale także utrzymać i zwiększyć swoją spójność, prowokują
konflikty, by ich członkowie mieli poczucie zewnętrznego zagrożenia, co wzmacnia wewnętrzną
spójność grupy. Nie ma znaczenia, czy zagrożenie obiektywnie istnieje, liczy się jedynie przekonanie,
że niebezpieczeństwo zagraża grupie. Poszukiwanie zewnętrznych wrogów jest podyktowane chęcią
przetrwania grupy i utrzymania jej własnej struktury. Świadomość istnienia wroga tworzy atmosferę
zagrożenia i podnosi poziom solidarności społecznej w grupie. [Tamże: 79-82].
Konfliktowy model społeczeństwa propaguje Ralf Dahrendorf, a genezę konfliktu upatruje on
w rywalizacjio władzę. W społeczeństwie funkcjonują różnego typu instytucje społeczne o określonych
granicach, składzie oraz stosunkach między częściami. W ich strukturze istnieją dwie grupy, z których
jedna posiada władzę, a druga jest jej pozbawiona. Między tymi grupami trwa konflikt, którego
źródłem jest posiadanie władzy. Interesy grupy sprawującej władzę oraz tej, która jest jej pozbawiona
są ze sobą sprzeczne. Jedni chcą utrzymać władzę, czyli zapewnić sobie status quo, drudzy dążą do jej
zniesienia. [Dahrendorf, 2008: 149-156].
Dahrendorf jest przekonany, że istotną rolę w powstaniu i przebiegu konfliktu społecznego
spełnia wynikający ze struktury społecznej interes, rozumiany jako uznanie lub odmowa uznania
prawowitości władzy. Zdaniem uczonego, z pozycjami o zróżnicowanym zakresie władzy „wiąże się
konflikt interesów osób je zajmujących” [Tamże: 157]. Interesy określa Dahrendorf strukturalnie,
wiążąc je z pozycjami w strukturze społecznej, a nie z konkretnymi jednostkami. Jeśli powstaną
wspólne dla jednostek wzory zachowań, organizacja, programy, poczucie przynależności, to
w społeczeństwie ujawniają się grupy interesu. Grypy te stają się realną stroną w konflikcie,
„ponieważ interesy grupy rządzącej są wartościami tworzącymi ideologię prawomocności jej rządów,
podczas gdy interesy grupy podporządkowanej stanowią zagrożenie dla tej ideologii i stosunków
społecznych, których ona dotyczy” [Tamże: 159]. Według Dahrendorfa partie polityczne jako grupy
interesów związane z pełnieniem władzy i wynikającymi z tego konsekwencjami są grupami
konfliktowymi [Tamże: 162-163].
Dahrendorf twierdzi, iż konflikt spełnia określoną rolę w procesie funkcjonowania systemu
demokratycznego, gdyż jest on nieodłącznym elementem demokracji politycznej. System
demokratyczny polega na pluralizmie sił politycznych, a siły te walcząc ze sobą o władzę, pozostają
w permanentnym konflikcie. W demokracji istnieje rozbudowany system umożliwiający regulację
konfliktu w sferze politycznej, a strony i interesy konfliktu są uznawane przez instytucje
demokratyczne, które umożliwiają ścieranie się przeciwstawnych sił. System demokratyczny posiada
określone procedury regulujące rozwiązywanie konfliktów za pomocą mediacji uznanych osobistości,
negocjacji parlamentarnych czy też systemu prawnego umożliwiającego arbitraż nierozstrzygniętych
sporów. W celu unikania konfliktu partie polityczne reprezentujące interesy różnych grup mają
wolność zawierania koalicji i porozumiewania się [Tamże: 268].
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Charakterystyka analizowanych źródeł
Ze względu na rosnące możliwości oddziaływania na społeczeństwo, media mają istotne
znaczenie w procesie kształtowania demokratycznego społeczeństwa, a także wywierają duży wpływ
na urabianie dyskursu politycznego. Obrazy i informacje podawane przez media stają się dla
obywateli wzorcami do pełnienia ról społecznych oraz kształtują u nich określone reguły myślenia
i wartościowania, postawy, zachowania, stereotypy, itp. Z jednej strony media kreują nową
rzeczywistość podsuwając odbiorcy świat wirtualny, z drugiej są narzędziem sterowania ludzkimi
oczekiwaniami, pragnieniami, opiniami i zachowaniami [Siemieniecki, 2008: 113-118].
Ważnym wydarzeniem medialnym w Polsce stał się niewątpliwie kryzys parlamentarny,
trwający od 16 grudnia 2016 roku do 12 stycznia 2017 roku. Był on skutkiem nasilającego się
konfliktu między zwalczającymi się w parlamencie frakcjami politycznymi. Przedstawianie jego
dynamiki stało się jednym z najważniejszych tematów relacjonowanych i komentowanych przez media
w kraju. Wiele miejsca poświęciły mu najważniejsze tytuły prasowe. Autor publikacji wytypował do
badań siedem tygodników o charakterze społeczno-politycznym: „wSieci, „Do Rzeczy”, „Gazeta
Polska”, „Wprost”, „Polityka”, „Newsweek Polska” (dalej „Newsweek”), „Tygodnik Angora” (dalej
„Angora”). W ocenie autora niniejszego artykułu, wybrane tytuły są tygodnikami opiniotwórczymi,
o wysokim nakładzie, które w Polsce reprezentują szerokie spektrum środowisk, mających
zróżnicowane sympatie polityczne i przekonania światopoglądowe.
Tabela 1. Nakład i sprzedaż analizowanych tygodników
irtualnemedia.pl
Związek Kontroli
Dystrybucji Mediów

Miesiąc
Styczeń 2017

Grudzień 2016

Tytuł

Średni nakład
jednorazowy

Sprzedaż
ogółem*

Średni nakład
jednorazowy

Sprzedaż
ogółem*

Polityka

175 750

118 554

182 000

120 045

Newsweek Polska

164 765

99 709

186 597

120 024

wSieci

140 950

69 276

141 924

69 883

Do Rzeczy

110 637

49 779

111 594

49 790
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Gazeta Polska

92 906

30 123

93 901

34 601

Wprost

79 901

21 068

80 910

19 486

Wirtualnemedia.pl
Tygodnik Angora

452 710

274 722

452 822

275 643

* Sprzedaż ogółem to suma sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych, sprzedaży egzemplarzowej e-

wydań oraz wszystkich form prenumeraty wydań drukowanych i prenumeraty e-wydań.

Źródło: M. Kurdupski, Duży spadek sprzedaży „Wprost” i „Gazety Polskiej”, tracą też „Do Rzeczy”
i „Newsweek” < http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-tygodnikow-opinii-w-styczniu-2017roku > [dostęp 22 kwietnia 2017 r.].
Do badań zostały wytypowane tygodniki, ponieważ można założyć, iż zamieszczone w nich
opinie czy komentarze są bardziej wyważone i lepiej zweryfikowane, aniżeli w dziennikach, które
informując czytelników „na gorąco” o dynamicznie zmieniającej się sytuacji, nierzadko podają
nieprecyzyjne czy niesprawdzone informacje. Dzienniki mając charakter bardziej informacyjny,
skupiają się na podawaniu aktualnych wiadomości oraz relacjonowaniu bieżących wydarzeń,
natomiast tygodniki koncentrują się przede wszystkim na prezentowaniu opinii i komentarzy.
Zakres czasowy badań obejmował przedział od rozpoczęcia okupacji sejmowej sali plenarnej
w dniu 16 grudnia 2016 r. do zakończenia protestu w dnia 12 stycznia 2017 roku. W ustalonym
przedziale czasowym obejmującym koniec roku 2016 i początek 2017 ukazały się następujące numery
analizowanych tygodników: „wSieci” (nr 51, 52-1, 2, 3, 4), „Do Rzeczy” (nr 51, 1, 2, 3, 4), „Gazeta
Polska” (nr 51, 52, 1, 2, 3, 4), „Wprost” (nr 51, 1, 2, 3, 4), „Polityka” (nr 51, 52-1, 2, 3, 4), „Newsweek”
(nr 52-53, 1, 2, 3, 4), „Angora” (nr 51, 52, 1, 2, 3. 4). Ogółem przeanalizowano 40 numerów
periodyków, w tym trzy podwójne. W okresie trwania kryzysu sejmowego wydarzenie to zajmowało
ważne miejsce niemal we wszystkich analizowanych tytułach prasowych. Temat ten był sygnalizowany
na pierwszych stronach „wSieci”, nr 52-1: „To był pucz”, „Do Rzeczy”, nr 1: „Czy opozycja rozpęta
wojnę domową”, „Gazeta Polska”, nr 4: „Opozycja wpisała się w rosyjski scenariusz”, „Polityka”, nr 2:
„Chichot władzy”, „Angora”, nr 52: „Bunt się rodzi, moc truchleje”. Jednak tylko „Polityka” na
pierwszej stronie zamieściła obraz odnoszący się bezpośrednio do kryzysu sejmowego, a konkretnie
uśmiechniętego Jarosława Kaczyńskiego, opuszczającego samochodem w nocy budynek sejmu.
Poszczególne periodyki podejmowały tematykę kryzysu parlamentarnego z różnym
natężeniem. Była ona przedmiotem analiz w felietonach i artykułach prasowych oraz publikowanych
wywiadach, Tego typu publikacje ukazywały się w „wSieci” (44), „Do Rzeczy” (22), „Wprost” (15),
„Gazeta Polska” (14), „Angora” (12), Polityka” (11), „Newsweek”(10). Ogółem w analizowanych
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numerach czasopism zamieszczono 128 publikacji, w których odnoszono się do konfliktu
parlamentarnego (powstania, przebiegu, zakończenia) oraz jego skutków rzeczywistych
i prognozowanych. Prawie dwie trzecie ogółu publikacji (80 z 128) zamieściły tygodniki prawicowe
„wSieci”, „Do Rzeczy”, „Gazeta Polska”. Teksty ilustrowano 46 obrazami (fotografiami o różnych
rozmiarach) przedstawiającymi wydarzenia z przebiegu kryzysu. Publikacje wraz z fotografiami
umieszczono w badanych periodykach na 221 stronach, co stanowi 6% całkowitej objętości tych
czasopism. Najwięcej treści dotyczących kryzysu opublikowano w tygodniku „wSieci” (na 76 stronach),
natomiast najmniej miejsca tej tematyce poświęcono w „Polityce” i „Angorze” (po 14 stron w każdym
tytule). Spośród 40 numerów analizowanych czasopism temat kryzysu sejmowego nie pojawił się w 7
numerach, z których 4 prawdopodobnie zostały zamknięte i oddane do druku jeszcze przed 16 grudnia
2016 r.
W badanych tytułach prasowych w dyskursie politycznym uczestniczą zarówno publicyści, jak
i politycy, a ponieważ ich wypowiedzi nie różnią się istotnie od siebie, dlatego są łącznie analizowane.
W dyskursie tym zaciera się granica między narracjami „pośrednimi” prowadzonymi przez
publicystów, którzy powinni być obserwatorami i komentatorami konfliktu a wypowiedziami
polityków, którzy będąc aktorami kryzysu parlamentarnego są zaangażowani bezpośrednio
w konflikt. Analizując sposób narracji prowadzonych przez publicystów, niekiedy wydaje się nawet, że
niektórzy z nich są bardziej zacietrzewieni i silniej zaangażowani w walkę polityczną, a także
wyrażają radykalniejsze poglądy, aniżeli sami politycy. Cechą charakterystyczną zdecydowanej
większości tytułów jest ich jednomyślność ideologiczna. Publicyści występujący w poszczególnych
tytułach prasowych, reprezentują jasno określone i jedynie słuszne preferencje polityczne, które są
zbieżne z linią ideologiczną czasopisma. Podobnie wygląda kwestia dotycząca zapraszanych gości,
którym analizowane tygodniki „udzielają głosu” na swoich łamach. W czasopismach prawicowych:
„wSieci”, „Do Rzeczy”, „Gazecie Polskiej” na temat kryzysu parlamentarnego wywiadów udzielają
liderzy Prawa i Sprawiedliwości: prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Beata Szydło, senator PiS
Adam Bielan, poseł PiS Joachim Brudziński, poseł PiS Marek Suski, posłanka PiS Krystyna Pawłowicz.
Swoje opinie wyraża tam również wykluczony z PO były poseł Jan Rokita. Natomiast w „Newsweek”,
„Polityce” i „Angorze” wypowiadają się osoby zdecydowanie krytykujące działania obecnej władzy. Są
to: kompozytor Zbigniew Preisner, historyk Norman Davies, lider Obywateli RP Paweł Kasprzak,
politolog Roman Kuźniar, polityk PO Jerzy Buzek, aktorka Krystyna Janda, poseł PO Michał Szczerba,
prof. Karol Modzelewski, a także aktorzy biorący udział w protestach przeciw rządom PiS: Magdalena
Cielecka, Maja Ostaszewska, Jacek Poniedziałek, Maciej Stuhr. Na łamach tygodnika „Wprost”
przedstawiane są opinie komentatorów reprezentujących różne strony konfliktu sejmowego. Swoje
poglądy na temat kryzysu parlamentarnego wyrażają: poseł i rzecznik PO Jan Grabiec, posłanka PiS
Krystyna Pawłowicz, poseł PO Michał Szczerba, socjolog Jadwiga Staniszkis, politolog Rafał
Chwedoruk, prezes PiS Jarosław Kaczyński, przewodniczący PO Grzegorz Schetyna, Przewodniczący
Nowoczesnej Ryszard Petru, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Kukizˈ15 Paweł Kukiz, lider
KOD Mateusz Kijowski, poseł PiS Dominik Tarczyński.
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Uwarunkowania kryzysu parlamentarnego
W analizowanych mediach dominuje przekonanie, iż kryzys parlamentarny jest kolejnym,
radykalniejszym etapem przekształcającego się konfliktu, który od miesięcy stopniowo narastał
między opozycją a Prawem i Sprawiedliwością1. Początkowo konflikt miał charakter ograniczony, gdyż
strony unikając otwartej konfrontacji, usiłowały realizować swoje polityczne cele, forsując własne
opinie i wartości. Działania te najczęściej polegały na nakłanianiu przeciwnej strony do ustępstw przez
stosowanie nacisków, perswazji, negocjacji, sporów. Spektakularnym wyrazem tego ograniczonego
konfliktu były pokojowe marsze i manifestacje. Zarówno partia rządząca jak i opozycja miały
świadomość istnienia uwarunkowań wytwarzających kolejne sytuacje konfliktotwórcze w stosunkach
między zantagonizowanymi stronami. Najbardziej spektakularnym przedmiotem długotrwałego sporu
był Trybunał Konstytucyjny. W tej sprawie oponenci wykazywali wyjątkową determinację i brak
kompromisu, co zapowiadało eskalację konfliktu.
O istnieniu konfliktu oraz narastaniu napięcia między stroną rządową i opozycją piszą tytuły
prasowe reprezentujące różne opcje polityczne. Jerzy Baczyński w „Dodatku specjalnym” do
świątecznego numeru „Polityki” twierdzi, że kryzys parlamentarny jest nieoczekiwaną odsłoną
„konstytucyjnego zamachu stanu”, jaki od niemal roku prowadzi Prawo i Sprawiedliwość, które w jego opinii - „dewastuje demokratyczne instytucje, procedury, obyczaje” [Baczyński, 2016a: 1].
Bardziej radykalną opinię na temat sytuacji w kraju wyraża Tomasz Lis w „Newsweek”. Według niego,
Polska zmierza ku dyktaturze, gdyż o losach kraju nie decydują organy konstytucyjne, tj. Sejm,
prezydent, premier, lecz słowo wodza. Lis przekonuje, iż „słowo wodza jest prawem, a jego wizja
drogowskazem” [Lis, 2017b: 4]. W ocenie redaktora naczelnego „Newsweeka”, „wizja
wszechwładnego obernaczelnika nie ma absolutnie nic wspólnego z żadną demokracją, z żadnymi
rządami prawa, z żadnym parlamentaryzmem, z żadnym trójpodziałem władzy, z żadną równowagą
sił, debatą, ścieraniem się racji i argumentów” [Tamże].
Przed skutkami opresyjnych działań ze strony rządu przestrzega na łamach „Polityki”
politolog Roman Kuźniar. W swojej wizji dotyczącej państwa rządzonego przez PiS snuje domysły i
wyobrażenia o oddziałach pacyfikujących uliczne demonstracje lub organizujących pobicia przez tzw.
nieznanych sprawców. W działaniach tych - według opinii Kuźniara - „nie musi chodzić
o wyeliminowanie konkretnych osób, ale o zastraszenie i wpędzenie społeczeństwa w stan apatii”
[Kuźniar, 2017: 21]. Sprawująca władzę partia może przy pomocy propagandy usprawiedliwiać
stosowanie przemocy, by zdyskredytować przeciwników politycznych w kraju oraz straszyć wrogami
zewnętrznymi, w celu usprawiedliwienia ograniczanych swobód. Kuźniar jest przekonany, iż „trzeba
zrobić wszystko, aby uniemożliwić monopol narracji, której celem jest akceptacja kaczyzmu jako
polskiej odmiany faszyzmu” [Tamże]. O pełzającej dyktaturze w kraju pisze w „Angorze” Wojciech
Nomejko, Powołuje się on na wypowiedź posła opozycji Michała Kamińskiego, który twierdzi, iż

W opracowaniu tym Prawo i Sprawiedliwość jest rozumiane jako koalicja rządząca (w dyskursie publicznym nazywana też często
Zjednoczoną Prawicą), w której skład oprócz PiS wchodzą również: Polska Razem i Solidarna Polska
1
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„mamy do czynienia z bardzo poważnym kryzysem polskiej demokracji”, gdyż „tak się zaczynają
dyktatury” [Nomejko, 2016: 14].
Mocne oskarżenia pod adresem obecnej władzy kieruje Cezary Michalski w „Newsweek”.
Twierdzi on, że państwo, w którym władzę sprawuje PiS ulega destrukcji, gdyż partia
rządząca przejmuje niezależne instytucje będące gwarantem demokracji. W ocenie Michalskiego,
sytuacja taka uprawnia opozycję do podejmowania działań pozwalających jej przetrwać: „Problem z
tym, że Polska nie jest już państwem prawa, państwem konstytucji. To państwo prawa zostało
zniszczone przez PiS, które podporządkowało sobie Trybunał Konstytucyjny, z mediów publicznych
uczyniło swoją propagandową tubę, rozmontowało służbę cywilną, wprowadza krok po kroku, coś na
kształt stanu wyjątkowego, w którym pozbawianie Polaków wolności tłumaczone jest koniecznością
ich ochrony przed wyimaginowanym niebezpieczeństwem. Wobec tego nasza opozycja musi działać
tak, jak działa każda opozycja w sytuacji stanu wyjątkowego - walcząca o przetrwanie własne i
środowisk społecznych, które reprezentuje, z przeciwnikiem nieszanującym żadnych reguł, gotowym
zastosować każdy rodzaj prowokacji i każdy typ propagandy” [Michalski, 2017b: 10].
W krytycznych opiniach na temat działalności PiS pojawia się przekonanie, iż Jarosław
Kaczyński może umyślnie generować konflikty wykorzystując je do przekształcania systemu
społecznego. Według dziennikarza Adama Szostkiewicza, działania polityczne prezesa PiS zmierzają
do wykreowania wroga, aby łatwiej było mu skonsolidować środowiska popierające jego partię,
a także zyskać nowych zwolenników. Długotrwały konflikt wzmacnia spójność partii, wzmaga jej
identyfikację z własną ideologią, a także pogłębia świadomość grupową. W ocenie Szostkiewicza,
podczas konfliktu z opozycją członkowie Prawa i Sprawiedliwości oraz ich zwolennicy zbliżają się do
siebie oraz zyskują poparcie społeczne: „Nie jest wykluczone, że plan polityczny Kaczyńskiego
zakłada, a nawet prowokuje, protesty przeciwko rządom PiS. Zakłada on, że te protesty konsolidują
jego bazę społeczną PiS i umacniają jego pozycję jako obrońcy państwa i prawa. Kalkuluje, że
propaganda w stylu Marca 1968 r., Czerwca 1976 r. czy stanu wojennego, intensywnie obecna
w obecnych mediach <narodowych> trafi do części społeczeństwa może o wiele większej niż tylko
jego twardy elektorat. Kaczyński zachowuje się jak uczeń Carla Schmitta, byłego nazisty i sympatyka
gen. Franco, który po wojnie rozwinął w Niemczech federalnych konserwatywno-autorytarną doktrynę
<teologii politycznej>. Zakłada ona, że istotą polityki jest konflikt, polaryzacja społeczeństwa
i wskazanie mu przez liderów politycznych wroga, którego trzeba zwalczać i pokonać” [Szostkiewicz,
2016: 4].
Zasadę „złotego środka” w ocenie konfliktu między władzą a opozycją stara się zachować
Jan Wróbel publicysta „Wprost”. Zarzuca on opozycji, że atakując w przeszłości propagandowo PiS
i retorykę Jarosława Kaczyńskiego o łże-niepodległości i propagowaniu nienawiści do „Polski Tuska”,
sama obecnie stosuje podobne metody dzielenia społeczeństwa polskiego, sącząc w serca Polaków jad
nienawiści do „Polski PiS”: „Dzisiejsza Polska, ta realnie istniejąca, znowu ma być dla porządnego
człowieka obca, bo jest łże-demokratyczna, bo rządzą nią ludzie niegodni, wybrani przez Polaków
drugiej kategorii, niedouczonych, zawistnych i niezaradnych, pragnących oddać wolność w zamian za
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pełną michę. W konsekwencji Sejm jest właściwie Pisejmem, a PiS to faszystowscy postkomuniści
tworzący ONR-PRL-PiS, kolejne państwo narzucone prawdziwym Polakom” [Wróbel, 2017: 11].
Zdecydowanie inaczej, aniżeli tygodniki sympatyzujące z opozycją uwarunkowania
społeczno-polityczne kryzysu parlamentarnego w Polsce oceniają periodyki prawicowe. Postrzegają
one kryzys sejmowy, jako naturalną konsekwencję polityki nienawiści prowadzonej przez totalną
opozycję i jej kolejną odsłonę.
Publicysta „wSieci” Konrad Kołodziejski jest przekonany, iż ugrupowania opozycyjne od roku
próbują szantażować większość społeczeństwa polskiego, dezorganizując pracę najważniejszych
instytucji państwowych. W ten sposób dążą do eskalacji sporu, oczekując wręcz na bijatykę i
zamieszki. Jest to wywoływanie atmosfery zagrożenia i zmęczenia nieustającym konfliktem, w tym na
skalę międzynarodową, co ma doprowadzić do przesilenia [Kołodziejski, 2017a: 35].
W wywiadzie dla „Gazety Polskiej” premier Beata Szydło przekonuje, że długotrwałe
działania opozycji prowadzone w Parlamencie Europejskim oraz wokół Trybunału Konstytucyjnego
należy ocenić jako próbę „destabilizacji sytuacji w Polsce”, a grudniowe wydarzenia są „tego
apogeum” [Szydło, 2017: 5]. Podobną opinię wyraża na łamach „Do Rzeczy” Wojciech Wybranowski.
Według niego, „odsunięci od władzy politycy PO i PSL oraz wspierający ich dziennikarze, od dawna nie
ukrywali, że widzą przewrót zorganizowany na wzór kijowskiego Majdanu jako sposób na odsunięcie
PiS od władzy” [Wybranowski, 2017: 29].
Według Bronisława Wildsteina, kryzys sejmowy jest skutkiem strategii totalnej opozycji,
uznającej oficjalnie wybranego w 2015 roku prezydenta i pisowską większość parlamentarną „za
władzę totalitarną, która niszczy praworządność, odbiera Polakom wolność i buduje opresyjny reżim”
[Wildstein, 2017b; 26], Wildstein uważa, iż strategia opozycji reprezentującej interesy III RP polega na
wywoływaniu permanentnego zamętu i napięcia w społeczeństwie. Oponenci liczą, że Polacy
nieprzyzwyczajeni do politycznych konfliktów i nielubiący napięć społecznych w końcu „przestaną się
zastanawiać, kto je naprawdę wywołuje, ale uznają, że skoro związane są one z rządami PiS, to trzeba
wreszcie dla świętego spokoju je wymienić” [Tamże: 28].
Piotr Galarowicz w „Gazecie Polskiej” odpowiedzialnością za polaryzację sceny politycznej
oraz za przekształcanie i eskalowanie konfliktu obarcza media wrogo nastawione do Prawa
i Sprawiedliwości. Publicysta uważa, że opiniotwórcze media z premedytacją próbują wywołać strach
przed PiS i dlatego przedstawiają sytuację w Polsce, jako stan zagrożenia. Wartości, wzorce i normy,
z którymi się nie zgadzają, są przez nie ukazywane jako negatywne, szkodliwe, niebezpieczne.
Zdaniem Galarowicza, działania takie wywołują emocje i mogą prowadzić do sytuacji odwetowych:
„Nie ulega wątpliwości, iż media liberalno-lewicowe wytworzyły klimat, że oto coś może pogrążyć nas
w czeluściach zła. Nadal wzmacniają więź części Polaków z <lepszą rasą>, kreują wyższość i pogardę
wobec <pisowców> i ich <wodza> Jarosława Kaczyńskiego. Zasila to paranoiczny lęk, który nie
jest reakcją – jak w sytuacji zdrowego lęku – na realne zagrożenie. By kreowany lęk uzasadnić,
przeciwnikowi przypisywane są najgorsze cechy: obecna sytuacja to dyktatura i faszyzm, a Kaczyński
jest porównywany do Hitlera i Stalina” [Galarowicz, 2017: 15].
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Wybrane tytuły prasowe ukazują zróżnicowane uwarunkowania wytwarzające sytuacje
konfliktowe. W ocenie publicystów negatywnie nastawionych do partii rządzącej, w Polsce dokonuje
się pełzający zamach stanu, który zmierza ku dyktaturze. Prawo i Sprawiedliwość przejmuje kontrolę
nad kolejnymi instytucjami państwowymi, co prowadzi do ich upartyjnienia i ograniczenia
niezależności. Pojawiają się nawet opinie, że może dochodzić do zastraszania lub eliminowania
przeciwników politycznych. Dlatego też opozycja, aby przetrwać musi działać w sytuacji stanu
wyjątkowego. Ponadto Prawo i Sprawiedliwość jest oskarżane o kreowanie sztucznego wroga w celu
wywoływania konfliktów społecznych, ukierunkowanych na skonsolidowanie środowisk popierających
obecny rząd. Zasadniczo odmienne opinie wyrażają tygodniki „wSieci”, „Do Rzeczy”, „Gazeta Polska”,
a nawet „Wprost”. W ich ocenie to działania opozycji zmierzają do destabilizacji sytuacji w Polsce,
a zwłaszcza do wywoływania permanentnego zamętu i napięcia w społeczeństwie oraz dezorganizacji
pracy najważniejszych instytucji państwowych. Siły wrogo ustosunkowane do Prawa i Sprawiedliwości
eskalują spory, próbując wywołać niepokoje społeczne i zamieszki. Tytuły prawicowe zarzucają
opozycji, że obecną władzę przedstawia, jako opresyjny reżim, a jej działania ukazuje, jako
negatywne, szkodliwe, a nawet niebezpieczne dla społeczeństwa. Chodzi o stwarzanie atmosfery
zagrożenia i zmęczenia nieustannymi konfliktami, aby zastraszyć społeczeństwo, zaniepokoić opinię
międzynarodową i doprowadzić do przesilenia. Bez przesady można stwierdzić, że silnie
spolaryzowane tytuły prasowe przedstawiają dwie różne rzeczywistości w tym samym państwie, co
wyraźnie wskazuje na ich upolitycznienie. Analizowane tytuły są jednak zgodne w tym, że w kraju
istnieją konflikty, a także sytuacje konfliktotwórcze, które mogą doprowadzić eskalacji napięć i do
wybuchu nowych konfliktów, jeśli zadziałają określone przyczyny.
.
Przyczyny kryzysu
Zachowania polityczne są wyrazem świadomości politycznej i wynikają z zaplanowanej
strategii, której realizacja ma pozwolić na osiągnięcie konkretnych celów politycznych. Ponadto
zachowania te są reakcją sił politycznych na określone bodźce mające swoje źródło
w uwarunkowaniach społeczno-politycznych. Zasadniczym celem sił politycznych jest zdobycie władzy
lub jej utrzymanie. Dlatego partie polityczne związane z pełnieniem władzy i wynikającymi z tego
konsekwencjami konkurują między sobą o władzę, co dzieli społeczeństwo i generuje konflikty.
Rywalizacja toczy się między siłami, z których jedne starają się utrzymać władzę, drugie chcą ją
zdobyć. Zwalczające się strony nie zawsze jednak ujawniają rzeczywiste motywy swoich zachowań
politycznych, dlatego często podejmują pozorne działania i wskazują iluzoryczne przyczyny i cele. Jeśli
jednak ograniczony konflikt polityczny przekształca się w walkę i konflikt destruktywny, to nadal
istnieje nie tylko sytuacja konfliktotwórcza (uwarunkowanie konfliktu), ale pojawiają się również
nowe przyczyny, powodujące eskalację konfliktu, które działają jak detonator.
Nie zawsze jednak przyczyny rzeczywiste (naturalne) są wystarczająco przekonujące (zbyt
słabe), aby sprowokować konflikt społeczny lub jeśli on już występuje doprowadzić do jego
przekształcenia i eskalacji. Dlatego wzmacnia się ewentualne przyczyny - zwłaszcza jeżeli nie są zbyt
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mocne, aby doprowadzić do wybuchu konfliktu - sztucznymi przyczynami mającymi sprowokować
konflikt. Prowokacje stanowiące przykład sztucznych przyczyn konfliktów społecznych, okazują się
często skuteczniejszymi detonatorami konfliktów od przyczyn naturalnych, gdyż lepiej uwzględniają
istniejące uwarunkowania, a zwłaszcza stosunki społeczne [Sztumski, 1987: 32-33].
Analizowane tygodniki przedstawiają rozbieżne przyczyny, jakie doprowadziły do kryzysu
sejmowego oraz różne cele, jakie strony chciały osiągnąć podczas jego trwania, co oczywiście nie
przekonuje badacza, że są one rzeczywiste, a nie pozorne. Badacz zakłada, iż wnikliwa analiza
zebranego materiału źródłowego pozwoli mu dojść nie tylko do jawnych, ale i ukrytych funkcji.
Opozycja parlamentarna i związane z nią siły społeczno-polityczne, jako przyczynę kryzysu
parlamentarnego wskazują wykluczenie z obrad sejmu posła Platformy Obywatelskiej Michała
Szczerbę oraz obronę wolności mediów w Polsce. W wywiadzie dla „Wprost” poseł Szczerba
przekonuje, iż stał się „trochę przypadkowym symbolem ważnej sprawy, jaką jest obrona demokracji”
[Szczerba, 2016: 16]. Twierdzi, że w sytuacji, gdy uniemożliwiono mu sprawowanie mandatu
poselskiego, opozycja była z nim solidarna, gdyż zdawała sobie sprawę, że podobna sytuacja może
w przyszłości spotkać nie tylko pojedynczego posła, ale nawet całą opozycję [Tamże].
Natomiast Ewa Wesołowska uważa, że ograniczenie przez PiS obecności dziennikarzy
w sejmie uniemożliwi obywatelom dostęp do wiedzy na temat zachowań parlamentarzystów
w sejmie, gdyż dziennikarze ujawniają niewłaściwe, a nawet gorszące zachowania posłów
i senatorów. Dziennikarki nie przekonują argumenty i tłumaczenia parlamentarzystów PiS:
„Wywalenie mediów z Sejmu zapewni więc komfort fizyczny i psychiczny posłom oraz szkolnym
wycieczkom. Obywatelom też wyjdzie to na dobre, bo nie będą bombardowani żadnymi aferami
i pozostaną w błogim przeświadczeniu, że ich przedstawiciele to najlepsi z najlepszych” [Wesołowska,
2016: 15].
Przyczyny konfliktu związane z kryzysem parlamentarnym wydają się być jednak bardziej
złożone, aniżeli wykluczenie z obrad sejmu jednego posła opozycji czy obrona wolności mediów.
Analizowane opinie wskazują na istnienie ukrytych motywów zachowań politycznych w okresie
trwania kryzysu sejmowego. W treści wypowiedzi ludzi opozycji i osób z nimi powiązanych, a także z
informacji obecnego obozu władzy, wynika, iż przyczyny eskalacji konfliktu mają charakter
strukturalny, gdyż walka toczy się między grupami dominującymi i podporządkowanymi. W wywiadzie
dla „Newsweeka” artysta Zbigniew Preisner stwierdza, że Prawo i Sprawiedliwość w ciągu ostatniego
roku roztrwoniło osiągnięcia ćwierćwiecza, a Polska w tym czasie „spsiała”. Preisner oskarża rządzącą
partię o niszczenie wizerunku Polski w świecie, a także o ograniczanie wolności i demokracji. Ponadto
prognozuje, iż o rządzie Prawa i Sprawiedliwości będzie się w historii pisało negatywnie,
przedstawiając go jako najczarniejszy okres polskiej demokracji, czyli Targowicę [Preisner, 2017: 17].
Według Preisnera, „władza postanowiła wywrócić kraj do góry nogami”, dlatego „im szybciej dojdzie
do buntu w Polsce, tym mniej PiS popsuje i straty będą mniejsze” [Tamże: 19]. Potrzebę dynamicznego
działania w celu zmiany obecnej władzy widzi również lider Obywateli RP Paweł Kasprzak. Jego
wypowiedź ujawnia ukrywane przez opozycję motywy eskalacji konfliktu. W ocenie Kasprzaka,
przeciwnicy PiS nie powinni czekać na nowe wybory, nie tylko dlatego, że może ich nie być, ale
18

dlatego, że mogą one nic nie zmienić, ponieważ zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości jest skutkiem
powszechnego kryzysu demokracji: „Ta władza respektuje głos swoich wyborców i to ten głos
wyborców przeraża mnie bardziej niż wszystko, co robi Kaczyński, choć to jest przerażające. Nie –
zdecydowanie nie lepiej jest czekać na nowe wybory. Nie tylko dlatego, że możemy się nie doczekać,
i wiele wskazuje, że się nie doczekamy. Właśnie dlatego, że Kaczyński jest – w moim przekonaniu –
raczej skutkiem, nie przyczyną. Prawdziwe przyczyny, te głębokie, które mnie interesują najbardziej,
mają społeczny i kulturowy charakter, są przy tym globalne i wtedy się je nazywa kryzysem
demokracji, ale mają również specyficznie polski wymiar” [Kasprzak, 2017: 19]
Jerzy Baczyński w „Polityce” oskarża PiS o stopniowe przejmowanie kolejnych instytucji
władzy i budowanie państwa autorytarnego. Zdaniem Baczyńskiego, „nielegalnie, metodą faktów
dokonanych, nasz republikański ustrój zmienia się w monarchię niekonstytucyjną, gdzie pełnia władzy
– przy zachowaniu instytucjonalnej fasady – przysługuje faktycznie jednemu człowiekowi. Ave
Cezar!” [Baczyński, 2017b: 6].
Swoje obawy dotyczące stanu demokracji w państwie pod rządami PiS przedstawia Radosław
Omachel w „Newsweek”. Wysuwa bardzo poważne zarzuty pod adresem działań podejmowanych
przez Prawo i Sprawiedliwość, które to działania - w jego opinii - zagrażają porządkowi publicznemu i
bezpieczeństwu narodowemu. Ochmel przekonuje, iż w przypadku rządów „PiS mamy do czynienia ze
strategicznym, niedemokratycznym celem, którym jest opanowanie całego państwa” [Omachel, 2017:
54]. Publicysta uważa, że obecna władza stosuje metody, „które po 1989 roku się w Polsce nie
zdarzały” [Tamże: 54]. Dlatego „polityka PiS głęboko dzieli Polaków, osłabia armię i kompromituje
Polskę w oczach głównych sojuszników” [Tamże].
Artykułowane przez opozycję obawy dotyczące autorytarnych działań PiS, nie zostały jednak
przez nią oficjalnie wskazane, jako przyczyny zablokowania prac sejmu. Według oponentów rządzącej
partii, zasadniczym powodem uniemożliwiającym kontynuowania obrad sejmu miało być wykluczenie
posła opozycji z obrad sejmu i zmiany w regulaminie pracy dziennikarzy w parlamencie. Wydaje się
jednak, że walka o władzę stała się zasadniczą przyczyną kryzysu sejmowego, natomiast publicznie
wskazywane przez opozycję przyczyny mogły być raczej katalizatorami poważnego konfliktu
politycznego między grupą dominującą a podporządkowaną.
Strona rządowa i wspierające ją media nie przyjmują argumentów opozycji, mówiących
o tym, że przyczyną kryzysu sejmowego było wykluczenie posła Michała Szczerby i obrona
niezależności mediów. Retoryka tytułów prasowych wspierających PiS wyraźnie wskazuje, że
przyczyną konfliktu są działania opozycji zmierzające do przejęcia władzy w państwie. Według PiS,
pokonana opozycja nie zaakceptowała wyniku demokratycznych wyborów, ale po swojej przegranej
podjęła działania polegające na permanentnym atakowaniu partii rządzącej, zwłaszcza
z wykorzystaniem Komitetu Obrony Demokracji. W ten sposób chce nie tylko odzyskać władzę w kraju,
ale również walczy o dobra materialne i własne interesy, które zostały zagrożone pod rządami jej
przeciwników politycznych.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski na łamach „wSieci” uważa, że oczywistą
„ściemą” jest twierdzenie opozycji, iż blokada sejmu została wywołana zawieszeniem posła Michała
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Szczerby. Według posła PiS, celem eskalacji konfliktu było „obalenie rządu siłą”, a „potem miały być
przyspieszone wybory” [Suski, 2017: 39]. Suski przekonuje, że „beczka prochu była przygotowywana
od dawna, w piątek [tj. 16 grudnia 2016 r. - W.J.] tylko podłożono zapaloną zapałkę” [Tamże].
W spontaniczne działanie opozycji nie wierzy również Paweł Lisiecki redaktor „Do Rzeczy”. Według
niego „trudno uznać, żeby zerwanie Sejmu, okupacja sali plenarnej i próba uniemożliwienia prac
marszałkowi Sejmu były tylko efektem emocjonalnej nadpobudliwości” [Lisiecki, 2017a: 3]. Lisiecki
uważa, że opozycja miała „dość czasu, żeby ochłonąć i się wycofać. Tak się jednak nie stało” [Tamże].
Przyczyną kryzysu parlamentarnego - według prawicowych tytułów - jest ukryty zamiar
opozycji polegający na doprowadzeniu do destabilizacji sytuacji w państwie, a następnie do zmiany
legalnie wybranej władzy. Według opinii Bronisława Wildsteina, „totalna opozycja nie może się
pogodzić z byciem opozycją i zaakceptować wybranej w ostatnich wyborach większości” [Wildstein,
2017b: 27]. Wildstein przekonuje, że wybory w 2015 roku naruszyły interesy dotychczasowych elit,
dlatego „oligarchia III RP zrobi wszystko, aby odsunąć od władzy PiS, które grozi jej przywilejom,
a politycy opozycji stali się jej zakładnikami” [Tamże: 28]. Bronisław Wildsein uważa, iż „właściciele
III RP postanowili przeprowadzić uliczny <zamach stanu>”, wykorzystując do osiągnięcia tego celu
„zupełnie nieznaczącą - choć niefortunną - regulację pracy dziennikarzy w parlamencie”, [Wildstein (3),
2016/1017: 15]. Podobną ocenę sytuacji przedstawia Wojciech Wybranowski w „Do Rzeczy”. Jego
zdaniem, obrona wolności mediów przez opozycję stała się pretekstem do osiągnięcia o wiele
poważniejszego celu, jakim jest odzyskanie władzy przez „kryterium uliczne i obalenie rządu”
[Wybranowski, 2017: 28]. Również Rafał Ziemkiewicz nie ma wątpliwości, że „oczywistym zamiarem
sprawców awantury z 16 grudnia było wywołanie <majdanu>, rewolucji, społecznego buntu, który
wraz z naciskami zagranicznymi zmusiłby PiS do rozpisania nowych wyborów” [Ziemkiewicz, 2017:
24]. Identyczny scenariusz rozwoju wydarzeń przedstawia Wojciech Reszczyński. Według niego,
opozycja „przekonana o swojej sile płynącej z <zagranicy i ulicy>, z premedytacją wywołała konflikt
polityczny w Sejmie, aby zdestabilizować, zablokować parlament, a w konsekwencji obalić legalną
władzę” [Reszczyński, 2017: 70]
W ocenie wicemarszałka sejmu Joachima Brudzińskiego wywołanie kryzysu
parlamentarnego można nazwać „Nocna zmiana 2”, gdyż był to „skoordynowany i przemyślany
scenariusz obalenia rządu PiS, ale nie wyszedł” [Brudzińskim, 2017: 27]. Premier Beata Szydło
twierdzi, że po wygranych przez PiS wyborach prezydenckich i parlamentarnych, wszystkie siły,
których nieuprawnione przywileje zostały ograniczone zaczęły się konsolidować w celu ponownego
przejęcia władzy w kraju. Premier uważa, że siły te zostały w wyniku wyborów parlamentarnych
pozbawione nie tylko gospodarczych, lecz również politycznych wpływów. Próbują one odzyskać
władzę, gdyż nie chcą pogodzić się z wynikiem demokratycznych wyborów [Szydło, 2017: 5].
W retorykę rządzącej partii i wspierających ją środowisk dotyczącą przyczyn i celów
wywołanego przez opozycję kryzysu parlamentarnego wpisuje się opinia lidera jednej z partii
opozycyjnych Pawła Kukiza. Jego zdaniem, „to wszystko, co się działo w Sejmie, jest dowodem na to,
że intencją Platformy nie była obrona demokracji, ale destabilizacja i przejęcie władzy” [Kukiz, 2017:
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20]. Polityk uważa, iż Platforma Obywatelska „liczyła na to, że wywoła niepokoje społeczne, które
umożliwią jej powrót do władzy w sposób niekonstytucyjny [Tamże].
Wśród przyczyn kryzysu sejmowego wymienia się również próbę zablokowania ustawy
budżetowej i ustawy deubekizacyjnej. Publicystka „Gazety Polskiej” Joanna Lichocka wskazuje na
zbieżność zaplanowanych głosowań z okupacją sejmu. Jej zdaniem, protest opozycji i blokada sejmu
nieprzypadkowo „rozpoczęła się w dniu, gdy miał być uchwalony budżet o największym przesunięciu
pieniędzy na cele społeczne w historii III RP i ustawa deubekizacyjna, odbierająca przywileje
emerytalne byłym pracownikom komunistycznych służb specjalnych” [Lichocka, 2017a: 19]. Również
Jarosław Kaczyński przekonuje, że opozycja wywołując kryzys parlamentarny chciała zablokować
uchwalenie ustawy budżetowej. Długotrwałe kontynuowanie okupacji sejmu przez opozycję miało
uniemożliwić jego przyjęcie w następnych tygodniach lub nawet miesiącach [Kaczyński, 2016/2017:
18]
Analiza tytułów prasowych wskazuje, że istnieje między nimi silne zróżnicowanie
w wskazywanych przyczynach kryzysu sejmowego. Czasopisma krytykujące PiS uważają, iż powodem
eskalacji konfliktu, który przekształcił się w kryzys sejmowy było wykluczenie z obrad posła
Platformy Obywatelskiej i ograniczanie wolności mediów. Wydarzenia te w tytułach krytycznie
nastawionych do PiS schodzą jednak na dalszy plan. Obecna władza jest tam najczęściej przedstawiana
jako poważne zagrożenie dla porządku demokratycznego, gdyż przeprowadza pełzający zamach na
demokrację. Natomiast media prawicowe są przekonane, że opozycja wywołała kryzys
parlamentarny, ponieważ nie chce uznać prawowitej władzy. Uważa bowiem, że pod rządami PiS
zostały zagrożone jej interesy i dostęp do dóbr, z których w pełni mogła korzystać, gdy sprawowała
władzę.
Eskalacja konfliktu parlamentarnego
W dniu 16 grudnia 2016 roku ograniczony konflikt między opozycją a Prawem
i Sprawiedliwością zaostrzył się przechodząc do kolejnej fazy, jaką jest walka. Konflikt stał się
bardziej wyniszczający ze względu na podejmowane ataki na przeciwnika i próby przełamania jego
oporu. Ataki przybierały formę słowną (oskarżenia, złośliwa krytyka, próby zdyskredytowania
przeciwnika, poniżanie, obrażanie, ośmieszanie), fizyczną (blokowanie dostępu do miejsc
symbolicznych, uniemożliwianie opuszczenia parlamentu, interwencje Policji), polityczną
(demonstracje, pikiety, okupacja sali sejmowej). Walka zależnie od okoliczności, przekształcała się
w konflikt destruktywny, gdyż dominującym celem stało się zadawanie przeciwnikowi bolesnych
ciosów lub nawet niszczenie go (niszczenie reputacji, odgrażanie, zastraszanie, zagrożenie zdrowia,
napaść fizyczna). Eskalacji konfliktu towarzyszyły silne emocje, intensywne działania propagandowe,
a także demonstrowanie siły przez zwalczające się strony.
Czasopisma popierające obecny rząd i jego zaplecze polityczne winą za przekształcenie
konfliktu ograniczonego w walkę i konflikt destruktywny obarczają poprzednią władzę i powiązane
z nią siły polityczne. Według publicystki „Do Rzeczy” Agnieszki Niwińskiej „opozycja tak
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zradykalizowała przekaz, że wielu widzi już tylko rozwiązanie politycznego sporu w konfrontacji”
[Niewińska, 2017: 22]. Podobnie uważa Paweł Lisiecki. W jego ocenie, „coraz większy wpływ na
działanie opozycji mają różnej maści radykałowie, dla których czymś ważniejszym od osiągania
pragmatycznych celów jest atak na władzę”. [Lisiecki, 2017a: 3].
Dynamikę wydarzeń związanych z kryzysem parlamentarnym przedstawia Marzena Nykiel.
Publicystka „wSieci” uważa, że pod pretekstem obrony wolnych mediów opozycja rozpoczęła okupację
parlamentu. Zerwanie sejmu uruchomiło dalsze działania, których celem - według Nykiel - był
przewrót polityczny i wcześniejsze wybory. Konflikt wpłynął na zmianę postaw i zachowań jego
uczestników. Zachowania protestujących wymykały się spod kontroli i stawały się niebezpieczne.
Dziennikarka opisuje wydarzenia potwierdzające radykalizację opozycji i przekształcenie konfliktu,
przybierającego coraz bardziej ostre formy: „Uczestnicy demonstracji byli prowokowani do
radykalnych i agresywnych działań [...]. Byli agresywni, bezwzględni i pewni swego. Zadaniem
anarchistycznych bojówek było prowokowanie policji do działań pacyfikacyjnych, co pozwoliłoby
wzmocnić przekaz dla zagranicznych mediów. Protestujący siadali na ulicach tuż przed przejazdem
samochodów wiozących polityków, wbiegali pod koła. Policja zmuszona była reagować, ponieważ
zagrażali własnemu życiu.. W świat miał pójść jednak przekaz o agresywnej pacyfikacji policji, która
użyła gazu łzawiącego, nawet broni. Wersja taka pojawiła się na Twitterze i natychmiast została
podjęta przez zagraniczne media. [...] Szokujące sceny fizycznej agresji wobec reporterów wydarzyły
się podczas manifestacji w obronie <wolnych mediów>” [Nykiel, 2016/2017: 26-27]. Według
Jarosława Kaczyńskiego, manifestanci wspierający na ulicy opozycję łamali prawo w sposób
demonstracyjny. Kaczyński twierdzi, iż „pani premier Beata Szydło została zaatakowana, gdy
wychodziła z Sejmu”, a ponadto doszła „do tego próba zablokowania Sejmu” oraz „ataki na
wyjeżdżające samochody” [Kaczyński, 2016/2017: 19].
Konrad Kołodziejski przekonuje czytelników „wSieci”, że najnowszy konflikt wpisuje się
w strategię opozycji, która chce przejąć władzę. Według niego „garstka niezadowolonych krzykaczy
szantażuje demokratyczną większość, mając nadzieję, że zdoła w ten sposób sprowokować tę
większość do jakiegoś odwetu, najlepiej fizycznego, który przyciągnie uwagę świata i w konsekwencji
doprowadzi rząd do upadku” [Kołodziejski, 2017b: 33]. Wojciech Wybranowski zauważa, że podczas
niezbyt spontanicznej, bo wcześniej zarejestrowanej manifestacji KOD, „mało mówi się o mediach, a
dużo po prostu o obaleniu rządu Beaty Szydło i zmuszeniu do ustąpienia prezydenta Andrzeja Dudy”
[Wybranowski, 2017: 28]. Premier Beata Szydło oceniając działania przeciwników politycznych PiS
twierdzi, że „16 grudnia totalna opozycja, jak sam siebie nazywa, gotowa była do całkowitej
destabilizacji pracy parlamentu, paraliżu państwa i zmiany układu rządzącego” [Szydło, 2017: 5].
Jednak opozycja „chyba nie doceniła tego, w jakim stopniu Prawo i Sprawiedliwość jest monolitem”
[Tamże].
Wojciech Reszczyński publicysta „wSieci” zauważa, iż obie strony były zdeterminowane do
obrony swoich interesów. Interesy rywalizujących sił politycznych pozostawały w konflikcie, gdyż
rządzący chcieli utrzymać władzę, natomiast podporządkowani zamierzali ją przejąć. Publicysta
przekonuje, iż opozycja przekonana o silnym poparciu „z <zagranicy i ulicy” zamierzała atakować
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rząd, by doprowadzić do jego upadku, natomiast Prawo i Sprawiedliwość było zdecydowane bronić
status quo [Reszczyński, 2017: 70]. Reszczyński twierdzi, że „strony okopały się na swoich pozycjach
i nie wydaje się, że do 11 stycznia, kiedy posiedzenie Sejmu ma być dla jednych kontynuowane, a dla
drugich rozpoczęte jako nowe, coś się zmieni” [Tamże].
Organizowane przez ugrupowania opozycyjne demonstracje przed sejmem były traktowane
przez środowiska prawicowe, jako próba siłowego obalenia rządu. Według Joanny Lichockiej
publicystki „Gazety Polskiej”, podjęto „próby sparaliżowania państwa i wywołania niepokojów
społecznych w nadziei, że ewentualne zamieszki doprowadzą do upadku rządu” [Lichocka, 2017b: 20].
Z stanowiskiem prezentowanym przez prawicowe tytuły, które oskarżają opozycję o próbę
siłowego przejęcia władzy nie zgadza się socjolog prof. Janina Staniszkis. Odpowiedzialnością za
eskalację konfliktu obarcza ona obecną władzę, która nie jest zainteresowana porozumieniem
z opozycją, gdyż nie chce ustąpić w żadnej sprawie. Zdaniem Staniszkis, to nie opozycja podgrzewa
konflikt sejmowy, ale ona tylko dostrzegła, że pojawiło się realne i poważne zagrożenie dla państwa.
Profesor przekonuje, że „to Prawo i Sprawiedliwość robi papierowy zamach stanu”, dlatego
„wszystko, co się wydarzyło pod Sejmem, było reakcją na kryzys parlamentarny wywołany
działaniami PiS” [Staniszkis, 2017: 28-29].
Podobnie uważa Jerzy Baczyński. Publicysta na łamach „Polityki” stwierdza, iż opozycja
reaguje na zmianę ustroju w państwie, która to zmiana jest skutkiem działania Prawa
i Sprawiedliwości. Baczyński uważa, że w dniu 20 grudnia 2016 roku skończyła się w Polsce
przewidywalność, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość ostatecznie przejęło władzę nad Trybunałem
Konstytucyjnym. Partia rządząca dla obrony swoich interesów i w celu przekonania społeczeństwa do
własnych racji, przedstawia protesty opozycji, jako próbę destabilizacji porządku w kraju
: „Z początkiem nowego roku po opanowaniu niemal wszystkich instytucji państwa, kończy się
pierwszy etap rewolucji. Już to widać w rządowej propagandzie. Teraz władza ustawia się w roli
obrońcy spokoju i stabilności państwa, a siewcami zamętu i chaosu są <warchoły> z opozycji.
Z jednej strony porządek i praca dla dobra zwykłych ludzi, a naprzeciw, wspierani przez obce państwa
samozwańczy obrońcy demokracji (czyli własnych koryt), marzący o odebraniu Polakom 500 plus”
[Baczyński, 2017b: 6].
Dążenie do zaprowadzenia autorytarnych rządów zarzuca obecnej władzy Adam
Szostkiewicz w „Polityce”. Twierdzi, że „Jarosław Kaczyński nie ogląda się na reakcje 80 proc.
społeczeństwa, które na PiS nie głosowało”, ale „zasłania się mandatem demokratycznym”
[Szostkiewicz, 2016: 4]. Według publicysty, Prawo i Sprawiedliwość obywatelskie nieposłuszeństwo
przedstawia w swojej propagandzie „zgodnie z wzorami propagandy peerelowskiej: protestujący to
warchoły, komuniści i złodzieje, elity nie mogące się pogodzić z przegraną w wyborach” [Tamże].
Podobny scenariusz w działaniach partii rządzącej dostrzega Cezary Michalski. Jego zdaniem
prezes Prawa i Sprawiedliwości „chce powtórzyć manewr Jaruzelskiego i Urbana z 1981., który
pozwolił im wówczas spacyfikować <awanturników z Solidarności>” [Michalski, 2017a: 24].
W strategii tej opozycja jest przedstawiana zmęczonemu społeczeństwu polskiemu „jako grono
wichrzycieli, którzy utrudniają <rozwiązywanie problemów Polaków>”. [Tamże: 24-25]. Według
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Malwiny Dziedzic, „pisowscy pretorianie przekonują, że opozycja próbowała dokonać zamachu stanu,
ale dzielny prezes Kaczyński stanął naprzeciw i uratował Polskę przed ludźmi, którzy chcieli
zatrzymać <dobrą zmianę>” [Dziedzic, 2017: 16].
W analizowanych mediach pojawiają się zróżnicowane oceny dotyczące skali natężenia
konfliktu zagrażającego rządom PiS. Ponadto rozpatrywane są różne scenariusze odnoszące się do
próby przejęcia władzy. Pisze się o obaleniu rządu w wyniku ulicznego zamachu stanu, puczu czy
utworzeniu Majdanu. W tygodnikach prawicowych często pojawiają słowa kluczowe: „pucz” i „Majdan”,
a sposób ich używania wskazuje na zamierzony efekt, jakim ma być wywołanie strachu, lęku
i przekonania o zagrożeniu bezpieczeństwa publicznego. .
Publicysta Piotr Semka nie wyklucza możliwości utworzenia Majdanu, czyli zajęcia sejmu
przez demonstrantów i okupacji budynku. Według niego, „posłowie opozycji już okupowali salę
plenarną, więc gdyby demonstranci masowo wdarli się do Sejmu, mogliby zacząć okupować budynek i
zrobić z parlamentu <polski Majdan>” [Semka, 2017: 24]. Podobną strategię walki opozycji o władzę
na ulicach sugeruje Marzena Nykiel. Jej zdaniem utworzenie Majdanu jest prawdopodobne
w kontekście okupacji sejmu przez zbuntowanych posłów. W ocenie publicystki istnieją sprzyjające
uwarunkowania do podjęcia takiej formy walki, ponieważ „jest <nośny społecznie powód>, jest
<duży plac> i okupowany <budynek publiczny>” [Nykiel, 2016/2017: 27]. Nykiel twierdzi, iż
„opozycji tak bardzo zależało na otwarciu Sejmu dla dziennikarzy i innych gości, gdyż chcieli tam
<wprowadzić bojówki, zdemolować gmach, przegonić Straż Marszałkowską, na dziedzińcu rozpalić
opony i uczynić z sejmowego kompleksu twierdzę nie do zdobycia, ze stałą transmisją medialną od
wewnątrz>” [Tamże].
Scenariusz obalenia rządu w trakcie kryzysu parlamentarnego wydaje się realny również
w opiniach publicystów tygodników krytycznie nastawionych do obecnej władzy
Henryk Martenka w „Angorze” pisze, że w kraju budzi się powszechna niechęć wobec partii
rządzącej i jej kadr. Dlatego podczas kryzysu parlamentarnego po raz pierwszy zrodziło się
przekonanie, „że pisowców, mimo że jest ich więcej, można zwyczajnie przegonić” [Martenka, 2016:
9]. Martenka sugeruje, że gdyby marszałek Marek Kuchciński wezwał straż marszałkowską w celu
usunięcia siłą posłów okupujących salę obrad, to pod gmachem parlamentu jeszcze tej samej nocy
zorganizowałby się Majdan. W ocenie publicysty, „trzeba tylko iskry, by zapłonął ogień, mogący w pył
roznieść” autorytarną władzę [Tamże].
Silna polaryzacja społeczeństwa niepokoi muzyka Zbigniewa Preisnera, który w wywiadzie
dla „Newsweek” wyraża swoje obawy i twierdzi, że w Polsce może dojść do wojny domowej. Artysta
oskarża obecną władzę o to, „że jest zdolna do wszystkiego” oraz że „postanowiła wywrócić kraj do
góry nogami” [Preisner, 2017: 19[. Dlatego, w jego ocenie, „im szybciej dojdzie do buntu w Polsce, tym
mniej PiS popsuje i straty będą mniejsze” [Tamże].
Atmosferę podgrzewa tygodnik „Angora”, w którym przywołano pogróżki posła Stefana
Niesiołowskiego skierowane do oponentów politycznych: „Okazuje się, że po 27 latach jeszcze raz
musimy walczyć o wolność. Ale tak jak wtedy, tak i teraz my tę walkę o wolność wygramy. Nadejdzie
dzień, kiedy wy stąd już nie odejdziecie, zostaniecie pod tym Sejmem” [Strach, 2016; 12].
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Publicyści „Polityki” są przekonani, iż władza pisowska w końcu zaczęła się bać, gdyż
„Majdan, z którego rządząca prawica jeszcze niedawno się śmiała, nie wydaje się już tak
nieprawdopodobny, jak jeszcze kilka tygodni temu” [Janicki i Władyka, 2017: 18]. Jeśli niezadowolone
środowiska będą w stanie się porozumieć i połączą siły, to wówczas są w stanie przeprowadzić
wspólną akcję. Poważnym zagrożeniem staną się protesty uliczne, nad którymi organizatorzy nie będą
w stanie zapanować. Kolejne niekontrolowane zdarzenia mogą „ze względu na nagromadzenie
rozczarowań i frustracji, na narastanie determinacji i gotowości do stawiania czynnego oporu wobec
samowoli władzy – otworzyć nowy etap konfliktu, z udziałem, jak to kiedyś nazywano, <ostrej
ulicy>” [Tamże].
Informację o usiłowaniu przeprowadzenia puczu przez opozycję i powiązane z nią siły
potwierdza na łamach „wSieci” prezes Jarosław Kaczyński. Uważa on, że decydenci nie mieli żadnych
hamulców czerpiąc swoje inicjatywy z Majdanu, gdyż mogło to wywołać krwawe rozruchy. Według
Kaczyńskiego, pucz się nie udał, ponieważ opozycja nie miała silnego poparcia społecznego: „To była
poważna próba puczu, ale przeprowadzona przez dość wąskie w sumie grupy. Najpoważniejsza
demonstracja w tych dniach to było może 3 tys. osób. Pod Trybunałem - 1,5 tys., kolejne pod Sejmem
po kilkaset” [Kaczyński, 2016/2017: 20].
Z nagłaśnianą przez Prawo i Sprawiedliwość informacją o próbie przeprowadzenia puczu w
Polsce nie zgadza się poseł do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Jego zdaniem, opozycja działa
w ramach obowiązującego prawa: „To, co robi opozycja, to są działania demokratyczne. To próba –
także poprzez protest w Sejmie – nawiązania dialogu, zaś nazywanie tego puczem jest wielkim
nadużyciem. Przecież pucz wiąże się z użyciem siły, a opozycja nie dysponuje siłą” [Buzek, 2017: 13].
Według Rafała Ziemkiewicza, Prawo i Sprawiedliwość chce skonsolidować swoich
zwolenników i przekonać ich do stanowczych działań, dlatego wykorzystuje narrację o próbie puczu,
która to narracja nie wytrzymuje poważnej analizy. Według Ziemkiewicza „określenie <pucz> stało
się „elementem partyjnej propagandy PiS, który dla mobilizacji swojego elektoratu potrzebuje wroga
poważnego, a nie ośmieszonego” [Ziemkiewicz, 2017: 24].
Mobilizację swoich sił przeprowadzały również partie opozycyjne. W ocenie Stanisława
Janeckiego dziennikarza „wSieci” ideą jednoczącą anty-PiS stała się okupacja sejmu. Publicysta
przypuszcza, że rzekoma obrona niszczonego przez PiS parlamentu i parlamentaryzmu zapewni
opozycji silne oddziaływanie propagandowe, a także zaktywizuje i zmobilizuje jej zwolenników do
okupacji sejmu. Przeciwstawianie się opresyjnym działaniom rządu wzbudzi zainteresowanie za
granicą, co może doprowadzić do kolejnych debat w europarlamencie. Zdaniem Janeckiego, „wszystko
to razem ma wywołać wrażenie permanentnego kryzysu w Polsce, niestabilności państwa i jego
instytucji oraz tymczasowości obecnych władz” [Janecki, 2017: 25].
Janecki przestrzega jednak przed lekceważeniem przez anty-PiS reakcji społeczeństwa, gdyż
pełzająca rewolta oraz nieustannie prowokowane zadymy są odbierane przez zwykłych ludzi, jako
zagrożenie dla państwa i bezpieczeństwa obywateli. Dlatego - według publicysty - siły popierające
rząd i PiS powinny zorganizować potężną manifestację, która pokaże skalę społecznego poparcia dla
obecnej władzy i będzie ostrzeżeniem dla dysydentów [Tamże].
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Demonstrowanie siły na ulicach przez przeciwników politycznych, a także zapowiedzi
dalszych manifestacji wywołują ambiwalentne postawy wśród aktorów konfliktu i ich zaplecza
politycznego. Odnosząc się do demonstracji KOD popierających opozycję, Marcin Wolski na łamach
„Gazety Polskiej” przestrzega przed przenoszeniem sporów politycznych na ulice. Publicysta zaleca
więcej ostrożności tym siłom, które chcą igrać z gniewem ludu. Jednocześnie uprzedza opozycję przed
wykorzystywaniem ulicy do atakowania rządu, bo - według zapowiedzi Piotra Dudy - „jak się
Solidarność wkurzy, to przyjedzie do Warszawy i warchołów czapkami nakryje” [Wolski, 2016: 2].
Deklaracja przewodniczącego NSSZ „Solidarność” Piotra Dudy o zorganizowaniu manifestacji
w Warszawie wzbudziła emocje i kontrowersje. Jan Dziadul w „Polityce” ostro krytykuje zapowiedź
manifestacji „Solidarności” w celu poparcia rządu. Powołuje się przy tym na słowa przewodniczącego
NSZZ „Solidarności” Piotra Dudy, który publicznie zadeklarował, że jeśli jego związkowcy przyjadą do
Warszawy bronić rządu, to „<nakryją czapkami> politycznych oponentów władzy i <policzą się z
nimi na ulicy>” [Dziadul, 2017: 9]. Dziadul uważa, iż takie zapowiedzi wspierania władzy
przypominają „mu czasy PRL i groźby użycia <aktywu robotniczego> przeciw <warchołom>”
[Tamże].
Społeczne poparcie na ulicy otrzymał rząd od środowisk związanych z „Gazetą Polską”.
Redaktor Tomasz Sakiewicz wyjaśnia, że w dniu 17 grudnia 2016 r. manifestację poparcia dla obecnej
władzy zorganizowano spontanicznie, a zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości niezwłocznie, w ciągu 24
godzin przybyli na wezwanie, mimo bardzo dużych utrudnień. Według Sakiewicza, „tysiące
klubowiczów przyjechało do stolicy, by bronić demokracji przed próbą puczu wspieranego także przez
naszych wrogów z zagranicy” [Sakiewicz, 2017: 2]. Znaczenie tej manifestacji dla powstrzymania
rewolty i ulicznych ataków opozycji doceniła premier Beata Szydło, która w wywiadzie dla „Gazety
Polskiej” stwierdziła, że „gdyby nie kluby „Gazety Polskiej”, nie byłoby dzisiaj rządu PiS” [Szydło,
2017: 5].
Z treści analizowanych tekstów wynika, iż istotną rolę w przebiegu konfliktu
parlamentarnego odegrały media. Ich bezpośrednie zaangażowanie w walkę przekonywało, iż są one
silnie uwikłane politycznie. Udział mediów w eskalowaniu konfliktu krytykuje Jarosław Kaczyński
w wywiadzie dla tygodnika „wSieci”: „Media osiągnęły dno. Po pierwsze, brały bezpośrednio udział
w próbie puczu, próbie ataku na Sejm. Ona się wprawdzie nie udała, bo okazali się za słabi, ale taką
próbę podjęto, a media zwoływały tych ludzi, by wzięli w niej udział. To coś w państwie
demokratycznym niesłychanego. Po drugie, potem pokazywały to, co się stało, w sposób całkowicie
zakłamany” [Kaczyński, 2016/2017: 19].
Bardzo podobną opinię wyraża warszawski samorządowiec Jan Śpiewak, który oskarża
media o inspirowanie brutalnej walki politycznej, nie tylko w parlamencie, ale również na ulicach:
„Temperatura sporu (i tak już dość wysoka) w ostatnich tygodniach za sprawą blokady Sejmu
osiągnęła stan wrzenia. Na pierwszym froncie walki stanęli tym razem nie politycy, ale dziennikarze.
To oni zadają najbardziej brutalne ciosy i ustawiają narrację, zwołują demonstracje i zagrzewają do
walki” [Śpiewak, 2017: 98].
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Wszystkie analizowane tytuły prasowe zgodnie potwierdzają, iż w Polsce następuje
eskalacja konfliktu pomiędzy opozycją a obecną władzą. Konflikt przekształca się, przybierając
bardziej radykalne formy, a zwłaszcza przenosi się na ulice. W analizowanych tygodnikach pojawiają
się informacje o puczu, Majdanie, czy nawet wojnie domowej. W kwestii odpowiedzialności za
eskalację konfliktu opinie analizowanych tygodników są rozbieżne. Tytuły „wSieci”, „Do Rzeczy”,
„Gazeta Polska” zarzucają opozycji, iż eskaluje konflikt poprzez radykalizację działań wymierzonych
przeciwko legalnej władzy. Dysydenci organizują demonstracje, okupują sejm, atakują polityków PiS i
dziennikarzy telewizji publicznej, prowokują policję, są niebezpiecznie agresywni, itp. W tytułach
„Newsweek”, „Polityka” i „Angora” odpowiedzialnością za radykalizację walki politycznej obarcza się
obóz rządzący, zarzucając mu przekształcanie ustroju państwa i naruszanie demokratycznych zasad.
W takiej perspektywie opozycja ukazywana jako obrońca demokracji. Tygodnik „Wprost” przedstawia
różne, często przeciwstawne, opinie na temat kryzysu sejmowego, bowiem na jego łamach są
publikowane poglądy różnych opcji politycznych.
Słabnięcie konfliktu i zakończenie kryzysu
Z upływem czasu, natężenie konfliktu między opozycją a stroną rządową stopniowo
zmniejszało się, gdyż malała liczba demonstrantów przed sejmem, opozycja uległa podziałom,
natomiast partia rządząca, unikając prowokacji, stanowczo i konsekwentnie realizowała swoje cele.
Do zakończenia kryzysu przyczyniły się m.in. niefortunne, a nawet śmieszne zachowania posłów
okupujących salę, a także nierozważne działania liderów opozycji, podważające sens protestu.
Istotny wpływ na przebieg kryzysu sejmowego i jego regres mają niewątpliwie zachowania
liderów opozycji. W „Gazecie Polskiej” Piotr Lisiewicz z nieukrywaną kpiną, a nawet złośliwością
komentuje niestandardowe podczas protestu postępowanie wpływowych polityków Platformy
Obywatelskiej i Nowoczesnej. Twierdzi on że „w czasie, gdy ginie, całkiem na śmierć, polska
demokracja” Ryszard Petru „w sprawach partyjnych” leci do Portugalii [Lisiewicz, 2017 b: 3], Grzegorz
Schetyna jeździ „w czasie protestu na nartach w Austrii” [Lisiewicz, 2017c: 7], a Andrzej Halicki, po
opuszczeniu sejmu udaje się „na mecz Legii Warszawa” [Lisiewicz, 2016a: 3]. Ponadto ujawnienie
przepływu społecznych pieniędzy do firmy lidera KOD Mateusza Kijowskiego oddziałuje destrukcyjnie
na spójność protestującej opozycji, a zwłaszcza wypływa demotywująco na uczestników demonstracji
KOD [Biedroń, 2017: 22-23].
W ocenie Rafała Kalukina, „blokada sali sejmowej miała swoją wagę, gdy wzmacniał ją
uliczny protest”, natomiast „pozbawiona takiego wsparcia stawała się mało zrozumiałym gestem.
Izolowanym w przestrzeni parlamentu, ekstrawaganckim czy wręcz awanturniczym” [Kalukin, 2017:
16].
Słabnięciem konfliktu oraz perspektywą zawieszenia protestu wyraźnie zawiedziony
i zaniepokojony jest Tomasz Lis. Na łamach „Newsweek” przekonuje, iż „powody protestu nie
zniknęły”, a „stawiane przez opozycję postulaty nie straciły ani grama zasadności” [Lis, 2017a: 2].
W ocenie publicysty, „za upadek demokracji odpowiedzialność ponoszą nie tylko ci, którzy ją niszczą”,
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ale „także ci, którzy jej nie bronią” [Tamże]. Lis jest przekonany, że obecna władza dokonuje zmiany
systemu, dlatego nie należy przerywać protestów, które są dla PiS poważnym problemem. Redaktor
„Newsweek” wskazuje nie tylko na wizerunkowe, ale również na polityczne konsekwencje wycofania
się opozycji z protestów: „Gdyby jednak teraz opozycja z protestu zrezygnowała, wizerunkowe
kłopoty zmieniłyby się w wizerunkowe seppuku. To protest sprawił, że PiS znalazło się w defensywie.
Rejteradę opozycji Jarosław Kaczyński uznałby za swój tryumf, zresztą całkiem słusznie. Nie należy
się przejmować propagandowymi pohukiwaniami o głupiej, totalnej opozycji. Władza właśnie zmienia
ustrój państwa. Kiedy więc protestować, jak nie dziś? Rezygnacji z protestu nie wybaczy opozycji nikt.
Jest bowiem w polityce jedna rzecz niewybaczalna - to słabość. [...] Politycy opozycji muszą zrozumieć,
ze naprawdę żyjemy juz w państwie autorytarnym i że na celowniku jest każdy, kto głośno się temu
przeciwstawia” [Tamże].
Według Wojciecha Wybranowskiego, opozycja rezygnuje z kontynuowania protestów,
ponieważ sprowokowane przez nią wydarzenia nie zmusiły władzy do ustąpienia. Próba wywołania
Majdanu w Warszawie nie powiodła się, w kolejne dni na manifestacje przed sejmem przychodziło
coraz mniej ludzi. Atmosferę rozładowały mediacje z dziennikarzami. W ocenie Wybranowskiego,
zachowanie polityków okupujących w sejmie salę posiedzeń, wywołało raczej falę kpin, zwłaszcza
wśród młodych ludzi. Gdy argument odnoszący się do wolnych mediów upadł, opozycja
usprawiedliwiła swój protest żądaniami powtórzenia głosowania nad budżetem, na które sama nie
chciała przyjść po przeniesieniu posiedzenia sejmu do sali kolumnowej. Zdaniem Wybranowskiego,
gdy nie powiodła się próba podważenia legalności uchwalenia ustawy budżetowej opozycja zawiesiła
protest [Wybranowski, 2017: 28].
Zdaniem Malwiny Dziedzic, „<klepnięty budżet> oraz wpuszczenie dziennikarzy do Sejmu
(nie tylko tych ze stałymi przepustkami) spowodowały, że dalszy protest tracił sens. Tym bardziej że
ludzie przestawali rozumieć motywacje opozycji” [Dziedzic, 2017: 18].
Marin Wolski w „Gazecie Polskiej” podkreśla, że kryzys parlamentarny zakończył się, gdyż
zabrakło paliwa do demonstracji i nie było powodu do dalszych protestów. Publicysta stawia pytania
dotyczące sensu kontynuowania protestu: „Bo w imię czego miano by protestować? W obronie
esbeckich emerytur, za otwarciem drzwi islamskim imigrantom?” [Wolski, 2016: 2]. Natomiast Joanna
Lichocka twierdzi, że „opozycja jest zbyt słaba, by skutecznie przeprowadzić pucz” [Lichocka, 2017a:
19]. Podobnie uważa, poseł PiS Marek Suski, według którego „opozycja przekonała się, że nie ma
w Polsce poparcia dla obalenia tego rządu siłą” [Suski, 2017: 39].
Publicystka „Do Rzeczy” Kamila Baranowska ogłasza kapitulację opozycji i zwycięstwo
Prawa i Sprawiedliwości. W jej ocenie, finałem sejmowego protestu jest „klęska opozycji – podzielonej
i nieskutecznej”, natomiast „PiS osiągnął to, co chciał: zatwierdził ustawę budżetową i doprowadził do
odblokowania sali sejmowej” [Baranowska, 2017: 24].
Michał Krzymowski w „Newsweek” podkreśla, że przegrana opozycji jest wynikiem
podziałów i rozgrywek jej liderów. W ocenie publicysty, „Ryszard Petru chciał przechytrzyć Platformę,
ale się ośmieszył”, natomiast „Grzegorz Schetyna był tak skupiony na upokarzaniu Nowoczesnej, że
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nie zauważył, jak ogrywa go PiS” [Krzymowski, 2017: 10]. Wewnętrzna walka dysydentów sprawiła, iż
„opozycja wychodzi z kryzysu sejmowego poobijana” [Tamże].
Profesor Rafał Chwedoruk w wywiadzie dla „Wprost” przypuszcza, iż opozycja przeliczyła
się w swoich planach, gdyż jej „wiara w łatwe odsunięcie PiS od władzy poprzez uliczne manifestacje i
przetasowania personalne na sali sejmowej okazała się złudna” [Chwedoruk, 2017: 23]. Oceniając
bilans kryzysu profesor zauważa, że opozycja nie zyskała niczego w trakcie trwania konfliktu.
Również i „rządzący też bardzo do przodu nie poszli, ale - w opinii profesora - mają władzę i dlatego
ich sytuacja jest korzystniejsza” [Tamże].
Krytycznie działania opozycji ocenia Jan Wróbel publicysta „Wprost” . Według niego,
destabilizowanie pracy organów państwowych państwa nie jest dobrym sposobem na obronę
demokracji: „Opozycja, sprowokowana, poniewierana i zaniepokojona o przyszłość demokracji,
blokując pracę Sejmu, zachowała się jak antydemokratyczny desant. Bez działającego poprawnie
państwa nie ma wspólnoty, nie ma też demokracji. Ta ostatnia nie oznacza bowiem samowoli
w decydowaniu, czy Sejmowi wolno, czy nie wolno pracować” [Wróbel, 2017: 11].
Również Jan Rokita w wywiadzie dla „wSieci” negatywnie ocenia próbę zablokowania pracy
parlamentu. W jego ocenie, „obstrukcja parlamentarna zawsze jest sygnałem, że opozycja znalazła się
w ślepym zaułku i nie ma pomysłu na to, jak teraz postąpić” [Rokita, 2017: 36]. Rokita podkreśla, iż
„zasadnicza słabość obstrukcji polega [...] na tym, że pewnego dnia musi się ona skończyć” [Tamże].
Zdecydowanie lepiej działania Platformy Obywatelskiej ocenia Malwina Dziedzic
w „Polityce”. Publicystka przekonuje, iż „Schetyna wychodzi jednak po tym kryzysie wzmocniony, ze
zintegrowanym klubem i <nowym mitem założycielskim Platformy> – jak protest określają
członkowie jego partii” ” [Dziedzic, 2017: 18]. Według oceny Dziedzic. sukcesem opozycji jest
przestraszenie władzy i zmuszenie Jarosława Kaczyńskiego do rozgrywania polityki „z przedniego
fotela” [Tamże].
Pomimo zakończenia kryzysu parlamentarnego opinie publicystów bez względu na
reprezentowaną opcję polityczną są sceptyczne na temat dalszej sytuacji w Polsce. W ich ocenie,
słabnięcie, czy nawet zakończenie konfliktu zawiera w sobie zalążki przyszłego. Zwycięzca, jakim jest
PiS będzie starał się utrzymać efekty sukcesu, natomiast pokonana opozycja będzie przygotowywała
się do rewanżu, oczekując na odpowiednią sytuację. Konflikt między opozycją a partią rządzącą,
pomimo, iż uległ przekształceniu i osłabieniu, to jednak nie został rozwiązany. Niestabilna sytuacja
w kraju może w przyszłości skutkować kolejnym przesileniami w wojnie polsko-polskiej. Adam
Szostkiewicz prognozuje w „Polityce”, iż po kryzysie parlamentarnym, PiS mimo, iż jest osłabiony, to
jednak będzie zdeterminowany, by utrzymać władzę w państwie i bronić jej jak suwerenności.
Strategia partii rządzącej - w ocenie publicysty - wynika z tego, że ma ona dużo do stracenia. Dlatego
też nie cofnie się, ale dalej pójdzie „tą samą drogą polaryzacji, prowokowania i zaostrzania konfliktów
i propagandowego oczerniania politycznych przeciwników oraz straszenia ludzi szykowanym przez
nich zamachem stanu, tak jak zrobił to rząd turecki” [Szostkiewicz, 2016: 4].
Rafał Kalukin na łamach „Polityki” snuje przypuszczenia, że kryzys sejmowy, nawet jeśli
zostanie zawieszony, to wróci znowu. Rozbieżności między stronami są poważne, gdyż dotykają
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„najgłębszych ustrojowych fundamentów”, a w tych sprawach „nie ma mowy o kompromisie”
[Kalukin, 2017: 14]. Również poseł PiS Marek Suski twierdzi, iż „zasadniczy podział został zachowany”,
ponieważ „ci, którzy PiS nienawidzą, dalej będą nienawidzili” [Suski, 2017: 39].
Perspektywę kolejnych konfliktów zapowiada Paweł Lisiecki w „Do Rzeczy”. Jest on
przekonany, że porażka protestujących wcale nie musi spowodować spadku napięcia. Wręcz
przeciwnie przegrane bitwy przeciwników obecnej władzy, wzmogą ich frustrację i wściekłość, co
może zradykalizować formę oporu wobec rządu [Lisiecki, 2017b: 3]. Podobny scenariusz zdarzeń
prognozuje Marzena Nykiel publicystka „wSieci”. W jej ocenie próby obalenia rządu mogą zostać
powtórzone, ponieważ „bojówkarze zostali przećwiczeni, uliczne próby przeprowadzone, politycznomedialna machina zadziałała bez szwanku” [Nykiel, 2017: 27]. Według publicystki, „odsunięci od
władzy udziałowcy i spadkobiercy III RP mają zbyt wiele do stracenia, by odpuścić” [Tamże]. Również
Bronisław Wildstein zakłada, iż nadal „należy liczyć się z potencjałem destabilizacji państwa ze strony
tych, którzy gotowi są na bardzo wiele, aby odzyskać utracone pozycje” [Wildstein, 2017a: 29].
Zakończenie kryzysu sejmowego jest różnie interpretowana przez analizowane tytuły
i zazwyczaj zależy od ich preferencji politycznych. Tygodniki popierające rząd piszą o zwycięstwie PiS
i obwieszczają klęskę opozycji, zdecydowanie mniej optymistyczne dla PiS są opinie tytułów
sympatyzujących z opozycją. Pomimo różnicowanych sympatii politycznych wszystkie tytuły prasowe
są zgodne w tym, że osłabnięcie konfliktu i zakończenie kryzysu sejmowego nie oznacza, spokoju na
polskiej scenie politycznej. Wręcz przeciwnie, skutki sejmowego konfliktu staną się przyczyną
i zalążkiem nowego konfliktu, który wybuchnie przy nadarzającej się okazji.
Podsumowanie
Kryzys parlamentarny w Polsce wpłynął na przekształcenie konfliktu między obecną władzą
i opozycją. Konflikt ten stał się bardziej wyniszczający dla obu stron, gdyż jego formy uległy
zdecydowanej radykalizacji. Przeciwnicy polityczni stosowali różne metody walki, a ich działania
zmierzały nie tylko do zadania rywalowi bolesnych ciosów, ale również do niszczenia go. Istotne
znaczenie miało używanie manipulacji w celu przekonania opinii społecznej do swoich racji. Strony
sporu sięgały po różne argumenty, zależnie od dynamiki konfliktu. W konflikt silnie zaangażowały się
media, które nie tylko przejmowały rolę obserwatorów i komentatorów konfliktu, ale również, a może
nawet przede wszystkim, przyczyniały się do nasilania konfliktu przez radykalizację nastrojów
i polaryzację stanowisk.
Analiza wybranych tytułów prasowych pozwoliła ustalić dwa różne opisy i interpretacje tej
samej rzeczywistości, czyli dwie różniące się wersje powstania, przebiegu i zakończenia kryzysu
parlamentarnego. Pierwszą kreowały tytuły prasowe wspierające obecną władzę, drugą tygodniki
związane z opozycją i jej zapleczem politycznym. Pomimo tych oczywistych różnic udało się ustalić
genezę kryzysu parlamentarnego i jego zasadniczy cel. Z analizowanych treści wynika, iż
rzeczywistymi przyczynami kryzysu parlamentarnego była walka o władzę, przeciwstawne interesy,
oraz sprzeczne opinie, wartości i potrzeby, natomiast jego zasadniczym celem stało się sprawowanie
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władzy w państwie. Konflikt, pomimo swojego dramatyzmu, okazał się „wentylem bezpieczeństwa”,
gdyż umożliwił - przynajmniej na jakiś czas - rozładowanie napięcia, emocji, agresji i wrogości między
rywalami. Sprawił też, że partia rządząca wycofała się z regulacji dotyczących mediów w parlamencie,
dlatego dziennikarze mogą na dotychczasowych zasadach pracować w sejmie.

Bibliografia
Literatura przedmiotu
Chałubiński M., (2004), Socjologia polityki Maxa Webera, „Studia Politologiczne” vol. 8, s. 69-95.
Coser L. A., (2009), Funkcje konfliktu społecznego, tłum. S. Burdziej, Kraków, Zakład Wydawniczy
„Nomos”.
Dahrendorf R., (2008), Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym, tłum. R. Babińska,
Kraków, Zakład Wydawniczy Nomos.
Merton R. K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, tłum. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski,
wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Mucha J., (1978), Konflikt i społeczeństwo: z problematyki konfliktu społecznego we współczesnych
teoriach zachodnich, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Scheff Ł., (2012), Zachowania polityczna a zachowania wyborcze w dobie kampanii wyborczej,
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne vol. 2, s. 209-222.
Siemieniecki B, (2008), Manipulacja w mediach w świecie postmodernistycznym, [w]: M. Sokołowski,
Media i społeczeństwo.. Nowe strategie komunikacyjne , s. 113-127, Toruń, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2008.
Simmel G., (1975), Socjologia, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Sztumski J., (1978), Katowice, Konflikt społeczny, Uniwersytet Śląski.
Śliz A., Szczepański M. S., (2011), Konflikt społeczny i jego funkcje. Między destrukcją a kreacją,
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” (Sectio I Philosophia-Sociologia) vol. 36, nr 2, s. 7-25.
Wiatr J. J., (2009), Socjologia polityki. wyd. 6, Warszawa, Wydawnictwo Europejska Wyższa Szkoła
Prawa i Administracji.
Znaniecki F., (1992), Nauki o kulturze: narodziny i rozwój, tłum. J. Szacki, wyd. 2, Warszawa,
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Znaniecki F., (1990), Współczesne narody, tłum. Z. Dulczewski, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe.

Publikacje prasowe
Baczyński J., (2016), Moc truchleje, Polityka (Dodatek Specjalny) nr 52-53, s. 1.
Baczyński J., (2017), Rok niespokojnej Ziemi, Polityka nr 1, s. 6.
31

Baranowska K., (2017), Opozycja w ruinie, Do Rzeczy nr 3, s. 24-26.
Biedroń W., (2017), Biznes na obronie demokracji, wSieci nr 2, s. 22-23.
Brudziński J., (2017), Przygotowano obalenie rządu. Z Joachimem Brudzińskim wicemarszałkiem
Sejmu, wiceprezesem PiS rozmawia Kamila Baranowska, Do Rzeczy nr 4, s. 26-28.
Buzek J., (2017), Zawiodła nas demokracja. Z Jerzym Buskiem rozmawia Magdalena Rigamonti, Angora
nr 2, s. 13-15.
Chwedoruk R., (2017), Opozycja skazana jest na porażkę. Z prof. Rafałem Chwedorukiem rozmawia
Eliza Olczyk, Wprost nr 2, s. 21-23.
Dziadul J., (2017), Reżimowe związki?, Polityka nr 1, s. 9.
Dziedzic M., (2017), Puczyk prezesa, Polityka nr 3, s. 16-18.
Galarowicz J., (2017), Pokusa rokoszu została, Gazeta Polska nr 2, s. 15.
Janecki S., (2017), Harakiri liderów, wSieci nr 2, 24-25.
Janicki M. i Władyka W., (2017), 7 pytań na rok 2017, Polityka nr 1, s. 16-18.
Kaczyński J., (2016/2017), Obronimy polską wolność. Rozmowa Jacka i Michała Karnowskich z
prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim, W Sieci nr 52 i nr 1, s. 18-22.
Kalukin R., (2017), O pozycji opozycji, Polityka nr 2, s. 14-16.
Kasprzak P., (2017), Słusznie nieposłuszni. Z liderem Obywateli RP Pawłem Kasprzakiem rozmawiała J.
Podgórska, Polityka nr 2, s. 18-21.
Kołodziejski K., (2017), Jaka demokracja?, wSieci nr 2, s. 33-35.
Kołodziejski K., (2017), Samozaoranie opozycji, wSieci nr 3, s. 31-33.
Krzymowski M., (2017), Wojna przegranych, Newsweek nr 4, s. 10-13.
Kuźniar R., (2017), Czy kaczyści to faszyści? Z Romanem Kuźniarem rozmawiał Rafał Kalukin, Polityka
nr 3, s. 19-21.
Kukiz P., (2017), Schetyna przegrał. Z Pawłem Kukizem rozmawia Joanna Miziołek, Wprost nr 3, s. 20.
Lichocka J., (2017), Pucz przeciw demokracji, Gazeta Polska nr 1, s. 19.
Lichocka J., (2017), Rozpalenie emocji, Gazeta Polska nr 3, s. 20.
Lis T., (2017), Szyk zwarty, Newsweek nr 3, s. 2.
Lis T., (2017), Wódz ma wizję, Newsweek nr 2, s. 4.
Lisiecki P., (2017), Antypisowski fanatyzm, Do Rzeczy nr 1, s. 3.
Lisiecki P., (2017), Klęska na własna życzenie, Do Rzeczy nr 2, s. 3.
Lisiewicz P., (2016), Kraj, Gazeta Polska nr 52, s. 3.
Lisiewicz P., (2017), Kraj, Gazeta Polska nr 1, s. 3.
Lisiewicz P., (2017), Trzy dary Belzebuba, Gazeta Polska nr 2, s. 6-7,
Martenka H., (2016), Szopka polska, czyli jasełka, Angora nr 52, s. 9.
Michalski C., (2017), Kaczyński mówi Moczarem. Propaganda PiS, Newsweek nr 2, s. 24-26.
Michalski C., (2017), Opozycja stanu wyjątkowego, Newsweek nr 3, s. 8-11.
Niewińska A., (2017), Czas radykałów, Do Rzeczy nr 2, s. 22-25.
Nomejko W., (2016), Tak się zaczynają dyktatury, Angora nr 52, s. 13-14.
Nykiel M., (2016/2017), Próba rewolty, wSieci nr 52 i nr 1, s. 24-27.
32

Omachel R., (2017), Kurs na Białoruś, Newsweek nr 4, s. 52-56.
Preisner Z., (2017), Czas na bunt, Z Zbigniewem Preisnerem rozmawia Aleksandra Pawlicka,
Newsweek nr 3, s. 17-20.
Reszczyński W., (2017), Dura lex, sed lex, wSieci nr 2, s. 70.
Rokita J., (2017), Bilans sejmowej zadymy, wSieci nr 4, s. 35-37.
Semka P., (2017), Aż do skutku, Do Rzeczy nr 1, s. 24-25.
Sakiewicz T., (2017), Cisi bohaterowie, Gazeta Polska nr 4, s. 2.
Staniszkis J., (2017), PiS robi papierowy zamach stanu, Z prof. Jadwiga Staniszkis rozmawia Eliza
Olczyk, Wprost nr 1, s. 28-31.
Strach, strach, rany boskie, (2016), Angora nr 52, s. 12.
Suski M., (2017), Opozycja miała plan: wybory w kwietniu. Z posłem Prawa i sprawiedliwości Markiem
Suskim rozmawiają Jacek i Michał Karnowscy, wSieci nr 4, s. 38-41.
Szczerba M., (2016), Stałem się przypadkowym symbolem ważnej sprawy. Z Michałem Szczerbą posłem
PO rozmawia Joanna Miziołek, Wprost nr 51, s. 16.
Szostkiewicz A., (2016), Strach i oburzenie, Polityka (Dodatek specjalny) nr 52-53, s. 4.
Szydło B., (2017), Opozycja wpisała się w rosyjski scenariusz. Z premier RP Beatą Szydło rozmawiają
Tomasz Sakiewicz i Jan Przemyłski, Gazeta Polska nr 4, s. 4-7.
Śpiewak J., (2017), Wojna na słowa, Wprost nr 2, s. 98.
Wesołowska E., (2016), Wybrańcy boją się dziennikarzy, Angora nr 52, s. 15-16.
Wildstein B., (2016/2017), Co się stało w Sejmie, wSieci nr 52 i nr 1, s. 29.
Wildstein B., (2017), Lekcja opozycji totalnej, wSieci nr 4, s. 26-29.
Wildstein B., (2016/2017), Święta i nieświęta, wSieci nr 52 i nr 1, s. 15.
Wolski M., (2016), Przesilenie, Gazeta Polska nr 52, s. 2.
Wróbel J., (2017), Desant antydemokratyczny, Wprost nr 2, s. 11.
Wybranowski W., (2017), Bój to ich nieostatni, Do Rzeczy nr 1, s. 28-29.
Ziemkiewicz R., (2017), Totalnie niepotrzebni, Do Rzeczy nr 4, s. 24-25.
Dokument elektroniczny
Kurdupski M., Duży spadek sprzedaży „Wprost” i „Gazety Polskiej”, tracą też „Do Rzeczy” i
„Newsweek” < http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-tygodnikow-opinii-w-styczniu-2017roku > [dostęp 22 kwietnia 2017 r.].

33

Jan Róg

Motywowanie innowacyjne w organizacji
Wstęp
Zmiany, jeśli mają w sposób twórczy, nowatorski wpłynąć na organizację, muszą mieć postać
innowacji. Innowacje oznaczają zmianę, ale nie każda zmiana jest innowacją. Może być ona zmianą
reaktywną powielającą, już istniejące rozwiązania, może też je przekształcać i lepiej przystosowywać do
wymagań otoczenia.
W literaturze przyjmuje się, że „innowacje są to twórcze zmiany w systemie społecznym,
w strukturze gospodarczej, w technice oraz przyrodzie (Marciniak 1998:8). Są to takie rozwiązania
problemów, które zmieniają dotychczasowy stan rzeczy i wprowadzają nowości, czyli przyczyniają się do
postępu w danej dziedzinie.
Z różnych definicji nie wynika wcale taka jednoznaczność w pojmowaniu innowacji; zarówno
teoretycy jak i praktycy posługują się terminami innowacja i zmiana w wielu rozmaitych znaczeniach.
Rozbieżności przy formułowaniu obu tych terminów wynikają z rozumienia zmiany bądź jako procesu, bądź
jako wyniku procesu, a także z powiązania ich z terminem „twórczość” rozumianym jako generowanie
pomysłów i poszukiwanie możliwości ich zastosowania. (Webber 1996:468-470)
Dla pokazania rozbieżności warto przytoczyć wybrane definicje innowacji spotykane w literaturze.
1. „Innowacje to zmiany celowe wprowadzane przez człowieka lub zaprojektowane przezeń układy
cybernetyczne, które polegają na zastępowaniu dotychczasowych stanów rzeczy innymi, ocenianymi
dodatnio w świetle określonych kryteriów i składającymi się w sumie na postęp”. (Pietrasiński 1979:9)
2. „Innowacja to wytwór (idea, metoda, rzecz) spostrzegany przez podmiot przyswajania jako nowy,
o którym informacja przekazywana jest za pośrednictwem określonych środków komunikacji.
Podmiotem może być zarówno jednostka jak i grupa społeczna”. (Ratajczak 1980:25)
3. „Innowacja odnosi się do dobra, usługi lub pomysłu, który jest postrzegany przez kogoś jako nowy.
Pomysł może istnieć od dawna, ale stanowi innowację dla osoby, która go postrzega jako nowy”.
(Kotler 1994:322)
4. „Innowacje (...) to wyszukiwanie dobrych pomysłów i ich urynkowienie. Istotną rolę w tym zakresie
odgrywa intuicja - zasadniczy trzon każdej innowacji”. (Castenow 1996:35)
5. „Innowacje to działalność twórcza, w której kładzie się większy nacisk na wdrożenie twórczego
pomysłu. Jak się wydaje, jest to nieustanny proces, który rozpoczyna się od dostrzeżenia okazji,
potrzeby do zaspokojenia lub do rozwiązania problemu. Proces ten zmierza do zakończenia z chwilą
podjęcia decyzji o wdrożeniu określonego pomysłu wybranego spośród wielu rozważanych
i przystąpienia do realizacji”. (McGowan 1994:581-582)
6. „Innowacja to pierwsze faktyczne wykorzystanie wynalazku”, zaś „wynalazek to zrozumienie
„czegoś” nowego, znalezienie rozwiązania, które nie było znane lub aplikacji, która nie była
stosowana. Może to być idea nowego produktu, procesu lub usługi”. (Nasierowski 1997:45-46)
7. „Innowacje to wszelkie procesy badań i rozwoju zmierzające do zastosowania i użytkowania
ulepszonych rozwiązań do techniki, technologii i organizacji”. (Pomykalski 1997:8)
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8. „Innowacja jest kierowanym wysiłkiem organizacji na rzecz opanowania nowych produktów i usług
bądź też nowych zastosowań istniejących produktów i usług. Innowacja jest również formą kontroli
w tym sensie, że pomaga organizacji dotrzymać kroku konkurencji”. (Gryffin 1996:646)
9. „Innowacją jest każda idea, postępowanie lub rzecz, która jest nowa, ponieważ jest jakościowo
odmienna od dotychczasowych. Przekształcenie innowacji w produkty i działania rynkowe to
rozpoczynanie czegoś całkowicie nowego, podejmowanie skomplikowanej działalności o wysokim
stopniu ryzyka i niepewności. Innowacje w biznesie obejmują produkty i usługi oraz działania mające
na celu doprowadzenie ich do nabywców, oraz przekonanie o ich użyteczności”. (Sztucki 1998:13)
Jak wynika z wyżej wymienionych definicji zakres pojęcia „innowacje” jest bardzo szeroki, a sam
termin dość dowolnie interpretowany. Dla wielu innowacja to coś nowego, nieznany dotychczas sposób
zaspokojenia określonej potrzeby, celowo zaprojektowana przez człowieka zmiana stanu rzeczy, jakiś
wynik działania ludzkiego, pozwalającego przekształcić ideę, pomysł w określoną koncepcję operacyjną.
Termin innowacje oznacza wszystko, co spostrzegane jest przez ludzi jako nowe, niezależne od obiektywnej
nowości danej idei czy rzeczy.
Klasyfikacja innowacji
Innowacje są różnie klasyfikowane, a do ich podziału stosuje się rozmaite kryteria. Sprawia to, że
podział ten nie jest przejrzysty i precyzyjny. Często ta sarna innowacja może być zaliczana do kilku grup
(klas), zależnie od przyjętego kryterium podziału.
Można wymienić kilka takich podziałów:
1. Ze względu na dziedzinę wiedzy czy praktyki, jakiej dotyczą wyodrębnia się:
a) innowacje techniczne,
b) artystyczne,
c) naukowe,
d) technologiczne,
e) społeczne,
f) ekologiczne.
2. Zależnie od dziedziny działalności, której dotyczą można podzielić innowacje na:
a) funkcyjne - zaspakajające nowe, dotychczas nieujawnione potrzeby społeczne,
b) innowacje przedmiotowe - polegające na wprowadzeniu nowych maszyn,
c) innowacje technologiczne - polegające na wprowadzaniu nowych metod wytwarzania,
usprawniających produkcję, czyniącą ją lepszą i tańszą,
d) innowacje organizacyjne - polepszające organizację pracy i produkcji,
e) innowacje ekologiczne - zmniejszające lub eliminujące negatywne skutki działania firmy na
środowisko naturalne.
3. Według kryterium oryginalności zmian wyróżnia się:
a) innowacje kreatywne - oryginalne samodzielne twory wytwory jednostki lub grupy, wynalazki
odkrycia, a więc rozwiązania oparte na procesie twórczym, stosowane po raz pierwszy w danej
gospodarce i odgrywające decydującą rolę w jej rozwoju,
b) imitujące - nieoryginalne, nowości zapożyczone, już gdzie indziej stosowane.
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4. W zależności od intensywności technologicznej i kapitałowej wyróżniamy: (Fengler 1991:9)
a) innowacje „lekkie” o zaawansowanej technologii,
b) innowacje „ciężkie” o zaawansowanej technologii,
c) innowacje „lekkie” o prostej technologii,
d) innowacje „ciężkie” o prostej technologii.
5. Ze względu na kryterium złożoności wyróżnia się:
a) innowacje niesprzężone - są one rezultatem zarówno działalności twórczej jak i naśladowczej
wykonanej przez pojedynczych racjonalizatorów,
b) innowacje sprzężone - są one rezultatem wspólnego wysiłku i współdziałania wielu osób,
zespołów a nawet całych instytucji. Są one podstawą rozwoju współczesnej firmy.
6. Ze względu na skalę wielkości i zakres skutków jakie niosą ze sobą wyróżnia się:
a) innowacje strategiczne - są to wielkie zmiany, które dotyczą przedsięwzięć o charakterze
długofalowym o dużym znaczeniu dla przyszłości,
b) innowacje taktyczne - są to wszelkiego rodzaju bieżące zmiany w technice produkcji, technologii,
metodach wytwarzania i organizacji. Ich celem jest podniesienie sprawności funkcjonowania firmy.
7. Ze względu na mechanizm pobudzania do innowacji dzieli się je na:
a) innowacje podażowe - są one następstwem odkryć, wynalazków i pomysłów, polega głównie na
tym, że twórcy nowej techniki dokonują odkryć i wynalazków pod wpływem dociekliwości
badawczej i predyspozycji twórczych, a także pod wpływem indywidualnej potrzeby –
samorealizacji,
b) innowacje popytowe - są one stymulowane przez potrzeby ujawniające się na rynku lub poza nim.
(Lichtarski 1997:149)
8. Ze względu na zakres oddziaływania i uzyskane efekty dzieli się na innowacje procesowe i produktowe:
(Jasiński 1992:10)
a) innowacje procesowe to nowy sposób wytwarzania danego produktu lub nowe prowadzenie usług
czy dystrybucji produktów,
b) innowacje produktowe „to zmiany fizycznej charakterystyki lub osiągów istniejących wyrobów
i usług lub tworzenie całkowicie nowych wyrobów i usług. (Gryffin 1996:663)
Dwa ostatnie typy innowacji są ściśle związane w każdej firmie. Trudno bowiem wyobrazić sobie
wiele innowacji produktowych bez jednoczesnych innowacji procesowych.
Oba rodzaje innowacji wywierają zasadniczy wpływ na poziom dochodów firmy i jej rentowność,
przy czym wpływ każdego z nich zależy od etapu procesu innowacyjnego, w którym znajduje się dany
produkt. W fazie rozwoju, zastosowania i uruchamiania rola innowacji produktowych jest szczególnie duża,
ponieważ fizyczne i finansowe możliwości innowacji najsilniej wpływają na wyniki organizacji. Później kiedy
innowacja wkracza w fazę wzrostu, dojrzałości i schyłku, szczególnego znaczenia dla podtrzymania
przychodów nabiera zdolność organizacji do rozwoju innowacji procesowych, takich jak precyzyjne
dopasowanie produkcji, podnoszenie jakości produktu i poprawa dystrybucji.
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Wpływ innowacji produktowych i procesowych na dochody firmy
Rysunek 1

Źródło: R. W. Gryffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996, s. 664
Dla każdej firmy oba te rodzaje innowacji są ważne. Jednakże zasadnicze znaczenie mają
innowacje produktowe, ponieważ współczesna forma konkurencji dotyczy nowych produktów, nie zaś cen,
a wprowadzanie na rynek nowych wyrobów jest obecnie warunkiem rozwoju firmy działającej na
nasyconym i wymagającym rynku. Wynika to z faktu, że rosną wymagania rynku, a kształtowanie gustu
klienta poprzez marketing powoduje konieczność stałego reagowania na potrzeby i życzenia klientów,
szybciej i lepiej niż konkurencja, możliwość rozbudzania potrzeb przez tworzenie nowych wartości
użytkowych, których posiadanie kojarzy się potencjalnym użytkownikom z określonymi satysfakcjami.
(Oliver 1992
:7-12)
W literaturze spotyka się różne interpretacje „nowy produkt” i stosuje się też różne kryteria jego
wyróżniania. Na przykład, biorąc pod uwagę kryterium stopnia „nowości” produktów dla przedsiębiorstwa
i rynku dzieli się nowe produkty na:
- produkty nowe na świecie, nowe produkty tworzące nowy rynek ,
- nowe linie produktu; nowe produkty pozwalające firmie na wejście na istniejący
już rynek po raz pierwszy,
- produkty dodatkowe; nowe produkty uzupełniające dotychczasowe linie produktów
przedsiębiorstwa,
- udoskonalenia dotychczasowych produktów; nowe produkty o udoskonalonym działaniu,
- produkty repozycjonowane; istniejące produkty kierowane na nowe rynki,
- produkty redukujące koszty; nowe produkty, spełniające podobne funkcje przy niższych kosztach. (Kotler
1994:292)
Według badań znanej firmy konsultingowej Booz Allen & Hamilton, którymi było objętych 700
przedsiębiorstw amerykańskich i 13000 produktów wprowadzonych na rynek, najwięcej nowych produktów
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stanowiły produkty uzupełniające grupy asortymentowe produkowane przez firmę, oraz produkty
ulepszone. W zbiorowości badanych produktów stanowiły po 26% każdy. Kolejne nowości to nowe produkty
dla przedsiębiorstwa - 20% badanych, 11% stanowiły produkty bardzo zbliżone do istniejących wcześniej,
tuż za nimi znalazły się produkty nowe zarówno dla firmy, jak i rynku - 10%. Najmniej liczną grupę - 7%
stanowiły produkty nowe tylko dla określonego segmentu rynku. (Dubiniec 1994:85-86)
Nowy produkt musi być rozpatrywany zarówno z punktu widzenia producenta jak i konsumenta,
albowiem niekoniecznie to, co spostrzeże i oceni producent jako nowe, potwierdzi także nabywca.
Nowy produkt rozpatrywany z punktu widzenia producenta to produkt o nowych rozwiązaniach
techniczno - technologicznych. O nowości produktu świadczą wprowadzone rozwiązania konstrukcyjne,
zastosowania nowych surowców, nowa technologia wytwarzania. Produkt taki może zaspokoić nowe
potrzeby konsumenta, może zaspokoić potrzeby stare w odmienny sposób, lecz nie jest to warunek
świadczący, bądź nie, o nowości tego wyrobu. Wprowadzone nowe rozwiązania mogą zmniejszyć zużycie
materiału, wprowadzić bardziej wydajną organizację pracy, zmniejszając tym samym koszty wytwarzania.
Nowy produkt rozpatrywany z punktu widzenia konsumenta to produkt zaspakajający nowe
potrzeby, bądź produkt zaspakajający potrzeby istniejące w inny sposób. O nowości produktu decyduje
stosunek konsumenta do jego właściwości. Warunkiem zaspokojenia przez produkt nowych potrzeb jest
zaspokojenie potrzeb istniejących w odmienny sposób.
Nowy produkt tylko w wyjątkowych sytuacjach jest produktem całkowicie nowym. Z reguły
produkty nowe powstają w wyniku odpowiedniej modernizacji produktów już istniejących. Koniecznym
warunkiem wprowadzania na rynek nowych produktów są procesy innowacyjne.
Produkt może być uznawany za nowy ze względu na różne jego cechy tj.: funkcje podstawowe,
funkcje dodatkowe bądź ze względu na jego wyposażenie. Do uznania produktu za nowy w jednym
przypadku mogą być konieczne zmiany jego funkcji podstawowych, a innym zmiany niektórych tylko
elementów jego wyposażenia. Kształtowanie nowego produktu wymaga znajomości znaczenia
przypisywanego przez konsumenta różnym właściwościom produktu.
Punkt widzenia konsumenta jest najważniejszy. To on konfrontując właściwości wyrobu z własnymi
potrzebami, uznaje go bądź nie uznaje za nowość.
Każdy producent powinien zrozumieć, że konsumenci preferują te produkty, które dostarczają im
najwyższą jakość, najlepsze cechy użytkowe lub cechy innowacyjne i starać się im te produkty dostarczać
w sposób skuteczniejszy niż konkurenci. Powinien także umieć oceniać szanse rynkowe wprowadzenia
nowego lub unowocześnionego produktu, gdyż to decyduje o efektywności jego wytworzenia
i upowszechnienia na rynku.
W przyszłości dla wielu firm będzie to problem podstawowy, gdyż w strukturze innowacji
dominować będą innowacje produktowe. Firmy muszą przygotować się do tworzenia i szybkiego
wprowadzania nowości na rynek. Zdaniem prezesa zarządu jednego z wiodących koncernów przemysłowych
w Niemczech, dwunastomiesięczne opóźnienie we wprowadzaniu na rynek produktu o cyklu życia 3 - 4 lat,
oznacza dla oferenta 50% utratę udziału w rynku. Wiele istniejących dziś produktów zniknie z rynku
ustępując miejsca absolutnym nowościom. Nowe technologie będą wywoływać nowe potrzeby, a to wzmoże
proces wdrażania nowych produktów. Prognozy przewidują, iż nowe technologie zrewolucjonizują życie
w początkach XXI wieku, a nowości wkroczą do wszystkich dziedzin życia człowieka. (Sosnowska 1998:1318)
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Źródła pozyskiwania innowacji
Przedsiębiorstwo aby mogło wprowadzać innowacje, musi sobie zapewnić dostęp do ich źródeł
i stworzyć pewien bank informacji o istniejących rozwiązaniach i możliwości korzystania z nich. Jeśli nie ma
gotowych rozwiązań, bądź nie może korzystać z licencji, musi poszukiwać nowych pomysłów na zewnątrz
lub generować własne umożliwiające mu twórcze rozwiązywanie problemów i wykorzystanie pojawiających
się okazji. Aby nowe pomysły były wartościowe muszą zostać dokładnie sformułowane, zanalizowane i
dostosowane do realizacji.
Źródła innowacji są dzisiaj wielorakie i bogate. Oczywiście dla przedsiębiorstwa bezpośrednim
źródłem inspiracji jest rynek. Peter F. Drucker podkreśla, że innowacja jest zawsze odpowiedzią na potrzeby
rynku. „Musi być zatem zawsze blisko rynku, orientować się na rynek, a w istocie być przez niego
inspirowana”. (Drucker 1994:153) Rynek jest ważnym źródłem inspiracji dla tworzenia i wdrażania
innowacji, ale traci on swoje znaczenie z uwagi na szybkość zmian w technice i technologii.
Celem innowacji jest nie tylko zaspokajać potrzeby rynku, ale także je tworzyć i zaspokajać na
coraz wyższym poziomie. Inspiracji do tworzenia takich potrzeb nie dostarczy już obecnie rynek, lecz
nowoczesna nauka i najwyższa technika, którą cechuje bardzo wysoki stopień chłonności przez naukę.
Wiele jest dzisiaj systemów wytwarzających odpowiednie informacje i wiele miejsc, z których
można czerpać użyteczne impulsy i inspiracje do opracowania innowacji potrzebnych firmom, a nawet
gotowe rozwiązania.
Źródłem innowacji dla przedsiębiorstwa mogą być rozmaite instytucje naukowo - badawcze,
przedsiębiorstwa i osoby, sympozja, publikacje fachowe, wystawy itp.
Peter F. Drucker, pisząc o systematycznej innowacji, która polega na celowym i zorganizowanym
poszukiwaniu i na systematycznej analizie okazji do społecznej lub gospodarczej innowacji, którą mogłyby
umożliwić zachodzące zmiany, uważa, że taka innowacja wymaga śledzenia siedmiu źródeł są nimi:
1. Nieoczekiwane zdarzenie - stwarza najwięcej okazji do innowacji i nie jest bardziej ryzykowne od innych
źródeł. Nie mniej jednak jest bardzo często ignorowane i odrzucane przez kierownictwo, które nie
dostrzega w nim szansy na nowe pomysły.
2. Niezgodność między rzeczywistością a wyobrażeniami o niej. Niezgodność jest symptomem zmiany,
która się wydarzyła bądź którą można spowodować. Najszybciej mogą ją dostrzec ludzie działający
w danym przemyśle, rynku czy procesie.
3. Innowacja wynikająca z potrzeb procesu. Potrzeba jest zawsze źródłem innowacji, a nawet ważną
okazją do jej wykreowania. Potrzeba ta tkwi wewnątrz procesu stosowanego w danym zakładzie pracy,
przemyśle, czy dziedzinie usług. Potrzebę tę trzeba sprawdzić pod kątem takich kryteriów, jak:
a) stopień zwartości procesu,
b) występowanie jednego słabego lub brakującego ogniwa,
c) wyraźne zdefiniowanie celu,
d) możliwość jasnego zdefiniowania istoty rozwiązania,
e) powszechna świadomość tego, że musi być jakiś lepszy sposób.
4. Zmiany w strukturze przemysłu, lub strukturze rynku, które wszystkich zaskakują. Zmiana w strukturze
przemysłu lub rynku jest nie tylko zagrożeniem, ale i poważną okazją do innowacji. Wymaga ona
przedsiębiorczości od każdego uczestnika tego przemysłu.
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5. Demografia. Ze wszystkich zmian zewnętrznych zmiany demograficzne są najwyraźniej widoczne i

można z wyczerpaniem określić ich skutki. Demografia ma duży wpływ na to, co będzie kupowane, przez
kogo i w jakich ilościach. Ma ona też wpływ na wiele podejmowanych decyzji, biorą ją pod uwagę
zarówno przemysłowcy jak i ekonomiści, czy politycy.
6. Zmiany w sposobach postrzegania, nastrojach i wartościach nieoczekiwane powodzenie lub nie
powodzenie często jest objawem znaczenia i sposobu postrzegania. Przy zmianie sposobów
postrzegania fakty nie zmieniają się, ale zmienia się ich znaczenie. Rynek podzielony dawniej według
grup zamożności, dzisiaj może być podzielony inaczej. Zmiany te, a raczej ich przewidywanie powinno
stanowić okazję do innowacji. Obecnie powszechnie uznaje się siłę innowacji opartej na postrzeganiu.
7. Nowa wiedza w dziedzinie nauk ścisłych i innych. Innowacja oparta na wiedzy wymaga dokładnej
analizy czynników naukowych, społecznych, ekonomicznych lub związanych z postrzeganiem, a także
skoncentrowania uwagi na sytuacji strategicznej i stosowania zarządzania zakładem pracy, aby wysoka
jakość polegała na stwarzaniu wartości dla użytkownika. (Drucker 1994:44)
Wszelkie źródła innowacji z punktu widzenia okazji do ich tworzenia w odniesieniu do zakładu
pracy można podzielić na dwa rodzaje, przyjmując za kryterium miejsce ich powstania, a mianowicie:
a) źródła egzogeniczne (zewnętrzne),
b) źródła endogeniczne (wewnętrzne). (Osęka 1985:27)
Źródła egzogeniczne to źródła zagraniczne i krajowe. Do źródeł zagranicznych można zaliczyć:
zagraniczne zaplecze badawczo - rozwojowe organizacje zajmujące się transferem wiedzy i technologii,
import maszyn, urządzeń, zakupy licencji, usług itp. Do źródeł innowacji krajowych należą zaś badania
naukowe prowadzone przez wyższe uczelnie i placówki Polskiej Akademii Nauk, tzw. granty, badania
naukowe i techniczne prowadzone przez instytuty branżowe, biura projektowe, ośrodki doświadczalne,
przedsiębiorstwa innowacyjne, rozmaite instytucje badawcze znajdujące się poza sferą produkcyjną itp.
Procesy badawcze obejmują naturalnie rozmaitą sferę działań i różnie też są interpretowane
w poszczególnych krajach. Ich celem jest, generalnie, zarówno pogłębienie wiedzy w danej dziedzinie, jak
i tworzenie użytecznych efektów dla praktyki. Procesy te zależą od specyfiki każdego kraju: jego wielkości
i zamożności, inwestowania w postęp naukowy i edukacyjny, bogactw naturalnych, struktury gospodarczej
i przemysłowej, specjalizacji gospodarczej, tradycji, lokalnych potrzeb i możliwości.
Źródła endogeniczne to wyniki prac własnego zaplecza badawczego i technicznego, kół jakości,
kadry kierowniczej, racjonalizatorów. Źródła wewnętrzne dotyczą raczej małych innowacji, ale są to źródła
najbardziej obfite i najcenniejsze, gdyż korzystanie z nich jest najtańsze, a płynące korzyści są wielostronne
i mają charakter kumulatywny, albowiem sumowanie się nawet drobnych usprawnień daje efekt
synergetyczny. Oprócz tego mają one dużą wartość motywacyjną, gdyż umożliwiają rozwój indywidualności
wielu ludzi w ich celowym działaniu. (Szczepański 1988:126)
Powszechnie uważa się, że innowacyjność pracowników jest głównym czynnikiem sukcesu zakładu
pracy, a jej pobudzenie jest zadaniem kadry kierowniczej, która tworzy korzystne dla innowacji struktury
i odpowiedni klimat społeczny. Właśnie kadra kierownicza, znająca najlepiej potrzeby i możliwości swojego
zakładu pracy, jego słabe i mocne strony, może najlepiej inspirować, opracowywać i stymulować zmiany
produktowe, procesowe, marketingowe i organizacyjne. Ona też spełniając funkcje przedsiębiorcy, decyduje
na ile innowacja jest ryzykowna i zyskowna i jaka jest szansa jej powodzenia, jeśli jest ona wprowadzana w
sposób przewidziany i zaplanowany. Na tę rolę kadry kierowniczej wskazywał już J. Schumpeter. Inwencją
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są obdarzeni ludzie przedsiębiorczy, umiejący robić rzeczy nowe lub stare w nowy sposób. Przedsiębiorca
„skierowuje środki produkcji do nowych dziedzin zastosowania (...) jego specyficzne zadanie polega na
łamaniu starej tradycji i tworzeniu nowej”. Jest on obdarzony inwencją twórczą i „nawiedzony duchem
przedsiębiorczości, jego funkcją jest tworzenie wyższego stanu równowagi”. Kieruje się on też
nieekonomicznymi motywami wprowadzania innowacji, którymi są:
a) „marzenie i chęć tworzenia prywatnego królestwa”, które są szczególnie intensywne u osób nie
mogących wybić się w innej sferze niż działalność gospodarcza,
b) „pragnienie zdobywania”, upodabniające działanie ekonomiczne do sportu,
c) „radość tworzenia”, czyli zadowolenie i ekscytacja z powodu dokonywania rzeczy nowych
i burzenia starych” (Schumpeter 1960: s. 142, 147-150)
Podobnie uważał też Peter F. Drucker, który stwierdził, że „przedsiębiorca zawsze poszukuje
zmiany, reaguje na nią i wykorzystuje ją jako okazję”. (Drucker 1994:37)
Tak też postępują współcześni przedsiębiorcy, promując twórcze, nowatorskie rozwiązania
zapewniające firmie tworzenie wyróżniających zdolności, dzięki pobudzaniu i rozwijaniu przedsiębiorczości
wewnętrznej. Przedsiębiorczość ta jest rodzajem działalności charakteryzujących się twórczym myśleniem
oraz umiejętnościami organizacyjnymi i planistycznymi w aspekcie zwiększania konkurencyjności. Polega
ona na utrzymaniu równowagi między optymalną sprawnością firmy a zdolnością do wyważonej twórczej
reakcji na pojawiające się okazje i wyzwania rynku nie tylko menadżerów, ale i „szeregowych”
pracowników działających pod profesjonalnym kierownictwem (McGowan 1994:580-582)
Proces ten jest działaniem stałym, który rozpoczyna się od dostrzeżenia okazji, potrzeby do
zaspokojenia lub do rozwiązania problemu, a kończy się z chwilą podjęcia decyzji o wdrożeniu określonego
pomysłu i przystąpieniu do jego realizacji. W każdej firmie bez względu na jej rozmiary może on być
prowadzony w sposób zamierzony i systematyczny.
Zakończenie
Zmiany w otoczeniu i ich dynamika są tak rozległe i wielostronne, że wpływają silnie na
wszelkiego rodzaju instytucje, a szczególnie na biznes. Musi on je starannie badać, aby je zidentyfikować
i określić, jakie stwarzają mu szanse i jakie niosą zagrożenia, na ile musi przeformułować swoją misję
i jakie wynikną z tego zmiany w zachowaniach i praktyce gospodarowania. Każdy bowiem czynnik
otoczenia, zmniejszający zdolność firmy do pozyskiwania potrzebnych jej zasobów albo do wytworzenia
i wprowadzenia na rynek jej wyrobów lub usług, staje się czynnikiem utrudniającym, a jednocześnie siłą
wywołującą określoną zmianę, wpływającą na sposób prowadzenia biznesu i zarządzania firmą.
Każdy czynnik zewnętrzny narzuca, więc firmie określone zmiany, które ponadto mogą być
stymulowane przez przyczyny wewnętrzne. Przedsiębiorstwo, które zajmuje pozycję dominującą bądź
monopolistyczną, ulega w mniejszym stopniu swemu otoczeniu a zmiany są wprowadzane z reguły
działaniami z wyboru, mającymi na celu poprawę istniejącego stanu bądź przeciw działanie możliwemu jego
pogorszeniu. Przedsiębiorstwo słabsze musi natomiast bardziej poddawać się naciskom otoczenia,
dokonywać większych i częstszych zmian, aby utrzymać lub umocnić swoją pozycję. Jeśli otoczenie zmienia
się szybko, a przedsiębiorstwo nie wprowadza zmian, kiedy jego wyniki są jeszcze dobre, może być
zmuszone do ich szybkiego wprowadzenia, aby dostosować się do nowych warunków zewnętrznych i oddalić
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zagrożenie. Zmiany podejmowane zbyt późno są kosztowne zarówno dla jednostek, jak i całych organizacji,
ale pozwalają na przetrwanie przedsiębiorstwa lub jego części. Jeśli nie dostrzega się zachodzących zmian i
nie traktuje ich jako szansy dla siebie traci się klientów i rację bytu. (Masłyk-Musiał 1996:12-13)
Zmiany mogą być dla przedsiębiorstwa zarówno nękające jak i mobilizujące. Mogą mu utrudnić
skuteczne działanie na rynku i w otoczeniu, a nawet prowadzić do wyeliminowania ze świata biznesu. Mogą
też wyzwalać nowe pomysły na sukces, entuzjazm, działanie, innowacje, poszukiwanie nowych rozwiązań
oraz umiejętności przystosowawcze.
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Maciej Gitling

Rola wartości organizacyjnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Wstęp
Wartości odgrywają ważną rolę w życiu człowieka, w tym również w środowisku pracy. Definicji
wartości jest bardzo wiele i odnoszą się one do różnych aspektów życia i pracy człowieka, bowiem
wartości są ważną częścią kultury każdego społeczeństwa, w którym człowiek funkcjonuje. Wartości
pobudzają i kształtują świadomość, motywują do aktywności, wytyczają cele działań, integrują ludzi
i scalają społeczeństwa, stymulują, ukierunkowują i stabilizują rozwój (Lachowski 2012: 20).
Pojęcie wartości ma bogatą literaturę przedmiotu w naukach społecznych
i humanistycznych i jest bez wątpienia jednym z najczęściej używanych określeń. W myśleniu
filozoficznym pojęcie wartości wiąże się z istotą dobra, a więc ideałami ludzkiego działania. Natomiast
w kontekście socjologicznym wartości rozwijają się w społeczno-kulturowym procesie rozwoju
społeczeństwa i internalizują wyobrażenia o pożądanych jego stanach. Zgodnie z ujęciem etycznym
wartości nadają sens pragnieniom człowieka. Wartości są cenne i godne pożądania. Jeżeli chodzi o świat
organizacji, to wartościami w przekonaniu pracowników jest to co moralne i właściwe, dobre lub złe,
pożądane lub zasługujące na pogardę. W organizacjach wartości etyczne i kulturowe są liczne i powinny
stanowić fundament sprawnego zarządzania organizacjami, które powinno zarówno je respektować jak
i je promować. Badania empiryczne wskazują, że zarządzanie respektujące wartości – nie tylko
ekonomiczne – zwiększa wiarygodność i efektywność organizacji, odpowiada współczesnym potrzebom
i oczekiwaniom wszystkich interesariuszy, sprzyja integracji pracowników w organizacji, ułatwia
prowadzenie polityki personalnej. Możemy przyjąć, że zarządzanie zasobami ludzkimi może być
bardziej akceptowane, skuteczne i efektywne, a kadra menedżerska bardziej wiarygodna, gdy będzie
bazować na uznanych wartościach organizacyjnych. Wartości organizacyjne mają wpływ na wyniki
ekonomiczne i społeczne. Przyczyniają się do wzrostu zyskowności, produktywności i innowacji.
Wzmacniają lojalność i więzi pracownicze, ubogacają potencjał organizacyjny.
Co rozumiemy przez ,,wartość”
Przez pojęcie ,,wartość” odnosimy się do tego co cenne i godne pożądania, co stanowi cel ludzkich
dążeń. Wartości i kryteria wartościowania pozostają w ścisłym związku ze społeczeństwem
i jego kulturą. Wartość stanowi jeden z głównych przedmiotów rozważań różnych dyscyplin
humanistycznych i społecznych, zajmujących się problematyką wartości w rozmaitych aspektach:
aksjologicznym, psychologicznym, socjologicznymi, kulturoznawczym (Socjologia. Przewodnik
encyklopedyczny 2008: 234).
J. Mazur i T. Michalczyk powołując się na S. Jałowieckiego, stwierdzają że relacje między
wyodrębnionymi wartościami, mogą przybrać cztery formy: (Mazur, Michalczyk 2015:19)
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wartości – normy mogą zostać całkowicie zinternalizowane w postaci wartości-obiektów;
tracą one wtedy swój charakter zewnętrzny, a dążenia w ich kierunku wywołane są przez
wewnętrzny imperatyw motywacyjny;
wartości-normy mogą zostać zaakceptowane przez jednostkę, mimo że nie przechodzą
w postać wartości-obiektów; są wtedy instrumentalne wobec innych wartości i nie tracą w tym
przypadku swojego normatywnego charakteru;
określonym wartościom-normom może towarzyszyć jedynie wiedza o ich istnieniu jako rzeczy
wartościowej, jednak bez jakichkolwiek form ich akceptacji;
wartości-normy są w ogóle nieznane określonym jednostkom bądź też jednostkowe wartościobiekty nie mają odpowiednika w świecie wartości-norm.

Istniejące definicje wartości można podporządkować w mniej lub bardziej arbitralny sposób
i formułować z nich także różne typy definicji wartości. Wiadomo, że człowiek – ujmowany ontologicznie
– żyje zarówno w świecie naturalnym, jak i społecznym. J. Sztumski stwierdza, że człowiek styka się
z wielką liczbą różnorodnych tworów przyrody i wytworów społecznych, zarówno materialnych jak
i niematerialnych. Ale nie wszystkich pożąda w takim samym stopniu i ocenia w taki sam sposób, i to
nawet wtedy, gdy uznaje je za potrzebne dla siebie. Tylko niektórym z nich ludzie nadają szczególne
znaczenie, uważając je za wyjątkowo cenne ze względu na ich swoiste właściwości, jakie rzeczywiście
mają lub zdają się mieć, czy też jakie im się przypisuje w danych społecznościach. I one składają się na
ten osobliwy świat wartości, który stanowi obok naturalnego i społecznego jak gdyby kolejne
środowisko określające egzystencję człowieka (Sztumski 1992:14).
Definiowanie wartości w kategoriach zachowań charakterystyczne m.in. dla F.B. Skinnera.
W terminologii tego autora wartości są wzmocnieniami pozytywnymi. Zdaniem Skinnera, wartość nie
może być utożsamiana z jakąś cechą fizyczną wspólną dla wszystkich przedmiotów, które określane są
jako dobre. Jednocześnie jednak twierdzi, iż ,, wartość jest po prostu sposobem opisywania tego, co
bezpośrednio albo na dłuższą metę oddziałuje na człowieka jako wzmocnienie” (Cyt za: Misztal 1980:
81).
A. Giddens przez wartości rozumie idee wyznawane przez jednostki lub grupy, określające co jest
pożądane, właściwe, dobre, a co złe. To, co dla jednostek stanowi wartość, zależy w znacznej mierze od
kultury, w jakiej żyją (Giddens 2008: 137).
G. Bartkowiak stwierdza, iż związek wartości z działaniami człowieka w procesie pracy polega na
dążeniu ku wartościom lub na unikaniu pewnych działań. Jednocześnie działanie to weryfikuje wartości,
do których człowiek zmierza (Bartkowiak 2009:21). Stwierdzić należy, iż źródeł wartości należy
upatrywać w samym człowieku, w jego osobowości, otoczeniu, środowisku i jego wpływie na jednostkę
poprzez kulturę. Dzięki wartościom ludzie uświadamiają sobie, jakie cele chcieliby osiągnąć, a także
podejmują zróżnicowane działania, by do tego doprowadzić. Wartości określają zatem postawy
i motywację człowieka (Bartkowiak 2009: 21-22).
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Wartości organizacyjne
Współczesne organizacje działają w oparciu o ich wewnętrzną złożoność i relacje z otoczeniem
zewnętrznym na które oddziałują procesy globalizacji. Zasadniczymi elementami konstytuującymi sieci
wartości są podmioty uczestniczące w niej, reprezentowane przez te podmioty zasoby, działania
podmiotów na rzecz tworzenia wartości sieci oraz relacje między podmiotami. Relacje te mogą
przybierać różne formy: zależności, norm, regulacji i sposobów komunikowania się (Jędralska, Kosiń
2007: 7).
Zarządzanie przedsiębiorstwem staje się bardzie dynamiczne i złożone, zasoby ludzkie
traktowane są jako element przewagi konkurencyjnej, bowiem to od wiedzy, kompetencji,
doświadczenia i zaangażowania pracowników zależy powodzenie całej organizacji. Przedsiębiorstwa
muszą zatem w sposób umiejętny zarządzać pracownikami, tak aby wyzwolić w nich nową energię,
która przekładać się będzie m.in. w ich kreatywności. Jak stwierdza A. Stachowicz-Stanusch
,,organizacja musi znaleźć sposób zamiany pasywnej akceptacji pracownika w jego aktywne
zaangażowanie. Jest to możliwe wtedy, gdy dopasujemy duszę jednostki z duszą organizacji, co
z kolei może nastąpić, gdy jednostka identyfikuje się z wartościami organizacji” (Stachowicz-Stanusch
2007: 17).
Wartości organizacyjne stają się fundamentem każdej organizacji, B.Z. Poustner i J.M. Causes
w swojej książce The Leadreship Challenge stwierdzają, iż wspólne wyznawane wartości:










promują wysoki poziom lojalności korporacyjnej;
ułatwiają consensus co do głównych celów organizacji;
pobudzają etyczne zachowania;
promują ciężką pracę i opiekuńczość;
redukują poziom stresów i napięć w pracy;
ułatwiają zrozumienie oczekiwań z wykonywanej pracy;
rozwijają silne przekonanie o potrzebie efektywności osobistej;
rozwijają satysfakcję z uczestnictwa w organizacji;
rozwijają pracę zespołową (Tamże: 18).

W środowisku pracy, istotnego znaczenia dla pracowników nabiera nie tylko ranga wartości, ale
i zmiana znaczenia poszczególnych wartości w czasie. Jedne wartości rosną na znaczeniu, inne tracą.
W literaturze przedmiotu z zakresu socjologii organizacji oraz nauk o zarządzaniu, zwraca się uwagę na
znaczenie m.in. wartości etycznych i kulturowych. Lista wartości do których pracownicy przywiązują
szczególna uwagę jest bardzo liczna, należą do nich m.in. życzliwość, zaufanie, sprawiedliwość,
szacunek, wiarygodność, rzetelność, lojalność, tolerancja, otwartość itd.
Wartości organizacyjne tkwią w: (Bugdol 2006: 10)
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relacjach między ludźmi;
kulturze organizacyjnej;
ogólnie zaakceptowanych systemach wartości i systemach etycznych.

M. Bugdol stwierdza, iż rozpatrując pojęcie ,,wartości organizacyjnych”, możemy posługiwać się
terminem ,,zarządzanie wartościami”. Owo zarządzanie powinniśmy uznać za część zarządzania
zasobami ludzkimi (Bugdol 2006: 10). Stwierdzić więc należy, iż zarządzanie zasobami ludzkimi musi
uwzględniać systemy wartości organizacyjnych.
Współczesną organizację można analizować przez pryzmat systemów, procesów zasobów
i stosunków społecznych w których wartości nabierają istotnej wagi. Wartości organizacyjne odgrywają
ważną rolę w zarządzaniu organizacjami, dzieje się tak z dwóch powodów: po pierwsze kadra
menedżerska powinna się do nich odwoływać i na nich budować kapitał społeczny organizacji, po drugie
dlatego, że sami pracownicy je wyznają i cenią. Zarządzanie zasobami ludzkimi powinno więc
respektować i promować wartości organizacyjne.
S. L. Dolan, B. Richley, S. Garcia i T. Linghan promują model zarządzania poprzez wartości (ZPW)
oparty na trzech osiach wartości, tj. ( Cyt. za: Żółcińska 2008)






ekonomiczno-pragmatyczne wartości są konieczne do utrzymania i złączenia różnych
podsystemów organizacyjnych. Odnoszą się do wydajności, standardów działania
i dyscypliny. Te wartości mają wpływ na działania, takie jak planowanie,
zagwarantowanie jakości i księgowość;
sposób, w jaki ludzie się zachowują w grupach, jest wyznaczany przez etyczno-społeczne
wartości, które są wspólne dla członków grupy. Ma to związek z zachowaniem ludzi,
m.in. w pracy i w związkach, oraz z wartościami społecznymi, takimi jak szczerość,
szacunek, prawość i lojalność;
wartości emocjonalno-rozwojowe są podstawowe dla stworzenia nowych okazji do
działania. Są związane z zaufaniem, wolnością i szczęściem. Przykłady takich wartości to
kreatywność/tworzenie pojęć, życie/samoświadomość, pewność siebie/poczucie wpływu,
zdolności adaptacyjne/elastyczność.

Zarządzanie przez wartości
Od kilkunastu lat postuluje się uwzględniania wartości w praktyce zarządzania. Koncepcja
zarządzania przez wartości zakłada identyfikację i integrację wartości ważnych dla przedsiębiorstwa
oraz wartości ważnych dla pracowników i kadry menedżerskiej. Należy bowiem pamiętać, iż wspólne
wartości determinują i regulują relacje między jednostkami, organizacją i innymi podmiotami
w otoczeniu organizacyjnym. Zobowiązują one pracowników do określonych zachowań, zapewniając ich
przewidywalność i stabilność, a także redukując konflikty i niejednoznaczność ról w organizacji.
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Zarządzanie przez wartości pozwala efektywnie odpowiedzieć na najważniejsze wyzwania
przedsiębiorstw: (Lachowski 2012: 261)









przewartościowanie celów działalności;
przywództwo nowego typu;
efektywne zarządzanie zmianą;
potrzeby i wartości klientów siłą motoryczną rozwoju przedsiębiorstw;
pozyskiwanie i rozwój talentów;
zarządzanie wiedzą;
kierowanie innowacji;
doskonalenie pracowników.

Katalog wartości organizacyjnych jest w zasadzie otwarty. Trudno z góry przesądzać, co dla
przedsiębiorstwa jest ważne i powinno wchodzić w skład jego kultury organizacyjnej. I. ŚwiątekBarylska wskazuje, że pomimo tego że organizacje publikują i głoszą określone wartości i normy,
starając się przekładać je na konkretne zachowania, nie zawsze deklarowana kultura organizacyjna
pokrywa się z rzeczywistym systemem wartości uznawanym przez członków organizacji. Sytuację
można dodatkowo pogarszać fakt, że często prawdziwe wartości są głęboko ukryte, bezdyskusyjne
i nieuświadomione (Błaszczyk 2006: 236).
Zarządzanie przez wartości to proces przekazywania głównych wartości organizacji z pokolenia na
następne pokolenie zarządzających poprzez przejmowanie obowiązków wynikających z głównych
wartości oraz ich ochrony dla i w imieniu korzyści organizacji i jej uczestników. Dla zachowania ciągłości
wartości niezbędna jest ich instytucjonalizacja.
A. Stachowicz-Stanusch, stwierdza że w procesie zarządzania przez wartości można wyróżnić
następujące fazy: (Stachowicz-Stanusch 2007: 61).
FAZA I
Definiowanie głównych wartości

FAZA II
Rozwój głównych wartości

FAZA III
Komunikowanie głównych
wartości

Aby wartości w organizacji stały się bliskie pracownikom i otoczeniu muszą być doprecyzowane,
tak by nie pozostawiać pracownikom pola do domysłów i ułatwić im ich aplikację
w codziennym działaniu. Pamiętać należy, aby wartości nie były tylko pustymi hasłami którymi szczyci
się organizacja, ale powinny być one wpisane w praktyczne działania odnoszące się do zarządzania
potencjałem społecznym organizacji.
Nie ulega wątpliwości że podstawowymi aktywami organizacji są ludzie. To od nich zależy, czy
organizacja będzie działać zgodnie z zasadami. Zatrudnianie właściwych osób, czyli takich, które
akceptują wartości organizacji i w przyszłości będą postępować zgodnie z nimi, to najważniejsze
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narzędzie tworzenia moralne kompetentnej organizacji. Aby tak się stało organizacja musi mieć
przywódców którzy potrafią dotrzeć do pracowników. Ludzie bowiem mają naturalną skłonność do
pożądania za swymi przywódcami, gdy nabiorą pewności iż kadra menedżerska jest wierna wartościom
i zasadom moralnym.
Zarządzanie przez wartości nie jest koncepcja skomplikowaną w swych założeniach, ale trudną do
wdrożenia, z uwagi m.in. na: (Kosewski 2007: 111)





niezwykle wysokie wymagania w stosunku do ludzi ją stosujących;
konieczność wytworzenia i ugruntowania norm postępowania zgodnych z przyjętymi
wartościami;
konieczność doprowadzania do powszechnego akceptowania i stosowania w organizacjach
uzgodnionych wartości i norm;
konieczność opracowania systemu kar za jawne odstępstwa od postępowania zgodnego
z przyjętymi wartościami i normami.

Klimat organizacyjny budowany w oparciu o wartości
Organizacja może sprawnie funkcjonować jeżeli stosunki międzyludzkie układają się harmonijnie,
jeśli panuje między nimi zgoda i dążenie do wspólnego celu. Klimat organizacyjny stanowi
charakterystyczny dla danej organizacji zespół norm i reguł postępowania warunkujących zachowanie
się pracowników w zespole i wzajemne stosunki współdziałania oraz łączności między nimi
a zwierzchnikami. Podstawą kształtowania dobrego klimatu jest zapewnienie pewnego ładu między
kadrą menedżerską a pracownikami. Aby tak się stało wszyscy członkowie organizacji muszą wyznawać
wspólne idee i cele organizacji.
J. Penc zwraca uwagę na fakt, iż klimat organizacyjny kształtuje wiele różnorodnych czynników
wewnętrznych jak i zewnętrznych o różnej sile i znaczeniu. Klimat ten jednak odnosi się do wnętrz
organizacji, a więc do sposobu życia w niej pracowników i sposobu ich myślenia oraz działania,
a także oczekiwań wobec organizacji. Wśród czynników odpowiedzialnych za budowę klimatu
organizacyjnego wymienić możemy m.in. (Penc 2001; 87)





właściwe określone cele;
dominujące idee i wartości;
wzorce i reguły;
formalne i nieformalne kanały komunikacji wewnątrz firmy.

Zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje wszystkie aspekty wzajemnych relacji między grupami
pracowniczymi i poszczególnymi osobami. Osiąganie optymalnego wykorzystania zasobów ludzkich jest
możliwe dzięki opracowaniu i wdrażaniu spójnej i konsekwentnej polityki odnoszącej się do zasobów
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ludzkich. W kreowaniu tej polityki niezbędnym elementem są wartości organizacyjne oparte na etyce.
Zachowania pracowników są w dużym stopniu determinowane przez zachowania kadry menedżerskiej.
Z kolei zachowania kadry menedżerskiej są silnie związane z systemem wartości wyrażanych poprzez
praktyki organizacyjne.
M. Kaptein wyróżnia osiem normatywnych wartości, które mogą kształtować kulturę etyczną
organizacji: (Cyt. za: Lewicka, Michniak 2014: 190)















przejrzystość – odnosi się do kompleksowych, konkretnych i zrozumiałych oczekiwań
dotyczących zachowań pracowników. Jeżeli organizacja nie wskazuje, które zachowania
traktowane są jako etyczne, a które jako nieetyczne, powstaje ryzyko częstszego
przejawiania się tych drugich;
spójność na poziomie wyższego kierownictwa – stopień, w jakim kierownictwo wyższego
szczebla daje dobry przykład w zakresie zachowań etycznych. Spójność jest szczególnie
ważna z uwagi na fakt, że pracownicy bardzo często naśladują zachowania menedżerów,
upatrując w nich wzorce postępowania;
spójność na poziomie postępowania bezpośredniego przełożonego – jeśli organizacja ma
jasno wytyczone etyczne normy, ale bezpośredni przełożony nie przestrzega ich, pracownicy
otrzymują nieprzystające, niespójne sygnały;
wykonalność – odnosi się do warunków stworzonych przez organizację w celu umożliwienia
pracownikom spełnienia oczekiwań normatywnych.
wsparcie – stopień, w jakim organizacja popiera etyczne postępowanie zarówno
kierownictwa, jak i pracowników. Pracownicy, którzy czują się niezadowoleni i którym brak
motywacji do pracy, są bardziej podatni na przejawianie zachowań nieetycznych.
transparentność – stopień, w jakim zarówno pracownicy, jak i menedżerowie mogą wyrazić
swoją opinię na temat określonych zachowań w organizacji i ich odczuwalnych skutków.
Ważne jest aby pracownicy byli świadomi konsekwencji swoich działań. Taka sytuacja
powoduje wzrost odpowiedzialności za swoje zachowania.
Możliwość podejmowania dyskusji – dotyczy możliwości omówienia kwestii etycznych, takich
jak bieżące dylematy etyczne lub domniemane zachowania nieetyczne w miejscu pracy.
Kultura wspierająca dialog pomaga uczyć się na własnych błędach, natomiast kultura
zamknięta na dyskusję może doprowadzić do moralnego stresu i wzbogacić nieetyczne
zachowania.
Określanie sankcji – dotyczy zakresu egzekwowania zachowań etycznych (wyrażane przez
kary za zachowania nieetyczne oraz nagrody za zachowania).
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Zakończenie
Wartości organizacyjne wpisane są w kulturę organizacyjną współczesnych organizacji, co
z kolei przekłada się na zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktualnie obserwujemy wzrost roli
i znaczenia kapitału ludzkiego, wyrażonego w kompetencjach zatrudnionych pracowników
i konieczność jego unikanego kształtowania z godnie z wymogami strategii biznesu. Silnie akcentuje się
potrzebę zaangażowania pracowników w realizację celów wyznaczanych przez organizację. Silna
kultura organizacyjna przyczynia się do zjednoczenia pracowników poprzez wspólny dla nich zespół
wartości i sankcjonowanych przez kadrę menedżerską, które to wartości zakładają zbieżność interesów
obu stron – pracowników i pracodawcy. Zarządzanie zasobami ludzkimi wymaga stworzenia ludziom
szansy jak najlepszego wykorzystania wszystkich ich możliwości – w ich własnym interesie, a także w
interesie
organizacji.
Sukces
każdej
organizacji
wynikać
będzie
m.in.
z uwzględniania wartości w praktyce zarządzania personelem. Nie należy jednak zapominać o tym, iż
istotnym zagrożeniem dla organizacji może być rozdźwięk w sferze deklaracji wartości i działań.
Dlatego w organizacjach muszą zostać stworzone możliwości organizacyjne w celu utrwalania praktyk
ich przestrzegania. Ważna rolę odgrywa tutaj postawa samej kadry menedżerskiej, która powinna
stanowić wzór do naśladowania dla innych uczestników organizacji.
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Wojciech Broszkiewicz
Społeczność lokalna wobec doświadczenia zmiany
Wstęp
Choć doświadczenie zmiany było dane poszczególnym ludziom i całym społecznościom od
bardzo dawna, to jednak obecnie jest ono szczególnie mocno odczuwane. Zjawisko to można dostrzec na
bardzo wielu przenikających się płaszczyznach – począwszy od zmian klimatycznych (które sprawiają
że poszczególne pory roku – o swoich wyraźnych dotąd charakterystykach – stają się coraz bardziej
nieprzewidywalne), aż po zmiany społeczne i ekonomiczne (które posiadają wiele bardzo złożonych
przyczyn i równie wiele następstw często trudnych do ogarnięcia z bieżącej perspektywy).
W społecznościach lokalnych przemiany te skupiają się jak w soczewce. Z jednej strony
działają na nie czynniki o globalnych wręcz uwarunkowaniach, a z drugiej to w nich tkwi duży potencjał
mogący nadać impuls ewentualnej zmianie. To od podstawowych struktur społecznych – stanowiących o
istocie funkcjonowania społeczności tego rodzaju –mogą zależeć skutki zmiany społecznej. Może ona
bowiem być postrzegana jako szansa albo zagrożenie, może zostać zaakceptowana albo napotkać na
silny opór. Ponadto wobec poziomu skomplikowania współczesnych przemian nawet pozytywne
założenia – szczególnie w przypadku zmiany egzogennej – mogą przynieść negatywne konsekwencje,
gdyż mogą nie uwzględniać wszystkich kwestii istotnych z punktu wiedzenia przedmiotu oddziaływania.
Wobec tego interesujące jest to jak społeczności lokalne radzą sobie ze zmianami, które ich
dotyczą. Przykładem tego rodzaju zjawisk jest zmiana przynależności administracyjnej miejscowości
wiejskich leżących w pobliżu średnich i dużych miast dążących do rozwoju terytorialnego. W przypadku
niektórych z takich społeczności zmiana ta wynika bezpośrednio z działań ich mieszkańców, a w innych
przeciwnie – jest postrzegana jako bezkompromisowa ekspansja większego i silniejszego organizmu
administracyjnego. Ponieważ elementem konstytuującym społeczności lokalne jest wieź społeczna,
zasadniczym zagadnieniem staje się więc to – jakie konsekwencje ma dla tej więzi doświadczenie
wspomnianej zmiany. Aby można było odpowiedzieć, na to pytanie konieczne jest przyjrzenie się
problematyce zmiany społecznej i jej uwarunkowań, kwestii specyfiki społeczności lokalnych,
a szczególnie budującej je więzi społecznej.
Społeczności lokalne jako przedmiot i podmiot przemian społecznych – podstawy
teoretyczne pracy
Doświadczenie zmiany społecznej jako syndrom współczesności
Poziom skomplikowania zachodzących współcześnie zjawisk społecznych sprawia nauce
problem z ich wyczerpującym opisaniem i jednoznacznych nazwaniem. Stąd w zależności od
uwzględnianego aspektu pojawiają się określenia zwracające na przemiany w systemie zrządzania
(społeczeństwo postkapitalistyczne Peter F. Drucker), zmiany w zakresie technologii (społeczeństwo
informacyjne Tadao Umesao, Yoneji Masuda), zmiany kulturowe (społeczeństwo postnowoczesne
Anthony Giddens). Bez aspiracji wymienienia wszystkich mniej lub bardziej aktualnych tego rodzaju
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pojęć można zwrócić uwagę na jeden zasadniczy ich wspólny aspekt – zmianę. Choć sam fakt zmiany
społecznej nie jest niczym nowym – sama socjologia (i powstałe w jej ramach paradygmaty) była
odpowiedzią na zaistniałe przemiany i próbą ich wyjaśniania – to jednak zasadniczym novum jest
dynamika zachodzących obecnie zjawisk.
Bez rozstrzygania powyższych kwestii można stwierdzić, że zmiany w technologiach wiążą się
ze zmianami natury społecznej od zjawisk natury mikro (w tym np. procesu komunikowania) po te
w skali marko (np. struktura gospodarki). Przy czym jest to raczej ostrożne założenie mające na celu
ustalenie pewnej płaszczyzny zgody co do tego faktu, aczkolwiek można spotkać się z poglądem bardzo
deterministycznym w kontekście wspomnianego związku. Niektórzy jak Jan Szczepański jednoznacznie
wskazują, że czynnikiem warunkującym zmianę społeczną jest postęp technologiczny, który powoduje
przemiany w ekonomii, następnie w organizacji i strukturze społecznej, a później w świadomości ludzi
doświadczających tych procesów (Szczepański 1972: 512).
Zmiany te mogą mieć naturę endogenną i egzogenną. Jak zauważa Piotr Sztompka
odśrodkowy nacisk na zmiany może być pochodną sprzeczności, napięć i konfliktów w strukturze
społeczności. Zewnętrzna inicjacja zmiany może natomiast wynikać z kontaktów z innymi
społeczeństwami i kulturami, tj. mieć charakter społeczny, ale także z klęsk i katastrof, którymi
doświadcza ludzi natura. Do podmiotów zmiany społecznej P. Sztompka zalicza natomiast innowacyjne
jednostki (reformatorów, ideologów, wynalazców itp.), , role (artystów, uczonych itp.), organizacje
(parlamenty, zespoły badawcze itp.), zbiorowości (artystów, studentów, sekty religijne itp.), ruchy
społeczne (młodzieżowe, religijne, polityczne, itp.), postępowe klasy społeczne (w teorii Karola Marksa
we wczesnej fazie formacji kapitalistycznej burżuazja, w schyłkowej proletariat, w koncepcji Karla
Mannheima – inteligencja, według Herberta Marcuse – młodzież itp.) (Sztompka 1983: 125-151).
Społeczność lokalna – zanik versus renesans
W socjologii termin „społeczność lokalna” rodzi pewne problemy. W języku polskim jest to
odpowiednik angielskiego słowa community, ale zdaniem Jerzego Szackiego nie do końca precyzyjnie
oddaje głębię znaczeniową swojego pierwowzoru. Jednakże można przypisać mu trzy zasadnicze cechy:
terytorium, interakcję i istnienie trwałej więzi pomiędzy jej członkami (Szacki 1983: 633-644).
Społeczność zamieszkuje miejsce, a zbiorowość jedynie zaludnia obszar. Miejsce jest „oswojone”,
doskonale znane, przyswojone i własne, a obszar jest obcy i nie należy do nikogo (Jałowiecki
i Szczepański 2002: 101). Klasyczna praca Ferdinanda Tönniesa Gemeinschaft und Gesellschaft,
wyróżnia tradycyjne społeczności lokalne oparte na „woli organicznej” i stowarzyszenia konstytuowane
przez formalno-rzeczowe związki. To dychotomiczny podział na społeczności wiejskie – tradycyjne i
miejskie – nowoczesne (Tönnies 1988), który ma swojej konsekwencje dla takich aspektów życia
społecznego jak ekologiczno-przestrzenne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe a nawet psychologiczne
(Starosta 1995: 91).
Data wydania wspominanej pracy F. Tönniesa (tj. 1887 r.) pozwala zauważyć, że problematyką
społeczności lokalnych badacze zajęli się w niezwykle dramatycznym momencie historycznym dla tego
rodzaju struktur społecznych. To czasy pierwszej rewolucji przemysłowej, której jedną z konsekwencji

53

było rozbicie tradycyjnych układów społecznych. Efektem industrializacji było rugowanie chłopów
czynszowych z ziemi, na której gospodarowali, ich migracja do miast przemysłowych, które rozwijając
się niezwykle dynamicznie potrzebowały dużych zasobów taniej siły roboczej. To rozbijanie
tradycyjnych więzi społecznych charakterystycznych dla społeczności wiejskich, które doświadczyły
zjawiska migracji na niespotykaną dotąd skalę, i powstawanie nowej kategorii społecznej, o zupełnie
odmiennym rysie kulturowym niż chłopstwo, tj. klasy robotniczej. Jak widać już wówczas można było
mieć wątpliwości, czy przedmiot badań, tj. wiejska społeczność lokalna wówczas gdy zwrócono na nią
uwagę występowała w „czystej” postaci, czy już wtedy można było mówić jedynie o pewnego rodzaju
weberowskim typie idealnym, tj. nieistniejącym w rzeczywistości konstrukcie myślowym.
Ponieważ tradycyjną społeczność charakteryzuje trwałość to wszelka zmiana może oznaczać
dla niej zagrożenie. Dlatego też zapewne już od czasu pierwszych badaczy społeczności lokalnych datuje
się dyskurs na tym, czy społeczność lokalna zanika, czy też zmienia się lub doświadcza renesansu.
Wpływowym przedstawicielem poglądu o zaniku społeczności lokalnych był Emile Durkheim, według
którego nowe „masowe” i „profesjonalne” społeczeństwa o wysokim stopniu zurbanizowania
i zindustrializowania sprawiają, że nie będzie miejsca dla tego reliktu społeczeństw prymitywnych lub
feudalno-rolnych. Zdaniem takich badaczy jak Raymond Pahl i Elizabeth Bott współcześnie wobec
dominacji cywilizacji miejskiej mamy do czynienia z społecznościami bezloklanymi, tj.
wyspecjalizowanymi zbiorowościami o zmiennej strukturze, czyli zupełnie odmiennymi od trwałych,
spetryfikowanych i holistycznych społeczności lokalnych. Inni badacze – jak Morris Janowitz –
uwzględniając nieuniknione dla tradycyjnych społeczności konsekwencje współczesnych przemian
wskazują jednakże, że nie mamy do czynienia z upadkiem tychże, ale z ich przemianami, transformacją
i adaptacją. Wzrost industrializacji przekształca tradycyjne więzi i formy przynależności do społeczności
lokalnych, ale ich nie likwiduje. Społeczności te nie ulegają rozpadowi, ale – jak dowodzi Ronald
L. Warren – „zaćmieniu”, tj. zmieniają swoją strukturę i funkcje, dostosowując się do współczesnego
świata (Turowski 1977: 122-128).
Zwolennikami tezy o renesansie społeczności omawianego rodzaju są Bohdan Jałowiecki
i Tadeusz Popławski. Pierwszy z nich zwraca uwagę na to, że na korzyść tych struktur działają takie
zjawiska jak: zwrot ku dewolucji (w tym przeniesienie kompetencji do rozstrzygania problemów
regionalnych i lokalnych na poziom lokalnej administracji samorządowej); wzrastający brak sterowności
wielkich struktur, przez co odwołanie się do kreatywności lokalnej; zagrożenie środowiska naturalnego,
zmuszające do ekorozwoju; obrona przed wykorzenieniem kulturowym; krytyka państwa opiekuńczego
i zwrot gdzie to jest możliwe ku tradycji wspólnotowych; sprzeciw wobec centralizacji gospodarczej,
politycznej i obywatelskiej powodującej osłabienie demokracji (Jałowiecki 1989). Natomiast T. Popławski
uważa, że „rozwój ma charakter stricte endogenny, a peryferyzacja nie jest dana raz na zawsze”
(Popławski 1997: 39). Jego zdaniem jeśli tylko społeczności peryferyjne są zdolne do konsensusu
społecznego, czyli zgody co do form i poziomu zaspakajania potrzeb, są one zdolne do endogennego
i autonomicznego rozwoju.
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Struktura więzi społecznej w ujęciu J. Szczepańskiego
Zdaniem Stanisław Ossowskiego polskie pojęcie „więzi społecznej” jest odpowiednikiem
francuskiego terminu esprit de corps i składa się na nie aprobująca świadomość przynależności do grup,
dążenie do zachowania jej spójności poprzez zachowania konformistyczne, kultywowanie wspólnych
wartości, świadomość wspólnoty interesów, a także gotowość do przedkładania interesów grupy ponad
własne jednostkowe, a przynajmniej świadomość tego jak powinno się zachować w przypadku
zaistnienia konfliktu tychże interesów (Ossowski 1968: 153). Więź społeczna jak podkreśla Stanisław
Kosiński to „zorganizowany system stosunków, instytucji, środków kontroli społecznej, skupiający
jednostki, podgrupy i inne elementy składowe zbiorowości w całość zdolną do trwania i rozwoju. Każda
zbiorowość istnieje dzięki istnieniu więzi” (Kosiński 1987: 118).
Z punktu widzenia podjętej problematyki badawczej szczególnie zasadne jest przytoczenie
definicji więzi społecznej zaprezentowanej przez J. Szczepańskiego. Składają się na nią takie
komponenty jak: (1) styczność przestrzenną – najbardziej elementarna, (2) styczność i łączność
psychiczną (odpowiednio – wzajemnego zainteresowania osób i ukształtowania się wzajemnych
podstaw, sympatii, przyjaźni itp.), (3) styczność społeczną (czyli pewne układy złożone z przynajmniej
dwóch osób oraz wartości materialnej lub duchowej będącej przedmiotem tej styczności; to także
wszelkiego rodzaju czynności służące nabywaniu bądź zmianie danej wartości), (4) wzajemne
oddziaływanie (powstaje w wyniku styczności społecznych, a zwłaszcza trwałych i wynika z postaw
antagonistycznych bądź sympatii, jak adaptacja, dyskusja itp.), (5) wzory działań społecznych (kanon
zachowań zrozumiałych dla danych osób i przez nie akceptowanych, a jednocześnie nie naruszających
obyczaju), (6) stosunki społeczne (system unormowanych oddziaływań pomiędzy partnerami),
(7) zależności społeczne (wynikające ze świadomych oddziaływań ludzi na siebie), (8) instytucje
społeczne (intensyfikują i podtrzymują „żywotność” stosunków społecznych), (9) kontrolę społeczną
(skomplikowany, ale nieskodyfikowany systemem oddziaływań na zachowania poszczególnych osób i
całych zbiorowości), (10) organizację społeczną (grupa zorganizowanych ludzi połączonych wspólnym
celem, działających w sposób racjonalny i skoordynowany lub działanie polegające na kierowaniu i
zarządzaniu ludźmi oraz organizowaniu środków niezbędnych dla zbiorowo realizowanego celu)
(Szczepański 1972: 158-239).

Metodologia i organizacja badań
Koncepcja badań i problematyka badawcza
Obserwowana obecnie duża konkurencja na szeroko rozumianym rynku wymusza na jego
podmiotach podejmowanie szeregu działań adaptacyjnych. Wiążą się one z dążeniem do wyrobienia
sobie odpowiedniej marki, tj. rozpoznawalności i zwiększenia atrakcyjności. Dotyczy to zarówno
państw, regionów w tychże krajach, a nawet poszczególnych jednostek administracyjnych w ich obrębie.
Z takim zjawiskiem mamy również do czynienia w przypadku próby zapewnienia sobie przestrzeni
rozwojowej przez niektóre miasta Podkarpacia. Dzięki przyłączeniu miejscowości przyległych
zdobywane są w ten sposób atrakcyjne tereny inwestycyjne lub przeznaczone pod budownictwo
mieszkalne. Innymi słowy z punktu widzenia anektowanych społeczności mamy do czynienia
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z doświadczeniem zmiany, która może charakter bardziej egzogenny (inicjatywa podjęta poza tą
społecznością) lub bardziej endogenny (jako wynik działania mniej lub bardziej sformalizowanych grup
mieszkańców przyłączanej jednostki administracyjnej).
Można więc powiedzieć, że pojawiają się prawie laboratoryjne – jak na nauki społeczne –
warunki do badania wpływu takiej zmiany na strukturę więzi społecznych wśród mieszkańców
włączanych miejscowości. Konsekwencje te mogą dotyczyć wszelkich aspektów życia społecznego od
psychicznych przez kulturowe po ekonomiczne. Walorem podjętych badań jest próba uchwycenia
skutków zmiany w procesie jej stawania się, problemem natomiast jest możliwość, iż oczekiwane
efekty nie zdążyły jeszcze przybrać wyraźnych kształtów. Z punktu widzenia podjętej w niniejszej pracy
problematyki badawczej istotna jest więc diagnoza zastanych uwarunkowań oraz próba określenia
konsekwencji zaistniałych przemian.
Biorąc pod uwagę powyższe można stwierdzić, iż problem badawczy zawiera się w pytaniu
Jaki jest poziom więzi społecznej wśród mieszkańców Kruhela Wielkiego w kontekście włączenia ich
miejscowości do Przemyśla? Tak postawione ogólne pytanie badawcze wymaga jednak
uszczegółowienia, przez co zasadniczą kwestią staje się odpowiedź na następujące pytania
szczegółowe: Jakie są przejawy więzi społecznej wśród mieszkańców Kruhela Wielkiego?, Jak
mieszkańcy Kruhela Wielkiego postrzegają swoją miejscowość?, Jakie jest wśród mieszkańców Kruhela
Wielkiego poczucie identyfikacji lokalnej? oraz Jak mieszkańcy Kruhela Wielkiego postrzegają kwestię
migracji ze swojej miejscowości? Interesujące jest także to: Jak mieszkańcy Kruhela Wielkiego
postrzegają fakt przyłączenia ich miejscowości do Przemyśla?
Metoda i dobór próby
W badaniach wykorzystano metodę wywiadu socjologicznego za pomocą
wystandaryzowanego kwestionariusza. Wywiad jest bezpośrednim i interakcyjnym sposobem
gromadzenia danych charakterystycznym dla nauk społecznych, a szczególnie socjologii. Metoda ta nie
jest jednak wolna od wad, i jako specyficzna sytuacja społeczna rodzi szereg problemów natury
organizacyjnej, metodologicznej, a nawet etycznej. Przede wszystkim chodzi tu o zagadnienia związane
z dotarciem do respondenta (czas i koszty), tzw. efekt ankietera (trudny do uchwycenia problem wpływu
samej sytuacji badania na jego efekty), a także samą kwestię trudnych pytań (wkraczających w sferę
prywatności badanych) (Babbie 2003; Frankfort-Nachmias, Nachmias 2001; Lutyński 1994; Nowak 1965;
Sztumski 1999). Biorąc pod uwagę pewne ograniczenia tej metody można jednak uznać ją za optymalną
dla badań, o których mowa w niniejszym opracowaniu.
Na podstawie danych z oficjalnej strony internetowej Urzędu Miasta Przemyśla ustalono, że
po przyłączeniu w obręb miasta miejscowości Kruhel Wielki z gminy Krasiczyn z dniem 01.01.2010
obszar miasta uległ zwiększeniu o 239,31 ha, a liczba mieszkańców zwiększyła się o 157 osób (stan na
dzień składania wniosku przez samorząd Przemyśla)2.

2 Była to pierwsza zmiana granic Przemyśla od 1977 roku. Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta Przemyśl

http://www.przemysl.pl/nasze_miasto/poszerzeniegranic/854/11316.html (Dostęp: 20.12.2010).
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Wobec tak niewielkiej liczby mieszkańców badanej miejscowości, z której ponadto z uwagi na
podjętą problematykę badawczą należało wyłączyć osoby poniżej 16-stego roku życia, podjęto próbę
przeprowadzenia badań wśród jak największej liczby respondentów spełniających przyjęte kryterium
wiekowe. W efekcie przeprowadzono 45 wywiadów, ze wszystkimi osobami w wieku 16 lat i więcej
obecnymi w dniu realizacji badań, co stanowi ok. 29% wszystkich mieszkańców badanej miejscowości.
Jednakże zdając sobie sprawę z problemu niewielkiej liczby respondentów biorących udział w badaniach
zaprezentowane poniżej analizy są prowadzone w procentach tylko tam, gdzie jest to niezbędnie
konieczne w celu dokonywania porównań pomiędzy poszczególnymi kategoriami omawianych
zmiennych.
Organizacja i teren badań
Prezentowane badania zostały przeprowadzone w dniu 19.04.2010 r. 3. Terenem badań był
Kruhel Wielki, tj. miejscowość włączona z dniem 01.01.2010 r. do Przemyśla, która do 31.12.2009 r. była
wsią w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Krasiczyn. Nazwa miejscowości
wywodzona jest od ukraińskiego słowa kruh (koło, okrąg). Najstarsza wzmianka o miejscowości Kruhel
pochodzi z 1418 r. W XV w. miejscowość została podzielona na Kruhel Wielki i Kruhel Mały (włączony
w XX w. do Przemyśla). (Kryciński 2007). W 01.01.1977 r. do Przemyśla przyłączona została część
obszaru wsi Kruhel Wielki o powierzchni 46 ha. (Dziennik Ustaw 1976). W 2008 r. rada miasta Przemyśla
rozpoczęła starania o powiększenie obszaru miasta poprzez przyłączenie sąsiadujących sołectw, wśród
których znalazł się również Kruhel Wielki. Na 142 osoby uprawnione w konsultacjach społecznych
wzięły udział 123 (tj. ok. 87%). Spośród uczestników głosowania za przyłączeniem miejscowości do
miasta było 77 osób (tj. ok. 63%) (Ziętal 2009).
W miejscowości, która leży na szlaku architektury drewnianej województwa podkarpackiego,
stoi drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego z pierwszej
połowy XVII wieku, która jest jedną z najstarszych istniejących w Polsce cerkwi. Obok jest dzwonnica o
konstrukcji słupowej z XVIII w. Są tu również dwa neogotyckie kościoły zbudowane na początku XX
w. Obok jednego z nich – powstałego w 1914 r. – znajdują się nieoznakowane mogiły żołnierzy austrowęgierskich i rosyjskich poległych w latach 1914-15. Wśród zabudowy wsi można spotkać jeszcze
drewniane domy konstrukcji przysłupowej. Zlokalizowane są tu ponadto pozostałości systemu
obronnego Twierdzy Przemyśl (fort pomocniczy VIb Lipnik oraz bateria Kruhel składająca się
z połączonych wałem trzech małych baterii 3A, 3B i 3C) (Kryciński 2007).

3 Badania w ramach zajęć „Projekt badawczy” realizowanych w ramach programu studiów na kierunku socjologia w PWSW. Zespół badawczy,

który przeprowadził wywiady oraz zakodował uzyskane dane składał się z następujących osób: K. Jasina, A. Jasińska, K. Kruk, M.
Przepłata, K. Puchyr, J. Rzym, P. Saja, A. Skalska, A. Skarbińska, S. Sobek, K. Swakoń, E. Szwed, M. Tarapacka, E. Tworko, M. Tworzydło, D.
Wójtowicz, K. Zarański, A. Zitek, Ł. Zuba, J. Żyga, A. Żygała.
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Społeczność Kruhela Wielkiego
Struktura badanej próby
W prezentowanych badaniach uczestniczyło nieco więcej mężczyzn niż kobiet (odpowiednio ok.
53% i ok. 47%). Najmłodszy respondent miał 16 lat, a najstarszy był w wieku 86 lat. Średnia wieku
badanych to ok. 42 lata. Prawie co czwarty uczestnik badań miał wykształcenie niższe niż zawodowe
(ok. 25%), wykształcenie zasadnicze zawodowe posiadało ok. 16%, co trzecia osoba zadeklarowała
wykształcenie średnie (ok. 33%), a wyższe ok. 27%. Wykształcenie badanych wyraźnie jest związane z
ich wiekiem. Osoby młodsze mają przeważnie wykształcenie średnie lub wyższe, a osoby starsze
najczęściej zasadnicze zawodowe lub niższe (p.<0,01; V Kramera=0,577).
Tabela 1. Wykształcenie według wieku (Dane w %)

Wiek
Wykształcenie

do 39 lat

powyżej 39 lat

N=23

N=22

Ogółem
N=45

wyższe

43

9

27

średnie

44

23

33

zasadnicze zawodowe lub niższe

13

68

40

100

100

100

Ogółem

Chi-kwadrat Pearsona=14,985; df=2; p.<0,01;0 ,0% komórek (0) ma liczebność oczekiwaną mniejszą niż 5; minimalna
liczebność oczekiwana wynosi 5,87; V Kramera=0,577. Źródło: badania własne.

Mieszkańcy badanej miejscowości są przeważnie zadowoleni ze swoje sytuacji rodzinnej,
stanu zdrowia, sytuacji mieszkaniowej oraz z wyposażenia domu i posiadanych dóbr materialnych,
które to wskazania wyraźnie przekraczały połowę odpowiedzi. Nieco bardziej zróżnicowane opinie
wypowiadano w kwestii wykształcenia i sytuacji finansowej. Jednak również w przypadku tych
zagadnień prawie połowa respondentów uznała, że jest zadowolona z obecnego stanu rzeczy w tym
względzie. Najbardziej zróżnicowane poglądy wypowiadano w odniesieniu do własnej sytuacji
zawodowej. Odpowiedzi wskazujące na satysfakcję z wykonywanej pracy, brak zadowolenia
występowały prawie tak samo często, bo w przypadku co trzeciej pytanej osoby. Podobna część
badanych miała problem z oceną swojej sytuacji zawodowej, przy czym w znacznej mierze dotyczy to
osób już nie pracujących z uwagi na wiek – por. Wykres 1.
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Wykres 1. Ocena poziomu zadowolenia poszczególnych dziedzin życia (N=45, Dane w %)
sytua cja rodzinna ,

73

sta n zdrowia zdrowotna .

71

sytua cja mieszka niowa ,
wyposa żenie domu i posia da ne dobra…
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60

20

20
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24
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wykszta łcenie,

49

wła sna sytua cja fina nsowa,
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sytua cja za wodowa (pra ca ),
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33
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33

27
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31
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trudno powiedzieć

nieza dowolony

Źródło: badania własne.

Większość respondentów to osoby mocno zakorzenione w badanej społeczności. W opisywanej
miejscowości zamieszkiwali (lub mieszkają aktualnie) już przynajmniej rodzice (lub jedno z nich) aż
czterech na pięciu ankietowanych. Najczęściej w mieszkańcami byli tam już dziadkowie uczestników
badań (ok. 29%). Co czwarty badany zadeklarował, iż jego związki z miejscem obecnego zamieszkania
sięgają więcej niż trzech pokoleń. Jedynie co piąty respondent przyznał, że jest pierwszym pokoleniem
mieszkającym w tej miejscowości – por. Wykres 2.
Wykres 2. Związki rodzinne z miejscowością Kruhel Wielki (N=45, Dane w %)
Jestem pierwszym pokoleniem mieszkającym w tej
miejscowości.

18

W tej miejscowości mieszkali już moi rodzice albo
przynajmniej jedno z nich.

13

W tej miejscowości mieszkali już moi dziadkowie, (tj.
dziadkowie i babcie) albo przynajmniej jeno z nich.

29

W tej miejscowości mieszkali już moi pradziadkowie, (tj.
pradziadkowie i prababcie) albo przynajmniej jedno z nich.

24

Związki mojej rodziny z tą miejscowością są jeszcze dłuższe.
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Źródło: badania własne.

1.1 Więź społeczna mieszkańców Kruhela Wielkiego
Prawie wszyscy badani wyrażają zainteresowanie przeszłością swojej miejscowości (90%).
Jedynie czterech respondentów przyznało, że ta kwestia ich nie interesuje, a jedna osoba miała problem
z jednoznaczną deklaracją w tym względzie. Ponadto połowa badanych z własnej inicjatywy podejmuje
działania mające na celu poszerzenie zakresu wiedzy o swojej miejscowości. W tym celu najczęściej
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prowadzą oni rozmowy ze swoimi rodzicami (ok. 25%) oraz ze znajomymi (ok. 21%). Osoby te
poszukują także informacji w Internecie (ok. 16%). Co dziesiąty ankietowany aktywnie poszukujący
wiedzy o swojej miejscowości zwraca się w tym celu do swoich dziadków. Podobna część uczestników
badań czyta o przeszłości swojej miejscowości w gazetach. Jedynie 5% badanych przyznało, że ogląda
programy telewizyjne o tej tematyce regionalnej, choć taki wynik może być konsekwencją nie tyle
braku zainteresowania ze strony respondentów, ale być może niewielką ofertą telewizyjną w tym
względzie. Respondenci przyznali także, że informacje o miejscowości zamieszkania docierają do nich
bez względu na to czy podejmują jakiekolwiek działania w tym względzie. Najczęściej o tej przeszłości
odpowiadają ich rodzice (24%), dziadkowie (ok. 19%) oraz znajomi (ok. 17%).
Ponadto jedynie co trzeci respondent (15 na 45) miał jakąś koncepcję pochodzenia nazwy
miejscowości, w której mieszka. Spośród tych osób dwie wskazały, że chodzi o koło – „okrągły kształt
jakiegoś obiektu, nazwa pochodzi od słowa koło, okrąg ”. Dwie odpowiedzi dotyczyły genezy etnicznej
omawianej nazwy – „nazwa pochodzi od języka ukraińskiego ze względu na mieszkańców
zamieszkałych w tym czasie, najstarsza cerkiew”. Dwie osoby przypomniały, że obecny Kruhel Wielki
dawniej nosił nazwę Kruhel Miejski. Padły również dwie odpowiedzi wiążące nazwę miejscowości
w mało sprecyzowany sposób z wydarzeniami historycznymi – „Austriacy wybierali wapno i stąd ta
nazwa; Historia zakonnic, wojna”. W jednym z wywiadów wspomniano także o pewnych zmianach
administracyjnych – „cześć pola które posiadał właściciel przejął powiat grodzki”. W innej rozmowie
udzielono odpowiedzi, że na badanym terenie – „mieszkał bogacz, któremu przyznano przydomek
<<Wielki>>”. Pomimo deklaracji znajomości źródła nazwy swojej miejscowości padały także
wypowiedzi tak nie precyzyjne jak: „ale to było dawno, z historii, tyle co ludzie wiedzą oraz mieszkańcy
sami wybierali”.
Choć nazwa miejscowości wydaje się być dla jej mieszkańców nieco tajemnicza, to jednak
pozostałe wskaźniki dotyczące zainteresowania własną miejscowością prezentują się zdecydowanie
lepiej. Prawie wszyscy badani potrafią wymienić zabytki zlokalizowana w pobliżu swojego miejsca
zamieszkania (nie potrafiły tego uczynić jedynie dwie pytane osoby). Najczęściej wymieniana jest
drewniana cerkiew w ok. XIV w., która jawi się tym samym jako swoista wizytówka opisywanej
miejscowości (42 wskazania). Często wskazywano także na prawie stuletni kościół (29 wskazań) oraz na
ruiny fragmentów twierdzy Przemyśl. Nielicznie odpowiedzi zawierały także informacje o szlaku
wapiennym, cmentarzach oraz o starych domach – por. Wykres 3.

Wykres 3. Zabytki Kruhela Wielkiego wskazane przez respondentów (N=45*)
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Większość badanych orientuje się do jakiego wyznania należy najbardziej charakterystyczna
budowla ich miejscowości (30 wskazań), część z nich potrafi także określić wiek z którego ona pochodzi
(12 wskazań), ale tylko nieliczni wiedzą pod jakim cerkiew ta jest wezwaniem (jedynie 3 osoby), co
jednak może być pochodną aktualnej struktury wyznania na tym terenie.
Dla kształtowania się więzi społecznej ważna jest także partycypacja w życiu zamieszkiwanej
miejscowości. Udzielone przez respondentów odpowiedzi na pytanie o uczestnictwo w wyborach
samorządowych organizowanych po 1989 r. pokazują, że poziom tego uczestnictwa jest raczej duży.
Pomijając osoby, które nie mogły uczestniczyć w tych wyborach ze względu na zbyt młody wiek (7 osób)
widać, że większość badanych regularnie chodzi do wyborów (20 na 38 osób), a ponadto znaczna część
uprawnionych również przejawiała tego typu aktywność, choć niezbyt systematycznie (8 osób).
Jednakże relatywnie dużo osób zrezygnowało z takiej formy udziału w życiu społecznym (10 osób) –
por. Wykres 4.
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Wykres 4. Deklaracje mieszkańców Kruhela Wielkiego dotyczące udziału w wyborach samorządowych organizowanych po
1989 r. (N=45, Dane w %)
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Zdecydowanie lepiej niż w przypadku wyborów samorządowych przedstawia się sytuacja
dotycząca udziału badanych mieszkańców Kruhela Wielkiego w konsultacjach związanych z
przyłączeniem ich miejscowości do Przemyśla. W tym przypadku przeważająca część badanych udzieliła
odpowiedzi wskazującej na aktywny udział w tym wydarzeniu (34 osoby). Znacznie mniej respondentów
przyznało się do braku zainteresowania tymi rozmowami (8 osób), a jedynie trzy osoby przyznały się do
braku wiedzy o tego typu zdarzeniu – por. Wykres 5. Jak widać im niższy jest szczebel władzy, tym
większa jest aktywność mieszkańców w kwestii współdecydowania o swoim losie.
Wykres 5. Deklaracje mieszkańców Kruhela Wielkiego odnośnie udziału w konsultacjach dotyczących przyłączenia ich
miejscowości do Przemyśla (N=45, Dane w %)
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Choć jak widać w przypadku jednorazowych lub sporadycznych przejawów aktywności
społecznej można mówić o relatywnie dużym zaangażowaniu badanych, to w odniesieniu do
systematycznego uczestnictwa w organizacjach różnego typu rzeczywistość przedstawia się zupełnie
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inaczej. Jedynie pięcioro respondentów gdzieś przynależy. Spośród wskazanych w pytaniu kategorii
odpowiedzi pojedyncze osoby wskazywały na przynależność do stosunkowo dużych organizacji (typu –
stowarzyszenie, organizacja społeczna, polityczna, samopomocowa lub fundacja), do związanych ze
szkołą (typu – trójka klasowa, rada szkoły, rady rodziców) oraz dwie do tych związanych z Kościołem
(typu – koło parafialne, grupa lub wspólnota religijna). Do uczestnictwa w organizacji innego rodzaju niż
wymienione przyznała się tylko jedna osoba. Jak widać zakres przynależności formalnych jest bardzo
mały, co jednak na tle całego kraju nie jest niczym wyjątkowym.
Obok tych formalnych aspektów istotnym elementem więzi społecznej jako takiej są też więzi
rodzinne. Jak pokazują wyniki badań zdecydowana większość respondentów w swojej miejscowości ma
rodzinę (32 osoby), przy czym najmniejsza liczba osób spokrewnionych z badanymi to jedna osoba
, a największa to 15 osób. Najczęściej wskazywano na 1, 5 lub 7 osób będących rodziną (po cztery
odpowiedzi). Pamiętając o ułomności takiej prostej miary jak średnia arytmetyczna, która jest bardzo
czuła na wartości skrajne można powiedzieć, że średnio badani są spokrewnieni z sześcioma osobam
i w swojej miejscowości, co daje obraz raczej dużej sieci powiązań tego typu. Natomiast rozkład
częstości wskazań dotyczących stopnia skoligacenia pokazuje, że jest to najczęściej relacja pionowa
(rodzice-dzieci) oraz boczna (rodzeństwo). Jak widać w miejscowości tej pod względem ilości dominują
relacje pomiędzy najbliższymi członkami rodziny. Zdecydowanie mniej gęsta jest ta sieć w przypadku
dalszych członków rodziny, przy czym nie jest to prosta konsekwencja demografii jak w odniesieniu do
dziadków i pradziadków, ale raczej migracji – por. Schemat 1.
Schemat 1. Układ związków rodzinnych mieszkańców Kruhela Wielkiego
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Z uwagi na niedużą liczbę mieszkańców w omawianej miejscowości nie dziwi fakt, iż
zdecydowana większość badanych potrafi zidentyfikować większość spośród niespokrewnionych
sąsiadów. Wszystkich mieszkańców zna przynajmniej „z widzenia” aż 28 osób, większość 12, a dużo 3.
Jedynie dwóch respondentów przyznało, że jest niewiele takich osób które kojarzy. Zdecydowana
większość uczestników badań ma wśród niespokrewnionych współmieszkańców swojej miejscowości
takie osoby, z którymi utrzymuje systematyczne kontakty towarzyskie (32 osoby). Większość badanych
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ma wśród niespokrewnionych współmieszkańców do 10 znajomych (16 osób). Więcej znajomych (tj.
w przedziale 11-25 osób) ma ośmioro respondentów, a posiadanie jeszcze większej liczby znajomych
(tj. ponad 25 osób) zadeklarowało sześciu mieszkańców Kruhela Wielkiego.
Najczęstszą formą kontaktu ze znajomymi ze swojej miejscowości są spotkania „na ulicy”, tj.
w trakcie przemieszczania się po najbliższym otoczeniu (29 osób) oraz odwiedziny bez specjalnej okazji
(23 osoby). Na spotkania o treści kulturalno-rozrywkowej wskazało 9 badanych, a uroczystości rodzinne
dwóch, przy czym (dane te nie sumują się do ogólnej liczby badanych znieważ mieli oni możliwość
wskazania więcej niż jednej odpowiedzi). Ponadto dwóch na trzech badanych w ostatnich trzech
miesiącach kontaktowało się z niespokrewnionymi współmieszkańcami swojej miejscowości (28 osób), a
podstawową motywacją do tego typu spotkań była pomoc sąsiedzka (18 osób). To także załatwianie
wspólnych spraw (12 osób), opieka nad ludźmi starszymi lub niepełnosprawnymi (5 osób) oraz
pożyczanie pieniędzy (3 osoby).
Fundamentalnym składnikiem więzi społecznej jest także zaufanie. Najwyższym stopniem
zaufania respondentów cieszy się najbliższa rodzina (rodzice, dzieci, małżonkowie) – ok. 91%. Ponadto
nieco większym zaufaniem badani obdarzają swoich znajomych (ok. 82%) niż dalszą rodzinę (ok. 78%).
Choć ta różnica i skala badania nie pozwalają na bardziej dogłębne analizy i interpretacje, istnieje
prawdopodobieństwo że wynik ten obrazuje fakt, iż znajomych można sobie dobierać – także pod
kątem zaufania – a rodziny nie. Stosunkowo wysokie zaufanie respondenci zadeklarowali także wobec
współpracowników (ok. 49%) oraz kapłana ze swojej parafii (ok. 44%), choć w tym przypadku zwraca
uwagę występowanie najsilniejszego zróżnicowania opinii – por. Wykres 6.
Wykres 6. Deklarowane zaufanie w stosunku do innych z uwzględnieniem bliskości relacji z nimi
(N=45, Dane w %)
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W kontekście rozkładu zaufania w odniesieniu do osób wypełniających określone role
społeczne badaniu poddano także omawianą kwestię w ujęciu przestrzennym. Odpowiedzi na
standardowe pytanie: „Czy, ogólnie rzecz biorąc, ma Pan(i) zaufanie czy też nie ma Pan(i) zaufania do
nieznajomych, z którymi styka się Pan(i) w różnych sytuacjach?” wyraźnie pokazują, że największym
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zaufaniem badanych cieszą się ich najbliżsi sąsiedzi (ok. 58%) oraz mieszkańcy Kruhela Wielkiego (ok.
53%). Wraz ze zwiększaniem się odległości w przestrzeni potencjalnych depozytariuszy zaufania
wskaźnik ten maleje. Jak się okazuje mieszkańcy Polski są obdarzani nieco większym zaufaniem niż
mieszkańcy sytuowanej bliższej w strukturze administracyjnej jednostki jakim jest województwo. Może
to być konsekwencja ewentualnego niezadowolenia z poczynań władzy samorządowej będącej bliżej,
bardziej znanej, bardziej poddanej kontroli społecznej i mającej relatywnie bardziej znaczny – bo
bezpośredni – wpływ na życie ludzi, których dotyczy. To także może być pozostałość kontrowersji
związanych z wprowadzonym w 2000 r. nowym podziałem administracyjnym kraju, i jego skutków dla
byłych miast wojewódzkich – por. Wykres 7.
Wykres 7. Deklarowane zaufanie mieszkańców Kruhela Wielkiego do innych z uwzględnieniem ich miejsca zamieszkania
(N=45, Dane w %)
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W prezentowanych badaniach podjęta została także próba określenia tego, jak mieszkańcy
Kruhela Wielkiego postrzegają swoją miejscowość. Jest to o tyle istotne, że więź społeczna wynika
także z oceny warunków miejsca zamieszkania i to zarówno tych obiektywnych – infrastrukturalnych,
jak i subiektywnych – emocjonalnych. W celu diagnozy opinii respondentów na temat funkcjonowania
instytucji układu lokalnego poproszono ich o odniesienie się do szeregu kwestii tworzących wspomniany
układ. Uzyskane wyniki pokazują, że badani przeważnie pozytywne oceniają takie aspekty jak jakość
środowiska naturalnego (ok. 78%), spokój i bezpieczeństwo mieszkańców (ok. 71%), wypoczynek, sport
i turystyka (ok. 44%) oraz możliwość pozyskania grona dobrych przyjaciół.
Ambiwalentne uczucia najczęściej budzą takie kwestie jak sprawność funkcjonowania
administracji publicznej (ok. 49% odpowiedzi trudno powiedzieć), choć tu jest zdecydowanie więcej ocen
pozytywnych, niż negatywnych, a także znalezienie partnera do małżeństwa (ok. 44% odpowiedzi bez
wyraźnego stanowiska w tej sprawie).
W opinii badanych najbardziej negatywną cechą ich miejscowości jest problem znalezienia
pracy (ok. 87%). Przeważnie negatywnie oceniono także lokalizację sieci usług dla ludności (ok. 79%)
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oraz zaopatrzenie sklepów (ok. 71%). Zdaniem badanych raczej źle funkcjonuje także komunikacja (ok.
51%), oświata (47%), budownictwo mieszkaniowe (ok. 44%), służba zdrowia (ok. 42%) i instytucje
kulturalne (ok. 40%). Jak widać zdecydowanie in plus wyróżniają się walory środowiskowe badanej
miejscowości, które wiążą się także z atrakcyjnością turystyczną, spokojem i relacjami międzyludzkimi.
Natomiast w większości zdecydowanie problematyczne są kwestie bezpośrednio związane
z działalnością człowieka, a szczególnie z szeroko rozumianą infrastrukturą społeczną – por. Tabela 2.
Tabela 2. Ocena poszczególnych aspektów życia miejscu zamieszkania (N=45, Dane w%)
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Na podstawie standardowej skali identyfikacji lokalnej uzyskano dane wskazujące, że poziom
identyfikacji tego typu jest wysoki w przypadku 2/3 badanych, a przeciętny u pozostałej 1/3
respondentów4. Wobec krytycznego postrzegania infrastruktury zamieszkiwanej miejscowości znaczenia
nabiera jak widać kwestia emocjonalnego postrzegania swojego miejsca zamieszkania. Identyfikacja ta
4

W celu wyznaczenia poziomu identyfikacji lokalnej posłużono się skalą zbudowaną z 9 zdań (Tu można sobie jakoś radzić, np. ogród
działkowy, to ułatwia życie. Nie ma tu rozrywek, ale zawsze można dojechać do większej miejscowości. Tu czuję się jak u siebie, a w
większych miejscowościach raczej obco. Duże miasto daje jakieś perspektywy, a tutaj człowiek się marnuje. Mam dość tej dziury. Tu każdy
ma wszystko to co najlepsze. Tu jest życie i praca tylko dla pewnych grup ludności, i tym jest tu dobrze. Życie jest tu mało ciekawe.), o
których ocenę zwrócono się do respondentów, którzy mieli do wyboru odpowiedzi od zdecydowanej aprobaty po zdecydowaną dezaprobatę.
Skalę przyjmującą wartości 9-45 punków podzielono na trzy przedziały określające poziom identyfikacji jako niski (9-20 punktów),
przeciętny (21-32 punktów) oraz wysoki (33-45 punktów). Skalę zaczerpnięto z pracy: P. Starosta, Poza metropolią. Wiejskie i
małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego, Łódź 1995, s. 125.
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wynika nie z udogodnień związanych ze sferą bytową – których brak, ale raczej z silnych relacji
pomiędzy współmieszkańcami.
Znamienne jest, że pomimo silnej identyfikacji lokalnej zdecydowana większość badanych na
pytanie sformułowane w następujący sposób: „Myśląc <<o swoim miejscu na Ziemi>> w pierwszej
kolejności myśli Pan(-i), jestem mieszkańcem(-anką)…” odpowiedziało, że są mieszkańcami Polski (ok.
40%). Jak widać przynależność państwowa jest szczególnie silna, co może wynikać z uwarunkowań
i doświadczeń historycznych zarówno tych dalszych jak i bliższych, które wpłynęły m.in. na osłabienie
regionalizmów w Polsce (w tym np. brak państwowości, niepodległości, migracje itd.). Drugie miejsce
pod względem częstości wskazań zajął Kruhel Wielki (ok. 27%), a trzecie Przemyśl (ok. 24%).
Wskaźnikiem słabego funkcjonowania regionu jest tylko ok. 7% odpowiedzi przyznających
pierwszeństwo przynależności do województwa podkarpackiego.
Dla trwania społeczności lokalnych istotne jest to, aby jej członkowie wiązali z nią swoją
przyszłość. Dlatego też w zakresie zainteresowania badawczego znalazła się kwestia migracji. Biorąc
pod uwagę raczej krytyczną ocenę infrastruktury zamieszkiwanej miejscowości i raczej pozytywną
opinię o walorach przyrodniczo-turystycznych nie dziwi dość silny podział opinii badanych
odpowiadających na pytanie: „Gdyby Pan(-i) obecnie mógł(-a) urządzić sobie życie w dowolnie wybranej
miejscowości, to czy wybrał(-a)by Pan(-i)?” Co prawda większość badanych – prawie połowa – uznała
że w takiej sytuacji wybrałaby zamieszkanie w tej samej miejscowości co obecnie (ok. 47%), to jednak
prawie co czwarty badany przyznał, że wybrałby inną (ok. 25%), a aż prawie co trzeci respondent miał
problem z jednoznacznym ustosunkowaniem się do omawianego zagadnienia (ok. 29%). Ponadto
zdecydowana większość badanych nie ma w planach wyjazdu w przyszłości na dłuższy czas z Kruhela
Wielkiego (ok. 64%), ale jednak znaczna część ma takie zamiary (ok. 36%). Spośród osób, które chcą
wyjechać większość zadeklarowała opuszczenie obecnie zamieszkiwanej miejscowości na stałe (9 osób),
ale nie wyklucza jednak przyjazdów w odwiedziny. Wyjazd na dłuższy czas, ale jednak z chęcią powrotu
na stałe to Kruhela Wielkiego jest w planach 5 osób.
Zestawienie deklaracji chęci wyjazdu na dłużej z wiekiem badanych wyraźnie pokazuje, że
plany opuszczenia swojej miejscowości częściej mają osoby młodsze, niż starsze ( i vice versa), przy
czym związek ten jest istotny statystycznie o wyraźnej sile (p.<0,001; V Kramera=0,634) – por. Tabela
3.
Tabela 3. Deklaracja chęci wyjazdu na dłużej według wieku (Dane w %)

Wiek
do 39 lat

powyżej 39 lat

N=23

N=22

Ogółem
N=45

tak

65

5

36

nie

35

95

64

100

100

100

Ogółem

Chi-kwadrat Pearsona=18,064; df=1; p.<0,001; 0,0% komórek (0) ma liczebność oczekiwaną mniejszą niż 5; minimalna
liczebność oczekiwana wynosi 7,82; V Kramera=0,634. Źródło: badania własne.
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Wśród osób do 39 lat chcących wyjechać część mogą stanowić studenci i osoby migrujące za
pracą. Jednak zestawienie tych danych z odpowiedziami dotyczącymi okresu pobytu poza obecnym
miejscem zamieszkania mogą wskazywać, że studenci po ukończeniu nauki chcą jednak wrócić,
a pozostałe osoby w tej kategorii badanych mogą planować powrót do Kruhela Wielkiego już po okresie
aktywności zawodowej, aby w pełni skorzystać z omawianych wcześniej walorów życia w tej
miejscowości. Natomiast osoby, które nie przewidują wyjazdu najczęściej odpowiadały, że nie widzą
takiej potrzeby (17 osób). Relatywnie często wskazywano jednak także, że wyjazd „niestety nie jest
możliwy” (6 osób).
Ogólnie rzecz ujmując można więc stwierdzić, iż mieszkańcy Kruhela Wielkiego mają silne
poczucie więzi z miejscem swojego zamieszkania oraz ze współmieszkańcami. Dostrzegają oni
specyfikę terenu, który zamieszkują zarówno w aspekcie przyrodniczym, jak i kulturowym. Niewielka
miejscowość o gęstej sieci relacji międzyludzkich wzmocniona więzami krwi to miejsce, w którym
dobrze się żyje pomimo dostrzegalnych niedogodności infrastrukturalnych. Wobec poczucia wspólnoty
pochodzenia i swoistej odrębności badani mieszkańcy przejawiają zauważalnie większe zaufaniem
wobec siebie nawzajem, niż wobec członków innych bliższych i dalszych, mniejszych i większych
społeczności. Ponadto świadomość współodpowiedzialności za swoje losy powoduje stosunkowo dużą
aktywność w kwestii decydowania o sobie. Wymienione charakterystyki badanej miejscowości
pokazują, że we spółczesnym świecie możliwe są przejawy specyficznych cech tradycyjnych
społeczności lokalnych opartych na silnej więzi społecznej.
Zmiana przynależności administracyjnej Kruhela Wielkiego w opinii jego mieszkańców
Istotnym kontekstem powstania omawianych badań było włączenie Kruhela Wielkiego do
Przemyśla, przez co interesujące było zapoznanie się z opinią mieszkańców przyłączanej miejscowości
dotyczącą tego wydarzenia. Jak pokazują wyniki, respondenci w przeważającej większości przyznali, że
byli zwolennikami wspomnianego przyłączenia (38 osób). Jedynie siedem osób było temu przeciwne.
Jednocześnie większość badanych opowiedziała się za pewnego rodzaju autonomią swojego
dotychczasowego miejsca zamieszkania, gdyż 27 osób uznało, że powinno być ono odrębnym osiedlem
Przemyśla. Jedynie 4 osoby nie widziało takiej potrzeby.
Osoby będące zwolennikami utworzenia nowego osiedla wysunęły szereg argumentów
przemawiających za tą ideą. Najczęstszym uzasadnieniem opinii, według której Kruhel Wielki powinien
być wyodrębnionym bytem administracyjnym w ramach miasta była kwestia większej szansy rozwoju,
niż w innym przypadku – „bo to stworzy szanse (perspektywy) rozwoju (lepszego); większe możliwości
w miejscu zamieszkania” (8 wskazań). Takie stanowisko wspiera także przekonanie o możliwościach
samostanowienia – „będziemy mieli w końcu (więcej) coś do powiedzenia; większe możliwości
decydowania o swojej miejscowości; mieszkańcy najlepiej znają swoje potrzeby i problemy; sami
będziemy wiedzieć co nam potrzebne; sami będziemy rozporządzać swoimi funduszami; większe
możliwości negocjacji” (7 wskazań). Taki wariant funkcjonowania o obrębie Przemyśla miałby zdaniem
badanych przynieść korzyści – „będą z tego wyższe korzyści; chcemy mieć pieniądze” (3 wskazania)
oraz poprawę infrastruktury – „dostęp autobusów, więcej sklepów; znajduje się w większej odległości
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od głównej drogi i jako odrębna dzielnica powinien mieć dostęp do sklepów itp., a jako ulica tego typu
możliwości nie ma i nawet zwykłe zakupy wymagają jazdę do Przemyśla” (2 wskazania). Jeden z
respondentów w omawianym kontekście wskazał na odrębność kulturową Kruhela Wielkiego – „ma
swoją kulturę, przedstawicieli, którzy by pomogli”. Także jedna odpowiedź wyraziła pewnego rodzaju
emocjonalne podejście do tej kwestii – „byłoby fajnie, gdyby tak było”. Zdarzały się także wypowiedzi,
które nie wskazywały na konkretne powody przemawiające za tym, aby badane miejscowość stanowiła
odrębne osiedle.
Wśród nielicznych osób, które jednak miały przeciwny pogląd pojawiły się odpowiedzi, które
podkreślały konieczność pewnej konsekwencji w podejmowanych decyzjach oraz pozytywne aspekty
takiego włączenia, wyrażały niezadowolenie z dotychczasowej samodzielności Kruhela Wielkiego, ale
także podkreślały pewną wspólnotę kulturową łączącą mieszkańców tej miejscowości z Przemyślem –
„Skoro został przyłączony do Przemyśla, to niech stanowi jego całość; Po przyłączeniu Kruhel Wielki jest
integralną częścią miasta i tak powinno pozostać; Ponieważ, gdybyśmy byli całkiem przyłączeni to
dzieci miałyby dostęp do wszystkiego; Jak należeliśmy do gminy to nie ma wody, kanalizacji, jak była
usterka to nie było np. wody; Ze względu na swoją historię, położenie, mieszkańców.”
Wobec stosunkowo krótkiego czasu od przyłączenia Kruhela Wielkiego do Przemyśla i
przeprowadzenia omawianych badań zrozumiałe jest to, że większość respondentów nie dostrzegła
jeszcze żadnych przemian spowodowanych wspomnianym wydarzeniem. Jednakże w wywiadach
pojawiły się już opinie wskazujące, że takie zmiany mają już miejsce. Znaczna część badanych w
kontekście włączenia ich miejscowości do pobliskiego miasta czuje się bezpieczniej. W przypadku
istotnej części respondentów wzrosło poczucie samooceny oraz poczucie wpływu na wydarzenia w
społeczności. Dostrzeżone także zostały działania władz miejskich w zakresie infrastruktury
technicznej, kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej. Zdaniem niektórych osób poprawiły się relacje z
sąsiadami, a także infrastruktura telekomunikacyjna. Jednakże wyniki badań pokazują także, że
zaistniała zmiana ma nie tylko pozytywne konsekwencje. Niektóre z pytanych osób uznały, że
pogorszeniu uległa infrastruktura techniczna, co biorąc pod uwagę powyższe obrazuje stosunkowo duże
zróżnicowanie opinii w tym względzie wśród badanych mieszkańców. Zdaniem innych pogorszyła się ich
sytuacja finansowa, a także mieszkaniowa. Przeważnie żadnych zmian nie dostrzeżono natomiast w
przypadku takich kwestii jak wyposażenie domu i posiadane dobra materialne, sytuacja mieszkaniowa i
zawodowa.
Jak widać pozytywy związane ze sferą obiektywną opisywanego faktu przyłączenia można
scharakteryzować określeniem „duży może więcej”, tj. może zapewnić lepszą ochronę. To jednak także
kwestia subiektywnego postrzegania siebie oraz swoich możliwości, które większym stopniu można
realizować w większym ośrodku niż w mniejszym, przy jednakże możliwie dużej autonomii. Negatywne
konsekwencje wiążą się przeważnie z sytuacją bytową, które mogą być przesłanką dla obaw
mieszkańców mniejszych miejscowości przyłączanych do większych, a te niepokoje wiążą się z
potencjalnie droższym życiem w większych ośrodkach – por. Tabela 4.
Tabela 4. Ocena konsekwencji przyłączenia Kruhela Wielkiego do Przemyśla dla poszczególnych sfer życia społecznego
(N=45, Dane w %)
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poczucie bezpieczeństwa,
poczucie samooceny,
poczucie wpływu na wydarzenia w społeczności,
infrastruktura techniczna (drogi, chodniki, oświetlenie ulic itp.),
infrastruktura kulturalna (dom kultury, czytelnia, biblioteka),
infrastruktura sportowo-rekreacyjna,
relacje z sąsiadami,
infrastruktura telekomunikacyjna (dostęp do telefonu, internetu itp.)
sytuacja zawodowa (praca),
własna sytuacja finansowa,
sytuacja mieszkaniowa,
wyposażenie domu i posiadane dobra materialne,

 Ogółem
0
100
7
100
9
100
25
100
7
100
9
100
7
100
9
100
9
100
16
100
11
100
9
100

0
62
60
64
51
71
69
76
76
82
78
84
89

38
33
27
24
22
22
18
16
9
7
4
2

 poprawiło się, 0 ani się nie poprawiło, ani nie pogorszyło,  - pogorszyło się.
Źródło: badania własne.

W przypadku oczekiwań związanych z przyłączeniem Kruhela Wielkiego do Przemyśla
najczęściej wskazywano na poprawę infrastruktury technicznej i kulturalnej, ale także na polepszenie
samooceny. Często wskazywano także na przewidywaną poprawę infrastruktury telekomunikacyjnej,
sportowej, a także poziomu bezpieczeństwa oraz na większy wpływ na wydarzenia we własnej
społeczności. Jednakże w przypadku większości aspektów życia społecznego badani mieli problem z
jednoznaczną oceną potencjału doświadczonej zmiany. Nie potrafili oni dostrzec ani pozytywnych ani
negatywnych konsekwencji włączenia ich miejscowości do miasta szczególnie w takich kwestiach jak
sytuacja zawodowa oraz wyposażenie domu i posiadanych dóbr materialnych.
Brak zdecydowanych oczekiwań wyraźnie przejawił się także w przypadku relacji z sąsiadami,
sytuacji mieszkaniowej, poczucia bezpieczeństwa oraz wpływu na wydarzenia we własnej miejscowości.
Jak widać oczekiwania pozytywnej zmiany grupują się w znacznej mierze wokół zagadnień
infrastrukturalnych związanych z inwestycjami w nową część Przemyśla. Istotne jest także postrzeganie
samych siebie, na którą to samoocenę pozytywnie ma wpłynąć formalnie usankcjonowana
przynależność do społeczności mieszkańców miasta – por. Tabela 5.
Tabela 5. Przewidywania kierunków zmian w poszczególnych sferach życia społecznego związanych z przyłączeniem Kruhela
Wielkiego do Przemyśla (N=45, Dane w %)

infrastruktura techniczna (drogi, chodniki, oświetlenie ulic itp.),
poczucie samooceny,
infrastruktura kulturalna (dom kultury, czytelnia, biblioteka),
infrastruktura telekomunikacyjna (dostęp do telefonu, internetu
itp.),
infrastruktura sportowo-rekreacyjna,
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69
58
51

0
27
31
47

49
44



Ogółem

4
11
2

100
100
100

49

2

100

49

7

100

poczucie bezpieczeństwa,
poczucie wpływu na wydarzenia w społeczności,
sytuacja mieszkaniowa,
relacje z sąsiadami,
wyposażenie domu i posiadane dobra materialne,
własna sytuacja finansowa,
sytuacja zawodowa (praca),

42
42
31
20
16
16
13

58
51
67
69
76
73
76

0
7
2
11
9
11
11

100
100
100
100
100
100
100

 poprawi się, 0 ani się nie poprawi, ani nie pogorszy,  - pogorszy się
Źródło: badania własne.

Zakończenie
Uzyskane rezultaty pozwalają stwierdzić, że w badanej miejscowości mamy do czynienia z
silnymi przejawami więzi społecznych, których podstawą są związki rodzinne, ale także intensywne
styczności przestrzenne (interakcje) z niespokrewnionymi współmieszkańcami. Te podstawowe
kategorie styczności pozwoliły na zaistnienie więzi psychicznej pomiędzy badanymi. Wyraża się ona
m.in. w dużym poziomie wzajemnego zaufania, zarówno do rodziny jak i do tzw. „uogólnionego
innego”. Taka sytuacja pozwoliła natomiast na pojawienie się przejawów aktywności skierowanej na
społeczność i podejmowanie działań przynoszących ponadjednostkowe efekty. Ponadto ten „miękki”
aspekt funkcjonowania społeczności lokalnych jakim jest więź społeczna kompensuje badanym
dostrzegane przez nich niedogodności infrastrukturalne zamieszkiwanej miejscowości.
Większość mieszkańców Kruhela Wielkiego silnie identyfikuje się z miejscem swojego
zamieszkania, co stanowi argument przemawiający za dużymi siłami żywotnymi społeczności lokalnych,
które nie musza ulegać zanikowi, ale mogą dostosowywać się do zaistniałych okoliczności. Tezę tę
wzmacnia także fakt, iż badani dostrzegając korzyści w przyłączeniu swojej miejscowości do większej
jednostki administracyjnej, w większości pragną zachować swoją odrębność.
Doświadczenie zmiany nie musi być jak widać traumatycznym przeżyciem. Konieczne jest
jednak uwzględnienie specyfiki społeczności lokalnych i wykazanie zrozumienia dla argumentów ich
mieszkańców. Społeczności tego typu posiadają duży potencjał szczególnie w kwestiach
samostanowienia i samoorganizacji. Wyniki badań stanowią wyraźną wskazówkę dla władz
nadrzędnych jednostek administracyjnych, że w omawianych społecznościach dominuje pogląd, który
dostosowując do opisywanych realiów można wyrazić w znanym haśle „nic o nas, bez nas.”
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Dorota Rynkowska

Rola pracownika socjalnego w procesie mediacji
Wstęp
Wyzwania, jakie stawia rzeczywistość przed współczesną pracą socjalną zdają się wymagać od
pracowników socjalnych nowych umiejętności i nieustannych poszukiwań nowych narzędzi
pozwalających realizować zadania pracy socjalne. Zarówno ze względu na zadania, jak i naturę
problemów, z jakimi zmagają się klienci pracownika socjalnego jedną z nadrzędnych kompetencji
powinna być otwartość w myśleniu i spostrzeganiu złożonej rzeczywistości, skłaniająca do myślenia
o zjawiskach w sposób wielowymiarowy, nieszablonowy, twórczy. Taka postawa skłania do współpracy
ze specjalistami z wielu dziedzin i interdyscyplinarnych ujęć podejmowanych problemów. Realizacja
zadań pracy socjalnej jest możliwa w pełni tylko dzięki tej otwartości i umiejętności pracy w sposób
systemowy, w kooperacji z osobami, podmiotami, instytucjami działającymi w obszarze pomocy
społecznej. Kontakt i współpraca powinny owocować nabywaniem praktycznych umiejętności
i adaptowaniem na potrzeby pracy socjalnej metod, które mogą okazać się przydatne.
Jedną z takich rozwijających się prężnie metod jest mediacja - konstruktywna i uniwersalna metoda
pracy z konfliktem, zyskująca zwolenników wśród przedstawicieli różnych środowisk, nie tylko
bezpośrednio związanych z sądownictwem i systemem penitencjarnym. Ostatnie lata przyniosły rozwój
i upowszechnianie się mediacji w wielu obszarach – obok mediacji karnych, cywilnych rodzinnych,
gospodarczych realizowane były działania rozpowszechniające mediacje rówieśnicze i szkolne, także
mediacje w pracy socjalnej.
Konflikt a mediacja
Charakterystyczną cechą współczesnych społeczeństw jest stale rozbudowująca i pogłębiająca się sieć
kontaktów społecznych. Wzrasta liczba interakcji , kontaktów i stosunków społecznych , w jakie
wchodzą poszczególni członkowie społeczeństw. Społeczeństwo ma coraz większe wymagania,
pragnienia, żądania, które nie spełniane, prowadzą do niezadowolenia, frustracji, a w konsekwencji do
sytuacji konfliktowej. Konflikty są nieodłącznym czynnikiem ludzkiego życia. Mogą mieć znaczenie
zarówno budujące, jak niszczące. W potocznym rozumieniu konflikt odnosi się do sytuacji, które wiążą
się z niezgodnością poglądów, wartości przekonań czy interesów w danej kwestii. Konflikty są
integralną częścią ludzkiego życia i występują na wszystkich jego poziomach. Mogą pojawiać się,
zarówno w aspekcie wewnętrznych rozterek jednostki, jak i w relacjach międzyludzkich. Relacje ludzkie
są nierozerwalnie związane z doświadczaniem konfliktu i subiektywnym poczuciem krzywdy. Jednak
przyczyny powstawania konfliktu nie zawsze są oczywiste i ich przyczyny powstawania bywają złożone.
Warunki sprzyjające powstawaniu konfliktu:
- występują wyodrębnione strony
- występuje współzależność stron, tzn. żadna ze stron nie może osiągnąć własnych celów bez udziału
lub akceptacji innych stron
- interesy stron są sprzeczne, np.: istnieją odmienne cele czy wartości
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-strony nie współpracują ze sobą w dążeniu do osiągnięcia celów, natomiast stanowią przeszkodę lub
wręcz blokują realizację dążeń;
Według M. Deutscha o konflikcie mówimy , wówczas, gdy dwie lub więcej osób wzajemnie od siebie
zależnych spostrzega niemożliwe do pogodzenia różnice, zagrożenia dotyczące potrzeb, zasobów,
interesów , wartości i podejmuje działania, aby tę sytuację zmienić (Deutsch,Coleman2005,p.15).
W wyniku tych działań konflikt może ulegać eskalacji, rozwiązaniu lub złagodzeniu. Konflikt nie miałby
miejsca, gdyby nie występowały niezgodności interesów i gdyby strony nie były powiązane pewnymi
zależnościami. Przyczyny konfliktu wynikają najczęściej z następujących powodów: błędów
w komunikacji, systemu wartości lub przekonań, niewiedzy, nieścisłych lub nieaktualnych informacji.
Konflikt najczęściej jest postrzegany jako zjawisko negatywne .Często spotykamy się z opinią, iż
niszczy on czasowo lub trwale cenne relacje i wzajemne stosunki, wyniszcza wzajemne zaufanie, naraża
interesy poszczególnych grup czy osób .Jeśli jednak powstały konflikt jest prowadzony w sposób
ostrożny i odpowiedzialny, jest właściwie kierowany, może stać się zjawiskiem pozytywnym,
funkcjonalnym i paradoksalnie, czasami potrzebnym. Konflikt konstruktywnie rozwiązywany często
sprzyja umacnianiu się tożsamości grupy czy jednostki, sprzyja budowaniu poczucia wspólnoty ,
stymuluje wiele potrzebnych zmian.
Rozpatrując konflikt w aspekcie pozytywnych i negatywnych stron można zauważyć, iż zwykle skutki
konfliktu są wynikiem działań podejmowanych przez strony. Im większą wiedzę o metodach radzenia
sobie z konfliktem posiadamy, tym jest mniejsze prawdopodobieństwo, że będzie prowadził do
negatywnych zmian w naszym życiu, a jednocześnie częściej konstruktywne działania będą przyczyniać
się do stymulującego procesu rozwoju i pozytywnych zmian .Zachowania ludzi w sytuacji powstałego
problemu czy konfliktu , jak również próby jego rozwiązania zależą nie tylko od rangi konfliktu, ale
również po przekonania o własnej sile, osobowości, indywidualnych preferencji czy sumie życiowych
doświadczeń. Najczęściej spotykane zachowania w sytuacji konfliktowej to: odwlekanie konfliktu,
ignorowanie konfliktu, rezygnacja zdążeń, reorientacja, podjęcie walki, odwołanie się do trzeciej osoby,
potraktowanie zaistniałej sytuacji jako problemu do rozwiązania. Jak zauważono ,,obszar pracy
socjalnej to potencjalne pole minowe nasycone konfliktami’’(Nocuń, Szmagalski 1998,p.11).
Pracownicy socjalni jako grupa zawodowa , która występuje przeciwko barierom, nierównościom
i niesprawiedliwości w społeczeństwie, odpowiada , zarówno na nagłe sytuacje kryzysowe, jak i na
problemy codziennej rzeczywistości swoich podopiecznych (Wódź 1998,p.13).Klienci pomocy społecznej
to osoby w szczególnej sytuacji życiowej , doświadczające konfliktów o różnym pochodzeniu i różnym
natężeniu, których rozwiązanie trudnych sytuacji życiowych, może odbywać się z zastosowaniem
procedury mediacyjnej.
W sytuacji rozwiązania konfliktu stosuje się obecnie następujące metody: negocjacje, facylitacje,
arbitraż, mediacje, ostatecznie sąd. Jak już sygnalizowano wcześniej mediacja stała się w ostatnich
latach uniwersalną i konstruktywną metodą rozwiązywania konfliktów w obszarze pomocy społecznej.
Zastosowanie mediacji w działaniach pomocowych na rzecz klienta wyrosło ze względu na jej
charakterystyczne funkcje:
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- ochronną, w której pracownik socjalny jest strażnikiem i stabilizatorem zmian wżyciu klienta oraz
dystrybutorem dóbr
- kontestująca, w której pracownik socjalny występuje w roli rzecznika osób i grup wykluczonych, bądź
zagrożonych wykluczeniem społecznym
- mediacyjną, w której celem pracownika socjalnego jest porozumienie i zrozumienie, a także rozwój
jednostki i rodziny poprzez wypracowanie wspólnie z klientem między innymi modelu mediacyjnego
w formie kontraktu czy projektu, który ma zmienić dotychczasową sytuację i położenie podopiecznego;
Mediacja jest jedną z form sprawiedliwości naprawczej i jedną z metod rozwiązywania sytuacji
konfliktowej. Mediacja jest dobrowolnym porozumiewaniem się stron będących w konflikcie przy
wsparciu akceptowanego przez nie mediatora, kierującego się podstawowymi zasadami mediacji:
dobrowolności, poufności, bezstronności, neutralności.
Efekty i zalety stosowania mediacji w pracy z klientem pomocy społecznej:
-oszczędność czasu i kosztów
-zaangażowanie stron, bezpośredni udział
-możliwość pełnego wypowiedzenia się strony
-komfort, zachowanie poufności
-wentylacja emocji
-satysfakcja z wypracowanego efektu
-poprawa relacji, odbudowanie zaufania
-uczenie efektywnych sposobów radzenia sobie z konfliktem;
Pracownik socjalny w mediacji
Ze względu na liczne przeobrażenia w instytucji pomocy społecznej i samym zawodzie pracownika
socjalnego pojawia się konieczność szerszej współpracy z lokalnie działającymi instytucjami
i profesjonalnymi służbami społecznymi. Definiując poradnictwo w pracy socjalnej jako działanie,
którego głównym celem jest tworzenie warunków do podjęcia przez klienta samodzielnej próby
rozwiązania własnego problemu i zmiany, istotnym wydaje się zwrócenie uwagi na rolę
profesjonalnych zawodów społecznych, mających niewątpliwie zasadniczy wkład w istotę tej pomocy i
zmiany. Pracownicy socjalni ze względu na swoje obowiązki mają za zadanie pomóc swoim klientom,
zarówno indywidualnym, jak i grupom w ulepszeniu lub odzyskaniu zdolności do zadowalającego
funkcjonowania w środowisku społecznym. Okazuje się, że w realizacji celów pomocy poprzez pracę
socjalną pomocne stają się wspólne działania asystentów rodziny, mediatorów pedagogów czy innych
doradców. W pracy socjalnej działania mające na celu udzielenie pomocy realizowane są poprzez
poradnictwo, mediacje i rzecznictwo. Wymienione formy oparte są na celach, zasadach i wartościach
charakterystycznych dla całego obszaru działań pracy socjalnej.
Rozwiązywanie problemów jest charakterystyczne dla wszystkich technik pracy socjalnej, ponieważ
konflikty są częścią składową każdego typu problemów, z którymi spotyka się pracownik socjalny,
a których doświadcza klient. W sytuacji działań podejmowanych przez pracowników socjalnych na rzecz
klientów mediacja polega na pośrednictwie pracownika socjalnego w sporze i pełnieniu roli doradcy.
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Proces mediacyjny koresponduje z procesem rozwikłania sytuacji problemowej i wymaga od osoby
wchodzącego w rolę mediatora specyficznych umiejętności. Celem podejmowanej przez niego inicjatywy
jest udzielanie porad dotyczących tego, jak strony uwikłane w konflikt mogą osiągnąć porozumienie.
W praktyce pracy socjalnej mediacja, jak pisze S.Chandler:,, jest zorientowana na rozwiązanie

określonych problemów i planowania jako proces krótkotrwały. Na ogół w sporze najważniejsze są
zagadnienia sprawiedliwości i uczciwości, a środki zaradcze są ściśle związane z prawami, jakie każda
ze stron przyznaje drugiej. Konflikt w mediacji jest postrzegany nie jako coś negatywnego, ale jako
usankcjonowane narzędzie osiągania zmian indywidualnych i społecznych. Odpowiedzialność za skutki
procesu zawsze spoczywa na stronach konfliktu’’ ( Nocuń, Szmagalski 1998,p.123). Należy pamiętać o
tym, że obie strony muszą wyrazić zgodę na zastosowanie mediacji w rozwiązaniu sytuacji
konfliktowej, a rolą mediatora jest pośrednie wpływanie na akceptowanie przez radzących się wspólnie
wypracowanych sposobów rozwiązania problemu. Mediacja może być prowadzona wyłącznie przez
pracownika socjalnego, który jest akceptowany przez obie strony konfliktu. Mediacja w pracy socjalnej
jest zawsze związana z uczestnictwem obu stron konfliktu i zorientowana na rozwiązywanie
problemów. Stanowi krótkotrwały proces w rodzinnym poradnictwie socjalnym, o charakterze działań
planowych, opartych na zasadach poszanowania sprawiedliwości i uczciwości z uwzględnieniem
respektowania praw każdej ze stron. Konflikt w mediacji nie jest postrzegany negatywnie, lecz stanowi
usankcjonowane narzędzie, prowadzące do osiągnięcia pożądanych zmian, zarówno w wymiarze
indywidualnym, jak i społecznym. Takie ujęcie mediacji w poradnictwie socjalnym jest jednym
z istotnych elementów wspomagania czy odzyskiwania przez klientów zdolności do
satysfakcjonującego funkcjonowania w środowisku społecznym (Weisbrott- Koziarska 2012,p.23).
Zawodami socjalnymi określa się pewną grupę zawodów zajmujących się służbą społeczną. Zdaniem
B. Szatur- Jaworskiej tymi zawodami są np.: pracownik socjalny, asystent osoby niepełnosprawnej,
opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, kuratorzy zawodowi i społeczni dla
dorosłych, rodzinni kuratorzy zawodowi i społeczny, wojskowy kurator społeczny, pedagog szkolny,
pośrednik pracy oraz mediator rodzinny(Szatur –Jaworska 2000,p.58).
Po licznych kontrowersjach zawód mediatora doczekał się swojej pozycji w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z 8 grudnia 2004r w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku
pracy oraz zakresu jej stosowania, zawód mediatora został usytuowany w grupie Specjalistów do Spraw
Społecznych pod numerem 244504, obok takich specjalistów jak kurator sadowy, specjalista pracy
socjalnej, specjalista do spraw rodziny (familiolog), wychowawca w jednostkach penitencjarnych,
pozostali specjaliści do spraw społecznych (Gójska, Huryn 2007,p.50). W myśl obowiązującego zapisu
mediator należy do zawodów socjalnych, obok pracownika socjalnego. Z kolei pracownik socjalny to
osoba, która dzięki odpowiednim kwalifikacjom zawodowym pracuje na rzecz osób, rodzin i środowisk
społecznych, umożliwiając im lub ułatwiając realizację zadań i aspiracji życiowych. Jego praca na rzecz
innych polega raczej na swoistym zarządzaniu konfliktem między stronami. przeciwieństwie do
pracownika socjalnego, mediator jest bezstronny i pozostaje bez wpływu na wynik danego sporu.
Pracownik socjalny może bardzo dużo zdziałać, jeśli chodzi o zmianę czyjejś/jakiejś sytuacji, ma
większe pole do działania, a tym samym do udzielenia pomocy w różnych sferach: finansowej,
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rzeczowej, psychicznej. Pracownik socjalny udziela rad i pracuje z większymi grupami niż mediator.
Ponadto przedmiotem jego zainteresowania jest jakaś trudna sytuacja życiowa osoby, rodziny lub
większej społeczności. Mediator zajmuje się natomiast konkretnym konfliktem między stronami, nie
próbuje zmienić ich życiowych sytuacji. Jednym z głównych zadań pracownika socjalnego jest praca
socjalna, czyli (...) działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub

odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról
społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, lepszym dostosowaniu do zasad życia
społecznego, poprawie pozycji społecznej, zapobiegające procesom marginalizacji społecznej ’(Ustawa
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dz.U.Nr.64,poz.593 z późn.zm.).
Mianem pracy socjalnej określa się przede wszystkim zawodową działalność pracowników
socjalnych i przedstawicieli innych zawodów zatrudnionych w służbach społecznych oraz honorową
działalność wolontariuszy. Nieodłączną cechą pracy socjalnej jest jej indywidualizm i kreatywność,
rozumiana jako dostosowanie jej celów i metod do potrzeb i sytuacji konkretnych ludzi, którym
dostarcza się wsparcia. Realizacja celów pracy socjalnej wymaga od zawodów socjalnych, w tym
szczególnie pracownika socjalnego wchodzenia i pełnienia niekiedy kilku ról jednocześnie.
W kontekście praktyki pracy socjalnej role pracownika socjalnego można rozpatrywać wyodrębniając
cztery kategorie, w których łączącym spoiwem jest ich aktywność: (Kaźmierczak, Łuczyńska 1998,p.8586).
 system rozwoju instytucji zatrudniającej pracownika socjalnego - role koncentrują
się w aspekcie rozwijania zasobów pomocy społecznej, łącznie z tworzeniem nowych
podmiotów udzielających wsparcia i pomocy;
 system utrzymywania sprawności organizacyjnej instytucji pomocy społecznej - role
kierują się w stronę optymalizacji funkcjonowania i pełnienia ról zawodowych w obrębie
własnej instytucji pomocy społecznej;
 system wiązania klienta pomocy społecznej z jej zasobami- gdzie pracownik
socjalny maksymalnie wykorzystuje zasoby instytucji dla potrzeb swojego klienta
 system bezpośrednich interwencji - gdzie pełnienie roli pracownika socjalnego jest
związane z bezpośrednim kontaktem z klientem, który znalazł się w sytuacji kryzysowej.
Profesjonalnie, aktywnie funkcjonujący pracownik socjalny podejmuje się w swojej działalności
pełnienia kilku ról równocześnie. Ich dobór powstaje na elastycznej zasadzie potrzeby dopasowania
się do klienta, jego sytuacji, relacji z innymi, możliwościami danej instytucji pomocy a także warunków
środowiska lokalnego.
Zastosowanie planu pomocy, wymaga od pracownika socjalnego wyboru odpowiedniej metody
i sposobu realizacji osiągnięcia pożądanych celów. Te natomiast mogą być zrealizowane poprzez
przyjęcie określonych ról przez pracownika socjalnego, które jak pamiętamy związane są obszarami
aktywności zawodowej. Do najważniejszych ról zawodowych pełnionych przez pracownika socjalnego
należą: planista, badacz, administrator, konsultant, nauczyciel, adwokat, arbiter, pośrednik, mediator,
odsyłający do właściwych źródeł pomocy, pracujący z grupą, terapeuta rodzinny, doradca.
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ROLE PRACOWNIKA SOCJALNEGO
KATEGORIA

CEL

SYSTEM
ROLE ZAWODOWE
OŚRODKOWY
system
rozwoju rozwój
zasobów system dostarczania - planista
zasobów instytucji
adekwatnych
do usług
-badacz
potrzeb odbiorców
- kreator procedur i
polityki
system
utrzymywanie
i pracownik socjalny i - administrator
utrzymywania
podnoszenie jakości i inni
profesjonaliści -konsultant
sprawności
skuteczności usług
zatrudnieni w obszarze -supwerwizor
organizacyjnej
systemu dostarczania -nauczyciel/trener
usług
- kierownik członek
zespołu/członek
zespołu
system
wiązania powiązanie potrzeb klient,
zasoby - adwokat
klienta z zasobami klienta z dostępnymi instytucji,
zasoby -arbiter
zasobami
społeczności
-pośrednik
-zarządzający
przypadkiem
-mediator
-negocjator
-odsyłający do źródeł
bezpośrednia
dostarczenie
usług klienci
- terapeuta pracujący z
interwencja
terapeutycznych
jednostką
-terapeuta pracujący z
grupą
- terapeuta i doradca
rodzinny
Źródło: M .Łuczyńska, Instytucja pomocy społecznej, w: T .Kaźmierczak, M. Łuczyńska, Wprowadzenie do pomocy społecznej,
Katowice 1998,s.86-87.

Ze względu na przedmiot niniejszego opracowania zwrócono szczególnie uwagę na rolę mediatora. Jest
to rola, którą pełni pracownik socjalny w sytuacji zaistnienia konfliktu pomiędzy dwoma stronami.
Mediator próbuje wypracować wspólną płaszczyznę porozumienia, określić istotę konfliktu oraz pomóc
stronom znaleźć rozwiązanie optymalne problemowej sytuacji. Z drugiej strony stosując mediację
pracownik socjalny realizuje pośrednio metodę pracy z przypadkiem, dążąc do takiego zakończenia
sporu, w którym jego finał będzie satysfakcjonujący dla obydwu stron. Można zaryzykować stwierdzenie,
że w pewien sposób steruje przebiegiem mediacji, przy jednoczesnej próbie poszanowania zasad
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neutralności wobec stron i przebiegu konfliktu. Jego zadaniem jest prowadzenie mediacji, opartej na
współpracy i pomocy w kierunku dochodzenia do TAK i odchodzenia od NIE (Nocuń, Szmagalski
1998,p.18). Mediacja bowiem kładzie akcent na osiągnięcie porozumienia, w którym obie strony
konfliktu zwyciężają – nie ma pokonanych i zwycięzców, sam fakt dojścia do porozumienia,
wypracowania ugody jest już obopólnym zwycięstwem. W odróżnieniu od systemów orzekających
o winie (np.: sądownictwo) mediacja jest procesem integrującym i pojednawczym. Pracownik socjalny
występujący w roli mediatora zajmuje się wypełnianiem luk i dążeniem do znoszenia istniejących barier

w dostępności świadczeń oraz występuje jako rzecznik działań pozwalających na wprowadzenie
potrzebnych świadczeń i zapewnienie wymaganych środków (Dubois, Miley 1996,p..24).
Mediacja jako jedna z umiejętności pracy socjalnej
Specyfika aktywności zawodowej pracownika socjalnego wymaga od niego wchodzenia
w bezpośrednie i pośrednie relacje ze swoim klientem. Przyjmowanie różnorodnych ról zawodowych
przez pracownika socjalnego, wymaga od niego niezbędnego zasobu umiejętności, wykorzystywanego
w profesjonalnych działaniach w obszarze udzielania pomocy i wsparcia. Nie bez powodu w literaturze
przedmiotu spotyka się stwierdzenie, że praca socjalna stanowi dziedzinę sztuki, która zwiera wiedzę
życiową, naukę o człowieku oraz środowisku. Praca ta wymaga szczególnych umiejętności. Umiejętności
definiowane są jako,, sprawność wykonywania specjalistycznych czynności objętych danym zawodem

nabyta przez systematyczne kształcenie; umiejętności gwarantujące skuteczne wykonywanie zawodu,
stanowiące przy tym o istocie kwalifikacji zawodowych’’(Szewczuk 1985,p.67).
Wśród wielu typologii umiejętności A.Nocuń i J,Szmagalski proponują następujący podział (Nocuń,
Szmagalski 1998,p.27-28):
 umiejętności kompetencyjne, czyli takie, które mają największy wkład
w intelektualnym aspekcie funkcjonowania jednostek i grup;
 umiejętności społeczne, które służą nawiązywaniu i utrzymywaniu porozumiewania
się, współpracy pomiędzy jednostkami, grupami i instytucjami;
 umiejętności techniczne, które realizowane są w kontekście opanowania określonych,
najczęściej rutynowych czynności.
Ze względu na to, iż praca socjalna i zawód pracownika socjalnego ulega nieustannym
przeobrażeniom w związku z przemianami społeczno-ekonomicznymi, katalog podstawowych
umiejętności pracownika socjalnego jest również modyfikowany w poszczególnych krajach, środowiskach
zawodowych, a nawet samych instytucjach. Jednak przy założeniu, że umiejętności to zachowania
człowieka wyznaczone jego wiedzą o sytuacji, w której działa oraz celami, do których dąży, przyjmuje
się, że pracownik socjalny powinien opanować trzy podstawowe zespoły umiejętności, które stanowią
istotny element szczegółowych umiejętności pracy socjalnej (Kantowicz 2001,p.69): rozwiązywanie
problemu, porozumiewanie się, rozwiązywanie konfliktów. Dla pracownika socjalnego szczególnie ważne
jest nauczenie się i rozwiązywanie w praktyce strategii rozwiązywania konfliktów. Ponieważ jednostk
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i w sytuacjach konfliktowych mają pewne skłonności do charakterystycznych zachowań, pracownik
socjalny powinien posiadać wiedzę i umiejętności reagowania w sytuacjach konfliktowych.
Strategie zachowań ludzkich i możliwości rozwiązania konfliktu (Dana, 1993,p.19):
1.wygrać-wygrać (obie strony są przekonane, że w sytuacji konfliktowej, znaleźć można takie
rozwiązanie, które przyniesie im korzyści)
2.wygrać-przegrać (jedna ze stron wykorzystuje drugą, gdyż chce odnieść zwycięstwo, które wiąże
się z porażką przeciwnika)
3.przegrać-wygrać (jedna ze stron próbuje przegrać spór z jakichkolwiek powodów, strona
ta pozwala świadomie odnieść zwycięstwo przeciwnikowi po to, aby zdobyć jego przychylność i
wykorzystać ją w innej grze, która ma dla niego większą rangę)
4.przegrać-przegrać (obie strony chcą wzajemnie, za wszelką cenę pogrążyć się i zniszczyć)
Okazuje się , że w przypadku pracownika socjalnego, który wchodzi w rolę mediatora, często cechy
osobiste, takie jak: dojrzałość, umiejętność porozumiewania się z ludźmi, doświadczenie mogą być dużo
ważniejsze niż kwalifikacje formalne. Oczywiście idealnie byłoby , gdyby każdy kandydat na mediatora ,
posiadał wymienione cechy i odpowiednie wykształcenie.
Do najważniejszych umiejętności
wykorzystujących potencjał pracownika socjalnego w procesie postępowania mediacyjnego należy
zaliczyć: empatię w stosunku do dwóch stron konfliktu(ofiara-sprawca), umiejętność prowadzenia
rozmowy, umiejętność słuchania, świadomość poruszanych zagadnień, panowanie nad uczuciami,
postępowanie wobec przemocy i agresji, praca zespołowa, a także postępowanie w sytuacjach
w , których pojawiają się dodatkowe problemy , np.; przestępstwa seksualne.
Zamiast zakończenia
Praktyczne wskazówki do konstruktywnego rozwiązywania konfliktu (Rynkowska, Artymiak,
2014,p.81):

Traktuj konflikt jako coś naturalnego, nie wiń siebie i innych za jego powstanie

Dbaj o zachowanie obiektywizmu w widzeniu sytuacji, siebie i partnera

Staraj się uzyskać jak najwięcej informacji o ważnych aspektach sytuacji











konfliktowej – bądź dobrze poinformowany
Dokładnie upewnij się na czym Ci zależy a z czego możesz zrezygnować
Staraj się nie przeceniać własnych interesów
Bierz odpowiedzialność za bieg konfliktu
Bądź elastyczny w doborze sposobów rozwiązywania konfliktów
Opracuj optymalna strategię działań w konflikcie i szczegółowe taktyki
postępowania w zakresie przyjętej strategii
Bądź twórczy w poszukiwaniu nowych możliwości rozwiązywania konfliktów
Upieraj się przy ważnych dla Ciebie sprawach
Uwzględniaj potrzeby partnera i możliwości ich zaspokojenia
Bądź krytyczny wobec siebie i własnego postępowania
Nie wymagaj szczególnego traktowania własnej osoby
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Staraj się poznać i zrozumieć, na czym zależy partnerowi
Poważnie i odpowiedzialnie traktuj sprawy i problemy partnera
Staraj się znaleźć jakieś pozytywne cechy u partnera, ułatwi Ci to współpracę z nim
Kontroluj swoje emocje a emocje negatywne okazuj w sposób możliwy do przyjęcia
przez partnera
Przestrzegaj zasad dobrej komunikacji w prowadzeniu rozmowy z partnerem
Pozostaw partnerowi możliwość posiadania własnych przekonań
Szanuj uczucia partnera i ważne dla niego wartości
Okazuj zainteresowanie partnerem
Reaguj na zmiany zachodzące w drugiej osobie i jej postępowaniu
Ochładzaj emocje partnera
Nie podejmuj wobec partnera działań, których będziesz żałował
Czasami zwolnij bieg wydarzeń aby spokojnie przemyśleć drogi rozwiązania
konfliktu
Ustal jasny i zrozumiały kontrakt z partnerem
Pielęgnuj przekonanie, że konflikty są możliwe do rozwiązania
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Jarosław Kinal, Mariola Kinal

Wizualne aspekty współczesnej jednostkowej i grupowej komunikacji
wirtualnej. Próba systematyzacji zjawiska.
Wprowadzenie
Współczesność pełna jest milionów elementów ikon i symboli wizualnych a sposób interpretacji
zastanego świata stanowi element wyróżniający gatunek ludzki. Świadome patrzenie i dekonotowanie
można określić mianem kreowania idei oraz indywidualnym rozumieniem tego na cos patrzymy.
Ważnym elementem zrozumienia świata jest zrozumienie, iż współcześnie dzięki patrzeniu
wypracowujemy społecznej relacje oraz kreujemy osądy dotyczące otaczających nas systemów
i zjawisk. Jako przykład można podać osobę Weegee, który wyznaczał standardy dziennikarstwa
prasowego, fotografował głównie mafijne porachunki oraz ofiary zbrodni pozostawiając interpretację
obrazów i kwantyfikację moralną prezentowanej rzeczywistości widzowi. We wstępie do niniejszego
artykułu należy także zauważyć, że niezmiernie trudnym jest kategoryczne stwierdzenie, iż ktoś
odczytuje znaczenie danego obrazu poprawnie lub niepoprawnie. Jedyne co można stwierdzić w erze
neodziennikarstwa5 to interpretowalność nadawanego przez nas przekazu (Głowacki 2011).
Przyjmując podział postmodernistycznej rzeczywistości na realną i wirtualną
w pierwszym rzędzie należy zdefiniować i doprecyzować poszczególne pojęcia z prezentowanego
tematu. Najszerszym zakresem jest komunikacja wizualna. Jak podaje specjalistyczny portal
visualcommunication.com - jest to komunikacja poprzez obraz, przekazanie informacji w formie

wizualnej między nadawcą a odbiorcą przy pomocy środków przekazu – tzw. mediów (np. prasy,
książki, plakatu, telewizji, internetu, prezentacji multimedialnej i innych). Zasadniczo bazuje ona na
takich elementach wyrazu jak: ilustracja, fotografia, typografia, infografika, film czy animacja. Za
pomocą obrazu, popartego tekstem można skuteczniej oddziaływać na odbiorcę komunikatu. Ocena
dobrze zaprojektowanego komunikatu wizualnego opiera się nie na estetycznych lub artystycznych
upodobaniach, tylko na pomiarze zrozumienia przez odbiorców komunikatu, które obraz miał wyrażać.
Ostatnie badania w tym zakresie skupiały się na projektowaniu stron www i były zorientowane na
graficzną użyteczność. Graficy używają metod komunikacji wizualnej w codziennej pracy. Poprzez obraz
muszą przekazywać wartości, emocje i idee, które stoją za przedmiotem, np projektując logo. Wizualna
komunikacja jest prawdopodobnie najważniejszą formą komunikacji jeśli chodzi o internet.
(visualcommunication.com, pl.wikipedia.org).
W aspekcie jednostkowym i grupowym autorzy niniejszego opracowania proponują następujący podział
dychotomiczny:

5 W rozumieniu

neodziennikarstwa prof. Andrzeja Głowackiego.
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Rycina 1. Propozycja podziału wirtualnej komunikacji wizualnej
Komunikacja wizualna
Jednostkowa

Awataryzacja

Grupowa/Instytucjonalna

Kreacja świadoma

Kreacja prosumencka
Kreacja konwergentna

Zjawisko awataryzacji znane jest od tysiącleci. Zgodnie z teologią hinduistyczną awatarem
nazywa się inkarnację bóstwa, które zstępuje na ziemię w postaci śmiertelnej
w celu przywrócenia porządku – dharmy. Współcześni twórcy sieci – których wielu żywo interesowało
się hinduizmem – zaczerpnęli z tej teorii i zaproponowali aby społeczeństwo sieciowe było
rozpoznawalne nie tylko poprzez adres IP ale także Awatar w skład którego wchodzi przezwisko (Nick)
oraz graficzna forma przedstawieniowa (najczęściej w postaci pliku gif bądź JPG).
Pod pojęciem kreacji świadomej w odróżnieniu od awataryzacji, która jest działaniem
z elementem przypadkowości bądź obojętności, w przypadku gdy dochodzi do biernej akceptacji
awatarów zastępczych, rozumiemy wszelkie zamierzone działania zwiazane z kreacją marki
osobowościowej, która coraz wyraźniej zaznacza swoje miejsce w wirtualnej rzeczywistości.
Współcześnie, podążając autostradą informacji, najważniejsze w komunikacji na poziomie
jednostek staje się odbieranie atrakcyjnych bodźców wizualnych serwowanych przez nadawcę. Panuje
następujący paradygmat - jeżeli nauczymy się lepiej patrzeć, odczytywać obrazy, będziemy więcej
widzieć, więcej zapamiętamy. Świat, który nas otacza ma coraz bardziej wizualny charakter. Mówi się
o wirtualnej ikonosferze. Część osób krytykuje to określenie i proponuje używanie słowa piktosfera –
czyli obrazów jako czegoś co nas kształtuje. Co raz większy wpływ mają na ans media,a ponieważ
media są coraz bardziej wizualne i w coraz większym stopniu posługują się obrazem musimy wiedzieć,
jak przebiega proces wizualny, jakie są jego skutki. Żyjemy w coraz większym stopniu w rzeczywistości
obrazkowej. Według Aldousa Huxleya jeżeli nauczymy się być bardziej uważnymi obserwatorami
obrazów, które do nas docierają, bardziej uważnie będziemy je odczytywać to więcej ujrzymy, więcej
się nauczymy i więcej zapamiętamy z tego co obejrzeliśmy. Łaciński termin video znaczy widzieć, być
obdarzonym wzrokiem, ale również coś przeżyć, być świadkiem, zrozumieć.
Węzły komunikacji wizualnej
Węzłem/Hubem umożliwiającym wirtualną komunikacje wizualną można nazwać wszelkie
przestrzenie wirtualne w których zachodzą procesy komunikacyjne z zachowaniem zasady kreacji
wizerunku zarówno nadawcy jak i odbiorcy.
Wartym odnotowania jest fakt występowania zjawiska macluhanowskiej globalnej wioski, która
umożliwia użytkownikowi porozumiewanie i kreowanie swojego wizerunku poprzez media
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elektroniczne. (McLuhan 2004) Kreacja poprzez zastosowanie awatara umożliwia również zniesienie
bariery przestrzennej jaką jest odległość. Odnieść można wrażenie bliskości mimo dzielących
kilometrów (Sieńko 2002). Następuje również zatarcie się podstawowych barier wynikających
z aspektów wychowania w jednej kulturze. Zanika potrzeba hierarchizacji, podziałów geograficznych
i demograficznych. (Virilio 1991)
Platformy komunikacji w jakich zachodzi zjawisko awataryzacji z założenia ograniczone są poprzez
działania i emocje osób tworzących i uczestniczących w procesie komunikacyjnym. Analizując zjawisko
należy również starannie wyselekcjonować miejsca, w których odbywają się procesy komunikacji
wizualnej. Mianowicie o czym pisze A. Ben-Zaev, należy skupiać się na platformach najbliższych
użytkownikom emocjonalnie. Inaczej jednostka będzie uczestniczyć w komunikacji za pomocą
komunikatora zainstalowanego w korporacji w jakiej pracuje (poza elementami marginalnymi, nie
wystąpi zjawisko awataryzacji), za to o wiele bardziej aktywnie będzie uczestniczyć w kreowaniu
swojego wizerunku za pomocą portalu społecznościowego na którym, w swoim mniemaniu, może
budować kapitał społeczny. W takim ujęciu teoretycznym, możliwym jest założenie, iż do
najpopularniejszych hubów komunikacji awatarycznej można zaliczyć: platformę secondLife, portale
społecznościowe oraz najpopularniejsze fora internetowe oraz profile użytkowników na
komunikatorach skype i gadu-gadu. Poniżej przedstawiona zostanie krótka charakterystyka wyżej
wymienionych platform komunikacyjnych.
Grupowa komunikacja wizualna
Wirtualna komunikacja wizualna jest prawdopodobnie najważniejszą formą komunikacji, jeśli
chodzi o internet. Obraz powinien przekazywać wartości, emocje i idee, które stoją za przedmiotem lub
usługą, która staje się przedmiotem komercyjnym.
Zgodnie z informacjami praktyków: Wszystkie zdjęcia produktów bez wyjątku powinny być

odpowiednio skadrowane i powinny dotyczyć konkretnego przedmiotu. Ponieważ kupujemy obrazem,
w niektórych przypadkach warto uwzględnić element podbijający znaczenie i działający na wyobraźnie,
np. sprzedając bułkę, sfotografujmy wraz z bułką kłosy zbóż. Głodny konsument wyobraża sobie smak
tej bułki, jej zapach etc. Tak samo w innych komunikatach, gdzie relacja z produktem daje taką
możliwość, np. przy sprzedaży anteny satelitarnej dobrym podbiciem emocjonalnym będzie zdjęcie
zadowolonej rodziny. (mensis.pl)
Istotnym podziałem jest zdefiniowanie grupowej komunikacji wizualnej w aspekcie
wirtualnym z podziałem na elementy procesu komunikacyjnego. W powyższej typologii możemy
wyróżnić:
(1) Komunikację na linii indywidualny nadawca grupowy odborca.
(2) Komunikację na linii instytucjonalny/grupowy nadawca indywidualny/grupowy odbiorca
(3) Komunikację na linii instytucjonalny/grupowy nadawca instytucjonalny/grupowy odborca
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Komunikacja na linii indywidualny nadawca grupowy odbiorca
W pierwszym rozróżnieniu to indywidualny nadawca – np. administrator fan-page na portalu
facebook.com przygotowuje i prezentuje treści z intencjonalnym przeznaczeniem dla grupy odbiorców.
Do tego typu działań możemy zaliczyć: demotywatory. memy oraz fotografie ironiczne.
Demotywatorem. Możemy nazwać połączenie wymownego obrazka bądź zdjęcia
z komentującym jego zawartość podpisem. Demotywator jest najczęściej ironiczny (ma wyśmiać
rzeczywistość) lub cyniczny. W aspekcie kulturowym demotywatory mają być parodią Demotywatory są
parodią kapitalistycznych plakatów motywacyjnych, które można zauważyć m.in. w amerykańskich
biurach.
Memem internetowym możemy nazwać spersonalizowany przekaz internetowy o charakterze
prześmiewczym, ironicznym bądź cynicznym. W przeciwieństwie do demotywatora nie zawiera
obwoluty, przygotowywany jest na różnych tłach oraz bohaterami memów , są nieświadomi użycia ich
wizerunku i korelacji tegoż z treścią użytkownicy.
Trzecią wyróżnioną kategorią są zdjęcia ironiczne. Są to opublikowane w sieci fotografie
dokumentujące absurdalne przejawy działaności/aktywności ludzkiej, tak jak zostało to na przykład
uwidocznieone na rycinie 6.
Wspomniane powyżej formy aktywności oddziałują na sporą grupę internautów. Aby
zobrazować zjawisko należy odwołać się do wyników wyświetleń stron zawierających wyżej
wspomniane treści. Jak podaje branżowy serwis Wirtualnemedia.pl:

Dwa największe w Polsce serwisy z zabawnymi obrazkami i filmikami rekordową popularność
osiągnęły w pierwszych miesiącach ub.r. Demotywatory.pl w styczniu i lutym miały prawie 5 mln
użytkowników, natomiast Kwejk.pl - który w 2011 roku „urósł” praktycznie od zera do poziomiu 4 mln
real users - 4,2-4,3 mln użytkowników. Jednak już w sierpniu Demotywatory zanotowały milion real
users mniej niż w lutym, a do listopada straciły kolejne 200 tys. użytkowników. Kwejk jeszcze w maju
osiągnął rekordową odwiedzalność (prawie 4,4 mln real users), ale potem z miesiąca na miesiąc
notował duże straty i we wrześniu miał już 1,6 mln użytkowników mniej, przy czym w kolejnych dwóch
miesiącach zyskał ich 250 tys. Zasięgi obu serwisów od początku ub.r. zmalały mniej więcej o jedną
czwartą - w przypadku Demotywatorów z 26 do 19,4 proc., a w przypadku Kwejka - z 22,6 do 15,6 proc.
( http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/demotywatory-i-kwejk-stracily-1-4-uzytkownikow)
Wirtualna komunikacja wizualna skierowana do grup społecznych i biznesu
Współczesny marketing interaktywny w dużej mierze opiera się na wzajemnym komunikowaniu
rozsiewczym. Przykładem takiego działania mogą być filmiki bądź fotografie rozsyłane w systemie
wirusowym to znaczy za pomocą mechanizmów opisanych w literaturze jako komunikacja rozsiewcza.
Schemat wirtualnego komunikowania wizualnego zbudowany jest na trzech filarach:
(1) Kreatora
(2) Trendsettera
(3) Odbiorcy zaangażowanego
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Pierwszy element tego systemu to twórca. Umieszcza on swój obraz na jednym z portali bądź na
własnym profilu facebookowym. Następnie przekonuje trendsetterów do zainteresowania się
i udostępnienia treści na kolejnych stronach i profilach, ostatnim elementem są odbiorcy zaangażowani,
którzy śledzą profil trendsettera i udostępniają obraz/rysunek/infografikę swoim znajomym. W modelu
graficznym schemat ten prezentuje się następująco:
Rycina 1. Schemat tarczowy procesu wirtualnej komunikacji treści

Źródło: Opracowanie własne autorów
.
Do wirtualnej komunikacji wizualnej oczywiście zaliczamy nie tylko reklamy wirusowe. Dużą
popularnością wśród reklamodawców cieszą się również reklamy tradycyjne zwane odsłonówkami bądź
reklamami typu display. Do najpopularniejszych tego typu form reklamowych zaliczamy:
Rycina 8. Najpopularniejsze formy reklam odsłonowych
Nazwa formy reklamowej
Krótki opis
Baner
to najstarsza i nadal popularna forma reklamy w
Internecie. Ma formę wydłużonego prostokąta,
umieszczany jest w górnej części serwisu
internetowego. Kliknięcie myszką powoduje
automatyczne przejście do reklamowanej strony
lub serwisu. Maksymalny rozmiar prostokątnego
banera to 468x60 pikseli (ew. 400*50), objętość
pliku do 15kB
Billboard, megabaner, superbaner
dostępnymi wersjami są tradycyjny, pływający,
rozwijany - następca tradycyjnego banera,
poziomy, wydłużony prostokąt, obecnie
najpopularniejsza forma reklamy internetowej.
Wyświetlany prawie wyłącznie w najlepiej
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widoczniej, górnej części serwisu internetowego
Skyscraper
dostępnymi wersjami są tradycyjny, pływający,
rozwijany - nazywany także banerem pionowym.
Reklama zamieszczana zazwyczaj z boku serwisu
internetowego, najczęściej po jego prawej stronie.
Jego zaleta jest duża powierzchnia i kształy.
Box śródtekstowy (rectangle)
baner graficzny (300x250 px) umieszczony
centralnie na stronie, wewnątrz treści
prezentowanych artykułów lub w sidebarze. Tego
typu banery są często zastosowane w portalach,
wortalach tematycznych oraz na witrynach, gdzie
prezentowane są długie artykuły lub raporty
Button
niewielka, prostokątna reklama graficzna o
rozmiarach 120x60 pikseli zamieszczany
zazwyczaj przy bocznej nawigacji serwisu
internetowego (po prawej lub lewej stronie).
Button jest formą sprzedawaną bardzo często w
modelu Flat Flee, co oznacza, że reklamodawca
wykupuje stałą obecność np. na tydzień lub nawet
na dłuższy czas
Box 125*125
spopularyzowany przez jedną z sieci reklamowych
kwadratowych
buttonów
z bokami.
Źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Marketing_internetowy#Reklama_graficzna

Innymi, wyróżnionymi w literaturze przedmiotu formami reklamowymi z zakresu display są:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Floatind ad (toplayer)
Expanding ad
Polite ad
Tapeta (watermark)
Trick banner
Pop-up
Pop-under
Reklama video
Reklama na mapie
Wizualna reklama na telefonie komórkowym
Superstitial
87

(12)
(13)

Interstitial
Reklama niestandardowa (np. QR kodowa)

Formy te określają trzy przymiotniki: unikalność, interaktywność oraz multimedialność.
Unikalność związana jest z rozwojem praw autorskich. Każda z reklam powinna zostać stworzona bez
naruszania obcych praw autorskich. Reklamy wirtualne powinny również być interaktywne. Wizualną
reklamą wirtualną może być QR kod zmuszający użytkownika do użycia aplikacji na smartfona bądź
tablet w celu odczytania informacji zakodowanej w kwadratach. Przykładem tego tyu reklamy
interaktywnej jest zakodowana treść w Rycinie 2.
Rycina 2. Reklama zawarta w QR kodzie.

Źródło: Opracowanie własne autorów
Identyfikacja wizualna
Ważym aspektem komunikacji wirtualnej jest również proces identyfikacji wizualnej obecnej
w literaturze jako zwrot wprost języka angielskiego corporate identity. W powszechnej, szerokiej,
definicji są to narzędzia wykorzystywane do kreowania wizerunku marki na rynku. W zakres tego
terminu wchodzi paleta symboli i zastosowań wizualnych stosowanych przez firmy w komunikacji
zewnętrznej i wewnętrznej zmierzającej do wykreowania spójnego, czytelnego i identyfikowalnego
zbioru ikon związanych z daną firmą. Serwis Proto.pl wyróżnił następujące elementy składowe tego
zjawiska w przestrzenii realnej:
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(1) symbol firmy (znak i logotyp firmowy),
(2) kolory firmowe,
(3) symbole dekoracyjne,
(4) typografie dekoracyjne,
(5) druki firmowe (papier, koperty, dokumenty i inne),
(6) identyfikatory pracowników,
(7) stemple,
(8) materiały reklamowe,
(9) materiały drukowane dla celów public relations (Proto.pl)
W aspekcie komunikacji wizualnej można stwierdzić, że do identyfikacji wizualnej w sieci służą takie
narzędzia jak:
(1) logotyp
(2) strona www
(3) profil społecznościowy
(4) awatary pracowników biura obsługi klienta
(5) obrandowane raporty i dokumenty firmowe
Podsumowanie
Pod wpływem rozwoju nowych form komunikacji oraz mediów przekazujących treść
współczena jednostka coraz bardziej jest wyczulona na elementy wizualne. Jest to niezbędne by łatwiej
poruszać się w zobrazkowanym świecie. Przykładem uzasadniającym powyższą tezę jest sposób
poszukiwania informacji w sieci. Użytkownicy coraz częściej i chętniej używają przeglądarek
graficznych, zniechęceni objętością tekstową materiałów publikowanych w sieci. Uzytkownicy są coraz
bardziej multitaskalni, wielowymiarowi w zakresie wykorzystania własnego czasu, dlatego też
potrzeują treści zwizualizowanych. punkcie czasu potrzebujemy treści zwizualizowanych, które nie tylko
wykazują się aspektem praktycznym ale również są atrakcyjne wizualnie. Niniejszy artykuł stanowi
jedynie przyczynek do dyskusji nad definiowaniem zjawiska, jego rolą zasięgiem oraz narzędziami
W opinii autorów ma za zadanie stymulować dyskusję na tematy wizualne, wirtualne i nadać zjawisku
naukowy charakter.
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Zmiany w nazewnictwie miejskim po 1989 r.
Wprowadzenie
Nazewnictwo jest jednym z ważniejszych komponentów przestrzeni społecznej miasta. Nazwy
oprócz bycia znakami komunikacji społecznej, czy orientacji w przestrzeni, służą konstruowaniu
przestrzeni, są wyrazem sposobu postrzegania rzeczywistości przez mieszkańców (Handke 1992) oraz
utrwalają poczucie terytorialności mieszkańców. Nazwy miejskie należy rozpatrywać również jako
narzędzie wykorzystywane do manifestowania określonych poglądów i wyznawanych wartości
społecznych, kulturowych i politycznych. Jako twór emocjonalno-ideowy służą kształtowaniu pamięci
i tożsamości narodowej, regionalnej i lokalnej.
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wstępnych wyników badania dotyczącego
kształtowania się nazewnictwa miejskiego po 1989 r. W artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi
na pytania dotyczące rozkładu przestrzennego i statystycznego zmian w nazwach przestrzeni
publicznych polskich miast w okresie przemian ustrojowych. Wyniki z przeprowadzonego badania
potwierdzają, że nazwy miejskie są ważnym elementem symbolicznej przestrzeni miasta, który może
być również wykorzystywany w celu utrwalania władzy politycznej.
W pierwszej części artykułu przedstawione zostały założenia metodologii pozyskiwania informacji
dotyczących zmian w nazewnictwie miejskim oraz metoda analizy zebranego materiału badawczego.
Drugą część poświęcono założeniom teoretycznym znaczenia nazewnictwa miejskiego w
kształtowaniu symbolicznej przestrzeni miasta. Autor zwraca uwagę na polityczne motywy w
nazewnictwie miejskim oraz udział społeczeństwa w jego kształtowaniu. Szczególnym wątkiem
podjętym w artykule jest przedstawienie nazewnictwa miejskiego jako narzędzia służącego utrwalaniu
władzy politycznej.
W kolejnej części zaprezentowane zostały wyniki przeprowadzonego badania. Zmiany w
nazewnictwie miejskim analizowano w ujęciu czasowym i przestrzennym. Pozwoliło to wyznaczyć
miasta, bądź ich grupy, w których zmiany przebiegały ze zróżnicowaną intensywnością. Wyniki badania
zostały wsparte analizą obowiązujących aktów prawnych, archiwaliów oraz publikacji naukowych
związanych z tematem.
Artykuł zamyka syntetyczne podsumowanie, w którym, w oparciu o obowiązujące akty prawne,
została podjęta próba oceny dalszych kierunków zmian nazewnictwa miejskiego.
Metodologia pozyskiwania informacji dotycząca
Zgodnie z polskim prawodawstwem do wyłącznej właściwości gminy należy nazewnictwo ulic,
placów oraz innych przestrzeni publicznych będących własnością gminny. Zadania związane z
nadawaniem, zmianą i usuwaniem nazw przestrzeni publicznych gmina wykonuje we własnym imieniu i
na własną odpowiedzialność6. W Polsce nie istnieją organy administracji państwowej odpowiedzialne za
6 Ustawa

o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.), ustawa o radach
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nadzorowanie i pozyskiwanie informacji na temat zmian w nazewnictwie miejskim. Jedynym urzędem
centralnym, który dysponuje informacjami o identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i
mieszkań jest Główny Urząd Statystyczny. Prowadzony przez organ Centralny Katalog Ulic – ULIC,
stanowi ogólnopolski zbiór ulic przypisanych do miejscowości w ramach jednostek podziału
terytorialnego.
W artykule wykorzystano informacje dotyczące zmian w nazewnictwie miejskim przekazane przez
Urzędy Miejskie oraz pozyskane z Wojewódzkich Dzienników Urzędowych byłych 49 województw
(będących w posiadaniu Biblioteki Sejmowej w Warszawie). W tym celu wystosowano ok. 923 wnioski o
ponowne wykorzystanie informacji publicznej7 oraz 125 wniosków o udostępnienie informacji
publicznej. W efekcie pozyskano informacje dotyczące zmian nazw ulic, alei, placów, skwerów,
bulwarów, rond, parków i innych przestrzeni publicznych dla 920 miast (99,6% ich ogólnej liczby).
Odpowiedzi przekazywane przez urzędy zawierały skany uchwał, bądź gotowe zestawienia
tabelaryczne z informacją dotyczącą zniesionej i obowiązującej nazwy, daty zmiany, numeru i nazwy
aktu prawa miejscowego na mocy którego dokonano zmiany. Utworzoną w ten sposób bazę danych
zweryfikowano i uzupełniono o informacje opublikowane w Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych.
Na podstawie pozyskanych danych utworzono ogólny zbiór nazw przestrzeni publicznych, które w
latach 1989-2017 r. uległy zmianie. Baza danych zawiera informacje na temat lokalizacji (zgodne z
podziałem administracyjnym – województwo/powiat/gmina) obiektu objętego zmianą nazwy, nazwę
zniesioną i obwiązującą, formę zmiany nazwy (zniesienie, zmiana częściowa przywrócenie nazwy),
numer, datę i organ podejmujący uchwałę dotyczącą zmiany. Uporządkowanie i ujednolicenie rekordów
(zmian nazw przestrzeni publicznych) w bazie danych pozwoliło na ich pełne wykorzystanie w
przeprowadzonym badaniu.
Analiza zebranego materiału prowadzona była w ujęciu statystycznym i przestrzennym. W ramach
prowadzonych badań określono m.in. zmienność zjawiska w czasie, zmiany nazw w poszczególnych
miastach do całości oraz stosunek nazw zmienianych do ogółu nazw przestrzeni publicznej
występujących w mieście. W ujęciu przestrzennym badaniu podlegało występowanie zmian i
określonych typów nazw w określonych miastach bądź ich grupach.
Nazewnictwo jako elementy symbolicznej przestrzeni miasta
W końcu lat 80. i na początku lat 90. XX w. w Polsce zauważalne jest przesunięcie polityki symbolicznej
bliżej tematów centralnych (Hałas 2004). Ówcześnie podejmowane działania w kontekście polityki
symbolicznej, prowadziły przede wszystkim do szybkiego „odcięcia się” od poprzedniego ustroju
politycznego Polski Ludowej, tym instytucji organizacji, a przede wszystkim ich symbolizmu.
Wprowadzono przy tym nowe symbole, odzwierciedlające zapotrzebowanie na tożsamości zbiorowe –
lokalne, regionalne i krajowe. Zmiany symboliczne zbiegły się w czasie z transformacją ustrojową oraz
zmianami społeczno-gospodarczymi (Kretzer 1996).
Podejmowane w tym czasie działania w przestrzeni publicznej, w tym nazewnictwie ulic i placów
miały charakter symboliczny – odrzucały nazwy związane z poprzednim ustrojem politycznym i
narodowych z dnia 25 stycznia 1958 roku (Dz. U. nr 47 poz. 277 z późn. zm.)
7 Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (t.j. Dz. U. z d2015 poz.
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2058)

legitymizowały oraz obiektywizowały nazwy służące jej demokratyzacji. Pamięć społeczna jest
kształtowana w oparciu o symbole, które wspomagają proces zapamiętywania (Connerton 1989). W
szczególności kwestia ta dotyczy tzw. nazw pamiątkowych, które są nadawane w celu upamiętniania
wybitnej postaci, ważnego faktu w życiu danej społeczności lokalnej czy wydarzenia historycznego (np.
Józefa Piłsudskiego, Jana Pawła II). Nazewnictwo, oprócz bycia jednym z narzędzi służących praktykom
symbolicznym (Connerton 1989), jest elementem służącym komunikowaniu się społeczeństwa i
orientacji w przestrzeni.
W świetle dotychczasowej literatury poświęconej kształtowaniu się nazewnictwa, zmiany w
nazewnictwie początku lat 90. są przejawami polityki symbolicznej, w której poprzez usunięcie nazw
przestrzeni publicznej manifestuje się delegitymizację historii upaństwowionej i zideologizowanej
(Hałas 2004). Jednocześnie przywracana jest tradycja (historyczna, kulturowa i społeczna) czasów
poprzedzających okres Polski Ludowej.
Nazewnictwo miejskie, a w szczególności nazewnictwo przestrzeni reprezentacyjnych tj.
głównych ulic i placów, w procesie przemian ustrojowych podlega zmianom, które motywowane są
nowym sposobem klasyfikowania rzeczywistości, wartościowania historii, klasyfikowania
rzeczywistości i tworzenia tożsamości państwa. Jest to rodzaj rewizji historii polegającej na ocenie
przeszłości zapisanej w symbolach (Paczkowski 2002). Jeżeli dane symbole istniejące w przestrzeni
publicznej nie wpisują się w nową rzeczywistość, podlegają znoszeniu/likwidacji, a przez to tracą
funkcję reprezentowania społeczności i podlegają publicznemu zapominaniu. Symbole, które nie są
powszechnie akceptowalne przez społeczeństwo mogą podlegać również modyfikacjom i
dostosowywaniu do nowej rzeczywistości. Ich symboliczne oczyszczenie może dokonać się na podstawie
przyporządkowania im nowych wartości, celów, obowiązującej i uznanej prawdy historycznej.
Znoszone i wprowadzane nazwy przestrzeni publicznych okresu transformacji ustrojowej są
przykładem przemian zachodzących w wymiarze symbolicznym. W okresie Polski Ludowej nazewnictwo
tworzyło istotną część zinstytucjonalizowanej socjotechniki kontrolowania ram pamięci zbiorowej,
pełniąc funkcje: ideologiczne, indoktrynacyjne i socjalizacyjne (Hałas 2004).
Zmiany w nazewnictwie miejskim po 1989 r.
Przedmiotem analizy są zmian nazw przestrzeni publicznych w 920 polskich miastach, które miały
miejsce po 1989 r. Do 1 stycznia 2017 r. Rady (Gminne i Narodowe) podjęły 2974 uchwały zmieniające
9673 nazw przestrzeni publicznych. Zmianą nazw objęte były głównie ulice i aleje (91,4 % ogółu zmian),
place (1,3 % ogółu zmian), osiedla (1,7% ogółu zmian), skwery i parki (1,9% ogółu zmian). Niewielki, bo
wynoszący 0,6% udział zmian nazwy w ogólnej ich liczbie dotyczył przestrzeni publicznych
sklasyfikowanych jako inne tj. rond, skwerów, bulwarów, nadbrzeży , pomostów i pasaży.
Na podstawie uzasadnień do uchwał można wnioskować, że zmiany w nazewnictwie inicjowane
były głównie przez lokalne społeczności, w szczególności organizacje obywatelskie, religijne,
historyczne i kulturalne. Projekty uchwał dotyczących nazw przestrzeni publicznych były
przygotowywane również przez radnych, których motywacją były zmiany granic administracyjnych
gmin, w tym przyłączanie terenów z istniejącymi systemami nazewniczymi. W takim przypadku
znoszone były tzw. nazwy podwójne (występujące na terenie gminy oraz terenów włączanych w jej
granice), bądź tzw. nazwy zdezaktualizowane (zjawisko dotyczyło głównie nazw realnie
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motywowanych), które nie miały odniesienia do realnie istniejących obiektów, form zagospodarowania
terenu itp. Przykładem nazw ulic zdezaktualizowanych w przypadku kilku miejscowości są m.in.
Szkolna, Przemysłowa, które (zgodnie z uzasadnieniami uchwał) zostały zniesione bo ich obrębie nie
znajdowały się już takie obiekty przemysłowe, bądź szkoła. Innym motywem zmiany nazw ulic,
podnoszonym przez radnych jest tzw. dekomunizacja przestrzeni publicznych, czyli znoszenie nazw
odwołujących się do symboli związanych z Polską Ludową oraz Związkiem Socjalistycznych Republik
Radzieckich. Oprócz uzasadnienia zmian, w uchwałach dotyczących tematu nazewnictwa znajdują się
zapisy określające charakter i docelowy zakres zmian. Zmianą nazwy mogą być objęte zarówno całe
przestrzenie publiczne tj. cała ulica, plac, skwer itp. bądź ich fragmenty. Obowiązujące nazwy mogą być
znoszone i zastępowane nowymi bądź przywracane mogą być nazwy historyczne.
Tabela 1. Udział nazw objętych zmianą w ogólnej liczbie zmian w latach 1989 – 2016 r.
Rok
Liczba podjętych
zmian
Udział w
ogólnej liczbie
zmian (w %)
Rok
Liczba podjętych
zmian
Udział w
ogólnej liczbie
zmian
(w %)

198
9

199
0

199
1

199
2

199
3

199
4

199
5

199
6

199
7

199
8

199
9

200
0

200
1

200
2

882

254
2

252
2

976

426

293

118

272

227

154

150

138

89

84

9,07

26,1

25,9

10,0

4,38

3,01

1,21

2,80

2,33

1,58

1,54

1,42

0,91

0,86

200
3

200
4

200
5

200
6

200
7

200
8

200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6

49

35

115

54

60

61

132

46

41

57

33

61

56

40*

0,51

0,36

1,18

0,56

0,62

0,63

1,36

0,47

0,42

0,59

0,34

0,63

0,58

0,41

Źródło: opracowanie własne

Zgodnie z rejestrem ULIC prowadzonym przez GUS w dniu 1 stycznia 2017 r. w Polsce było ok.
264 tys. przestrzeni publicznych, które posiadały nazwę. W latach 1989-2016 zmianą nazwy dotkniętych
było ok. 3,9% spośród nich (łącznie 9673 nazw przestrzeni publicznych). Największa liczba zmian nazw
przestrzeni publicznych (powyżej 100) dotyczyła dużych ośrodków miejskich – Krakowa (zmienionych
zostało 240 nazw), Warszawy (238), Wrocławia (136), Katowic (127 na 1255) oraz Bytomia (120). Grupę
miast, w których zmianie uległo 50-100 nazw tworzą głównie byłe8 i obecne miasta wojewódzkie. W
analizowanym okresie około 18% ogólnej liczby miast wprowadziło od 1 do 2 zmian (grupę tą stanowiły
w większości małe miasta gminne, rzadziej powiatowe). a w 162 miastach (17,5% ich ogólnej liczby) nie
podjęto zmiany ani jednej nazwy przestrzeni publicznej. Analiza na poziomie konkretnych miejscowości
wskazuje, że największym udziałem nazw zmienionych do ogólnej liczby nazw przestrzeni publicznych
w danym mieście, wynoszącym ponad 30% charakteryzowały się małe miejscowości, w tym Sucha
Beskidzka (36,8%), Bychawa (35,6%), Ustrzyki Dolne (34,04%) oraz Józefów (33,33%). Duży udział
nazw zmienionych do ogólnej liczby nazw zaznacza się przede wszystkim w małych (pod względem
liczby przestrzeni publicznych) miejscowościach. Wśród obecnych miast wojewódzkich największy udział

8

49 byłych województw zgodnie z podziałem administracyjnym z 1975 r.
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nazw zmienionych do ogólnych liczby nazw charakteryzował Kielce i Katowice (ex aequo 10%), Rzeszów
(9,3%), Kraków (8,7%) oraz Białystok (7,8%).

Tabela 2. Dwadzieścia najczęściej znoszonych nazwy przestrzeni publicznych po 1989 r.
Lp.

Nazwa przestrzeni publicznej

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Karola Świerczewskiego
Marcelego Nowotki
22 Lipca
1 Maja
Feliksa Dzierżyńskiego
Hanki Sawickiej
Juliana Marchlewskiego
Armii Czerwonej
Mariana Buczka
Ludwika Waryńskiego
Janka Krasickiego
Bolesława Bieruta
Aleksandra Zawadzkiego
Małgorzaty Fornalskiej
Pawła Findera
Wandy Wasilewskiej
30-lecia PRL
Gwardii Ludowej
Włodzimierza Lenina
15 Grudnia

Liczba wystąpień
zmiany
503
284
259
239
233
231
228
220
195
189
186
146
121
121
106
91
87
84
80
70

Odsetek praktyk z
użyciem nazwy
5,34%
3,02%
2,75%
2,54%
2,48%
2,45%
2,42%
2,34%
2,07%
2,01%
1,98%
1,55%
1,20%
1,29%
1,13%
0,97%
0,92%
0,89%
0,85%
0,74%

Źródło: opracowanie własne

Analiza zmienności zjawiska zmian w nazewnictwie przestrzeni publicznych w czasie wskazuje, że
praktyki zmian nazw ulic, placów, itp. szczególnie w latach 1990-1991 w których dokonano razem ok.
52% wszystkich opisywanych w tym okresie zmian, nawiązuje do wcześniej wspomnianej transformacji
ustrojowej i związanych z nią przeobrażeń symbolicznych. Szczególnym jest rok 1990, w którym urząd
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej objął Lech Wałęsa, odbyły się pierwsze wolne wybory do
samorządu terytorialnego, doszło do samorozwiązania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a w
wymiarze symbolicznym – przywrócono dawne godło państwowe – Orła w koronie oraz Święto
Narodowe Trzeciego Maja znosząc jednocześnie święto 22-ego Lipca. W porównaniu do 1989 r., w
którym zmiany nazw przestrzeni publicznych były wprowadzane przez ówczesne Miejskie (i Gminne)
Rady Narodowe, liczba zmian nazw przestrzeni publicznych wzrosła blisko 3-krotnie (tab. 1). W
kolejnych latach liczba ta malała stopniowo, aż do 2005 roku, gdzie zauważalny jest niewielki wzrost
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wartości, co miało związek z wprowadzaniem nazewnictwa honorującego Jana Pawła II. W 2009 r.
większa liczba zmian nazw podyktowana była akcją dekomunizacyjną przestrzeni publicznych
prowadzoną przez Instytut Pamięci Narodowej.
Tabela 3. Dwadzieścia najczęściej wprowadzanych nazw przestrzeni publicznych po 1989 r.
Lp.

Nazwa przestrzeni publicznej

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Józefa Piłsudskiego
Jana Pawła II
Armii Krajowej
3 Maja
11 Listopada
Stefana Wyszyńskiego
Władysława Andersa
Rynek
Józefa Hallera
Legionów
Władysława Sikorskiego
Jerzego Popiełuszki
Kościelna
Niepodległości
Leopolda Okulickiego
Ignacego Krasickiego
Ignacego Paderewskiego
Konstytucji 3-go Maja
Wincentego Witosa
Królowej Jadwigi

Liczba wystąpień
zmiany
282
230
226
162
141
127
93
90
77
74
71
63
60
59
56
51
45
45
45
40

Odsetek praktyk z
użyciem nazwy
3,00%
2,44%
2,40%
1,72%
1,50%
1,35%
0,99%
0,96%
0,82%
0,79%
0,75%
0,67%
0,64%
0,63%
0,59%
0,54%
0,48%
0,48%
0,48%
0,42%

Źródło: opracowanie własne

Praktyki nazewnicze analizowanego okresu wskazują, że największą zmiennością
charakteryzowały się nazwy mające związek z Polską Rzeczpospolitą Ludową oraz te które można
uznać za narzędzia służące integracji społeczeństwa przez propagandę i indoktrynację (Tyszka 1997).
Najczęściej zmienianymi nazwami przestrzeni publicznych są nazwy pamiątkowe odnoszące się do osób
(polityków, działaczy partyjnych, wojskowych, ludzi nauki i sztuki), organizacji (wojskowych,
młodzieżowych, politycznych), wydarzeń, dat oraz rocznic. Nazwy tego typu są nośnikami znaczeń
społecznych i historycznych, które służą kształtowaniu określonej pamięci zbiorowej. Wśród przykładów
tego typu nazw są m.in.:
 działacze partyjni (komunistyczni), rewolucjoniści, ideolodzy – Marceli Nowotko, Hanka Sawicka,
Julian Marchlewski, Marian Buczek, Ludwik Waryński, Bolesław Bierut;
 postacie i organizacje związane z wojskowością – Karol Świerczewski, Armii Czerwonej, Gwardii
Ludowej;
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 daty, rocznice i wydarzenia – 22 Lipca (Manifest Lipcowy) oraz 15 Grudnia (upamiętniający
utworzenie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej).
Po 1989 r. najczęściej znoszonymi nazwami o szczególnymi statusie symbolicznym były m.in.
Karol Świerczewski, Marceli Nowotko, 22-go Lipca i 1-go Maja (Tab.3), których łączny udział w ogólnej
liczbie zmienianych nazw wynosi 13,7%. Warto wskazać, że dystans pomiędzy najczęściej zmienianą
nazwą, a następną w kolejności Marcelego Nowotki wynosi 219. Pozostałymi nazwami o dużej
częstotliwości (powyżej 2%) występowania były m.in. Feliksa Dzierżyńskiego (233), Hanki Sawickiej
(231), Juliana Marchlewskiego (228), Armii Czerwonej (225), Mariana Buczka (195) oraz Ludwika
Waryńskiego (198).
Powyższe nazwy charakteryzowało silne zakorzenienie w przestrzeni publicznej historii ruchu
komunistycznego na ziemiach polskich, w tym osób, organizacji i wydarzeń związanych z genezą ruchu
komunistycznego XIX w., rewolucją bolszewicką, okresem II wojny światowej i Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej.
Po roku 1989 nazwy wprowadzane na miejsce znoszonych charakteryzowała większa pula
możliwych do wprowadzenia nazw. Nazwy pamiątkowe wprowadzane charakteryzował również
bardziej ich regionalny i lokalny charakter – odwoływały się do osób, miejsc i wydarzeń związanych z
miejscowościami, w których występowały. Ich opozycyjny wobec symboli znoszonych charakter był
rodzajem manifestu odrodzenia wolnej i suwerennej Polski, przy jednoczesnej rezygnacji i odrzuceniu
symboli związanych z Polską Ludową. Wydłuża się zakres czasowy, do którego odwołują się
wprowadzane nazwy – nawiązują one zarówno do okresu I Rzeczpospolitej Polskiej, okresu Zaborów, II
Rzeczpospolitej, PRL-u oraz III Rzeczpospolitej Polskiej. Do najczęściej wprowadzanych nazw należą
Józefa Piłsudskiego (282 wprowadzenia), Jana Pawła II (230 wprowadzeń), Armii Krajowej (226
wystąpień). Ich łączny udział w ogóle nazw wprowadzanych wynosił 7,84%. W ogólnym zestawieniu
brak jest nazw, które zdominowały pod względem liczebnym czyli wyróżniających się pod względem
liczby wprowadzeń nazw. W przestrzeni miejskiej zaznacza się również zjawisko przywracania nazw
realnie motywowanych. tj. Rynek i Kościelna.
Podsumowanie
W latach 1989-2016 Rady Miejskie i Gminne podjęły łącznie 2974 uchwały zmieniające 9673 nazwy
przestrzeni publicznych w 761 polskich miastach. Najwięcej zmian podjęto w dużych ośrodkach
miejskich: Krakowie, Warszawie, Katowicach i Bytomiu. Odnosząc liczbę zmian nazw przestrzeni
publicznych do ogólnej liczby przestrzeni publicznych w danych miastach, największy odsetek zmian
charakteryzuje małe miasta gminne takie jak Sucha Beskidzka (36,8%), Bychawa (35,6%), Ustrzyki
Dolne (34,04%) oraz Józefów (33,33%). Najwięcej zmian nazw przestrzeni publicznych, bo 52% ich
ogólnej liczby podjęto na początku transformacji ustrojowej ( i symbolicznej) w latach 1990-1991. W
latach kolejnych liczba podejmowanych zmian sukcesywnie spadała.
W badanym okresie znoszone były głównie nazwy symboliczne odnoszące się do reżimu
politycznego Polski Ludowej oraz postaci organizacji i wydarzeń, związanych z komunizmem. Działania
te wpisują się w założenia tzw. dekomunizacji przestrzeni publicznych, która wiąże się z odrzuceniem
symboli niepożądanych, bądź sprzecznych z ideałami III Rzeczpospolitej Polskiej. Zmiany nazw w
poszczególnych miastach miały głównie charakter oddolny tj. były inicjowane przez lokalne organizacje
97

polityczne, historyczne i patriotyczne. Nowe nazwy wprowadzane na miejsce zniesionych nazw
odwoływały się symboli I i II Rzeczpospolitej Polskiej oraz osób i organizacji pozostających w opozycji
symboliczno-znaczeniowej do PRL i ZSRR. Po 1989 r. przywracano również nazwy realnie motywowane
związane z historią danych miejscowości np. Zamkowa, Mostowa, Rynek itp.
W dniu 1 kwietnia 2016 r. została przyjęta ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej , która
nakazuje samorządom lokalnym znieść wszystkie nazwy mające związek z osobami, organizacjami
symbolizującymi represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władz w Polsce w latach 1944-1989.
Ustawodawca określił, że owe nazwy powinny zostać zniesione przez jednostki samorządu
terytorialnego do 2 września 2017 r. Obecna sytuacja prawna na pewno w najbliższych latach
przyśpieszy proces „oczyszczania” przestrzeni z symboli mających związek z komunizmem. Dalszy
kierunek przekształceń nazewnictwa ma ścisły związek ze zmianami na polskiej scenie politycznej.
Przeprowadzona analiza zmian nazw przestrzeni publicznych, pozwoliła określić nazwy
niestabilne tj. zmieniające się w czasie w zależności od uwarunkowań społecznych, kulturowych i
politycznych. Może ona stanowić podstawę dla wyznaczania nazw, będących bardziej stabilnymi.
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Klara Łukasiewicz, Mariola Kinal

Głód jako problem społeczny
Wstęp
Celem tej pracy jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na problem, który zbyt często jest
pomijany, marginalizowany i nieuświadamiany. Bo przecież wszyscy wiedzą, że w niektórych krajach
Afryki czy Azji ludzie cierpią głód. Co jakiś czas natykamy się na zdjęcia wychudzonych czarnych dzieci
z wzdętymi brzuszkami czy informację o kolejnej akcji charytatywnej prowadzonej na rzecz jednego
z Krajów Trzeciego Świata. Ale właśnie, ,,Trzeciego Świata", czyli nie ,,naszego”, świata, który nas nie
dotyczy, tak odległego, że jego realia wydają nam się czymś nierzeczywistym i odległym, że problemy
,,tamtych" ludzi nie są problemami ,,naszymi". Bo ,,tamci", to ludzie, których jedyną winą było przyjście
na świat w takim a nie innym kraju, o określonych warunkach klimatycznych, o danym systemie
społecznym, coś, na co nie mieli żadnego wpływu, a co ulokowało ich na najniższym poziomie tegoż
systemu.
Są to jednak sprawy, które wydają się odległe, poza naszym zasięgiem, niedostępne nam,
osobom, które na sprawy ekonomii czy polityki nie mają, zdaje się, większego wpływu. Sądzę jednak,
że bez zmiany w sposobie myślenia, a co za tym idzie działania, jednostki, nie można dokonać przełomu
w skali globalnej.
Weźmy na przykład spożycie mięsa, które tak bardzo wzrosło, zwłaszcza wśród Azjatów –
z 14 kilogramów rocznie w 1980 roku do około 55 kilogramów obecnie (w krajach zachodnich liczba ta
jest jeszcze wyższa, ale względnie stała) (Caparros 2016, s. 102). Produkcja mięsa wymaga
wykorzystania ogromnej ilości roślin jadalnych – obecnie niemal trzy czwarte pożywienia, którym
karmi się krowy, nadaje się również do zjedzenia przez człowieka. Problem w tym, że na
wyprodukowanie jednej kalorii wołowiny potrzeba dziesięciu pochodzących z roślin. Innymi słowy:
jeden człowiek, jedząc mięso, konsumuje środki, które mogłyby wystarczyć dla dziesięciu osób.
,,Gdybyśmy nabrali nawyku odżywiania się komosą czy soją, byłoby o wiele więcej żywności. Ale
człowiek jest jedynym stworzeniem, które nie je dla zaspokojenia swoich potrzeb. Je, bo mu smakuje”
(Caparros 2016, s.303). To jedynie przykład na to, że jednostkowe, względnie nic nieznaczące decyzje,
mogą i w znaczący sposób wpływają na życie całego, szeroko pojętego, społeczeństwa.
Temat niniejszej pracy brzmi ,,Głód jako problem społeczny" i sądzę, iż jako taki powinien być
postrzegany. Nie jako problem, z którym powinni się zmierzyć głodujący czy słabiej rozwinięte
społeczności, gdzie ich liczba jest najwyższa, ale jako problem, którego rozwiązanie leży w gestii
i w mocy krajów najbogatszych, najlepiej rozwiniętych, które posiadają środki i zasoby, by, udzielając
wsparcia uboższym, to zjawisko zlikwidować.
Definicja głodu
Terminem głodu bądź łaknienia określa się fizjologiczny stan organizmu związany z
niedoborem lub brakiem pokarmu (pod red. Szymczaka 1978s. 666., za: Wojciechowski 2005, s.1,
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http://amitaba.republika.pl/Problem-glodu-we-wspolczesnym-swiecie.pdf). Łaknienie opisać też można
jako popęd przyczyniający się do zachowań nastawionych na pobieranie i zdobywanie pożywienia
(Wikipedia 2017, https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82%C3%B3d#cite_note-2).
Głód jest czymś naturalnym, doświadcza go każdy człowiek. To sygnał, dzięki któremu ciało
wysyła nam wiadomość, że należy uzupełnić brakujące w organizmie składniki odżywcze. Większości z
nas głód kojarzy się zapewne z nieprzyjemnym uczuciem pustki w żołądku, trwającym do chwili, gdy
kelner położy przed nami talerz spaghetti, ekspedientka w piekarni poda drożdżówkę bądź gdy po
powrocie do domu otworzymy lodówkę. Są jednak ludzie, setki milionów ludzi, których głód się nie
kończy, głód, który odczuwają każdego dnia, który odbiera im siły do życia, a równocześnie popycha do
nieustannej walki o przetrwanie.
Głód to proces, w którym organizm trawi sam siebie. Kiedy człowiek nie dostarcza
organizmowi 2200 kilokalorii dziennie, zaczyna zjadać sam siebie. Gdy osoba je zbyt mało, zaczyna
zjadać zgromadzone rezerwy cukru, następnie tłuszczu. Człowiek rusza się wówczas coraz mniej, staje
się otępiały, traci na wadze, ma mniej siły, osłabia się jego system odpornościowy wywołując choroby,
przed którymi organizm nie jest już w stanie się bronić. Na koniec zaczyna tracić tkankę mięśniową, m
a problemy z ustaniem na nogach, kurczy się w sobie, skóra wysycha, marszczy się i pęka.
Należy zaznaczyć, iż niewielu głodujących umiera bezpośrednio w skutek niedożywienia.
Znaczna ich część umiera w skutek chorób i infekcji, śmiertelnych, bo osłabiony organizm nie ma siły się
bronić, a których dobrze odżywiony organizm nawet by nie zauważył (Caparrow 2016, s. 19). Dochodzi
tu jeszcze kwestia leków, na które nie stać najuboższych, a które mogłyby pomóc im w walce z chorobą.
Statystyki głodu i jego przyczyny
,,Jedna śmierć to tragedia, milion – to statystyka” (Remarque, Czarny Obelisk, za:
https://pl.wikiquote.org/wiki/J%C3%B3zef_Stalin) powiedział podobno Józef Stalin, bolszewicki
rewolucjonista i dyktator. Być może właśnie z tego powodu problem poruszony w niniejszej pracy,
mimo iż dotyczy milionów, tak często jest spychany na dalszy plan. A w tym przypadku statystyki są
bezlitosne: raporty Organizacji ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa, FAO, The State of Food Insecurity in the
World oraz sporządzony przez International Food Policy Research Institute, IFPRI (Międzynarodowy
Instytut Badawczy Polityki Żywnościowej) The Global Hunger Index 2016 (Globalny Wksaźnik Głodu
2016) wskazują, iż z powodu głodu cierpi codziennie ponad 950 milionów osób, z czego większość
stanowią mieszkańcy krajów rozwijających się, jak Afryka czy Azja (Tomaszkiewicz 2016,
http://www.newsweek.pl/swiat/glod-na-swiecie-ktore-kraje-najbardziej-dotkniete-sa-glodemraport,artykuly,377357,1.html).
W roku 1974 Henry Kissinger, sekretarz stanu za panowania prezydenta Richarda Nixona,
zwołał w Rzymie konferencję, której celem było skoordynowanie sił w walce z głodem. Na jej
zakończenie oświadczył: „Za dziesięć lat żadne dziecko nie pójdzie spać głodne” (Caparros 2016, s. 270).
Od tamtej chwili minęło ponad 30 lat, a według danych podawanych przez UNICEF, w krajach
rozwijających się 27 procent dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia jest niedożywionych, a 10 procent
cierpi głód (Głód na świecie – najważniejsze dane, 2006, https://www.unicef.pl/Co100

robimy/Aktualnosci/Glod-na-swiecie-najwazniejsze-dane). Co 5 sekund z powodu niedożywienia umiera
jedno dziecko, 20 tysięcy dziennie, kilka milionów każdego roku (Szokujący raport ONZ - rośnie liczba
głodujących, 2008, https://prawda2.info/dobrobyt.html).
,,Wiemy już wiele o tym, jak skutecznie zwalczać ubóstwo i głód, dlatego najwyższy czas,
abyśmy tę wiedzę zaczęli wreszcie stosować, tak, aby każdy mieszkaniec naszej planety mógł mieć
dostęp do wystarczającej ilości pożywnej i bezpiecznej żywności” – podkreślali sześć lat temu twórcy
raportu The Global Hunger Index 2011, wskazując, że niezbędne są zmiany dotyczące m.in.
zmniejszenia dofinansowań dla producentów biopaliw i zniechęcenie ich do wykorzystywania w tym
celu roślin spożywczych, poprawienie koordynacji oraz wymiany informacji w stosunku do światowych
rezerw żywności, regulowania działalności finansowej na rynkach żywności i ograniczenia spekulacji,
jak i zwiększenia nakładów w stabilne rolnictwo drobnotowarowe i w rozwiązania, które umożliwiałyby
niewielkim producentom żywności zaadaptowanie zmian klimatycznych i ochronę przed wiążącymi się
z nimi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi (Nowy raport Global Hunger Index, 2011,
http://globalnepoludnie.pl/Nowy-raport-Global-Hunger-Index).
Według danych opublikowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw
Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w tamtym okresie czasu, a konkretnie w 2010 roku, liczba ludzi
chronicznie cierpiących głód wynosiła 925 milionów. W ciągu ostatnich siedmiu lat wzrosła więc ona o
kolejne 25 milionów (https://pl.globalvoices.org/2011/05/czy-do-2015-mozemy-zmniejszyc-liczbe-ludziglodujacych-na-swiecie-o-polowe/). Jak to możliwe, skoro ,,wiemy już wiele o tym, jak skutecznie
zwalczać ubóstwo i głód” (Nowy raport Global Hunger Index, 2011, http://globalnepoludnie.pl/Nowyraport-Global-Hunger-Index)?
,,Za dziesięć lat”, ,,za sześć lat”, ile milionów poniosło w tym czasie śmieć głodową? Ilu ludzi
czekających na pomoc, która nigdy do nich nie dotarła? Ale może za sześć czy dziesięć lat już nikt nie
będzie o tym pamiętał.
Trzeba jednak zauważyć, czy raczej chcieć dostrzec, że podtrzymywanie zjawiska głodu jest –
z ekonomicznego punktu widzenia – opłacalne. Ludzie żyjący w skrajnym ubóstwie stanowią bowiem
tanią siłę roboczą, która za przysłowiową (albo i dosłowną) miskę ryżu, są w stanie pracować po
kilkanaście godzin na dobę. Są to nadużycia tak oczywiste i tak częste, jak często i w oczywisty sposób
są pomijane w publicznym dyskursie. Nie oznacza to jednak, że na tym polu nie zachodzą żadne zmiany.
Dla przykładu, w 2010 roku doprowadzono do manifestacji, które przyczyniły się do podwyższenia płacy
minimalnej w mieście Dhaka. Dhaka to stolica Bangladeszu, najlepiej rozwinięte miasto tego regionu,
będące zarazem jednym z największych i najgęściej zaludnionych miast świata, gdzie na jeden kilometr
kwadratowy przypada ponad 19 000 mieszkańców, z czego większość żyje w slumsach (Bangladesz Dhaka - najgorsze miasto do życia?, 2012, http://podroze.onet.pl/ciekawe/bangladesz-dhaka-najgorszemiasto-do-zycia/4cwrs). Minimalne wynagrodzenie zwiększono 1600 do 3000 taka, czyli do około 139
złotych. Miesięcznie. Powtórzę jeszcze raz: mieszkańcy jednego z najlepiej rozwiniętych miast
Bangladeszu, są zmuszeni wyżyć za niespełna 140 złotych na miesiąc. Miliony osób, które za głodową
pensję pracują na nasze buty Nike czy jeansy z popularnych sieciówek.
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W Azji swoje produkcje lokuje niemal każda duża firma, począwszy od H&M-u, poprzez
właściciela Iniditex-Zara* oraz PVH (będącego posiadaczem marek takich jak Calvin Klein czy Tommy
Hilfiger), a także Nike i Tchibo, aż do naszych rodzimych firm odzieżowych, jak LPP (posiadających m.in.
sieciówki Reserved, Mohito, Cropp czy Sinsay) oraz Redan (właścicieli m.in. sieci Top Secret czy Troll).
Mówi się, że w krajach azjatyckich produkowane jest trzy czwarte przeznaczonej na międzynarodowy
rynek odzieży (Brzostek 2013, http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/705719,tyle-naprawde-kosztujaubrania-za-65-groszy-koszule-uszyje-ci-dziecko-z-azji.html). Dlaczego tak się dzieje? Celem jest
oczywiście ograniczenie kosztów produkcji do minimum, które w tym przypadku oznacza, że cierpią na
tym najubożsi, którzy podejmą się niemal każdej pracy. Serwis internetowy CNN porównał koszty
uszycia koszuli w Stanach Zjednoczonych oraz w Bangladeszu. W USA wynosiły one około 43 złotych,
z czego ponad połowa – około 24 złotych – stanowiło wynagrodzenie za pracę. Natomiast produkcja
w Bangladeszu wynosiła 12 złotych, w tym koszty pracy około 65 groszy, czyli niespełna 5,5 procent.
Koszty produkcji są tam więc niemal czterokrotnie mniejsze, a koszty wynagrodzenia – niższe
pięciokrotnie. Jeden z rozmówców Capparosa, dziennikarz i działacz Devinder Sherma mówi: ,,Dla wielu
korzystne jest […] utrzymywanie ludzi w stanie głodu, bo głodujący to ktoś, kogo da się wyzyskiwać.
Z takim, co ma pełny brzuch, jest już trudniej” (Caparros 2016, s.159). Patrząc na przemilczaną kwestię
wykorzystywania w krajach rozwijających się trudno się z tym nie zgodzić.
Martin Caparros (2016, s. 269) pisze, że wśród wielu przyczyn głodu nie ma już problemu z
brakiem wystarczającej ilości pożywienia. Tezę tę zdaje się potwierdzać prof. Marek Konarzewski,
biolog z Uniwersytetu w Białymstoku mówiąc, że przyczyną głodu nie jest już problem braku żywności,
ale jej redystrybucja. Dodaje również, że doraźna pomoc w dłuższej perspektywie nie działa. Nie
likwiduje ona bowiem przyczyn głodu, a jedynie minimalizuje jego konsekwencje w danej chwili.
,,Polepszamy sobie samopoczucie, kiedy wysyłamy paczki z żywnością. Ładnie to wygląda
w telewizorze, ale to tylko promil rzeczywistych potrzeb”. Konarzewski dodaje, iż tylko poprzez
zmianę systemu redystrybucji można w znaczący sposób wpłynąć na skalę tego zjawiska. Według niego
konieczne jest podjęcie współpracy, porozumienia międzynarodowego, które uwzględniałoby interesy
krajów rozwijających się, które są słabszymi producentami i nie mają szans w starciu z potężnymi
koncernami. ,,Chodzi tu o to, aby dopłaty, na które stać bogatszych, nie rujnowały biedniejszych”
(Strawiński
2016,
http://www.forbes.pl/glod-na-swiecie-jakie-sa-jego-przyczyny,artykuly,208967,1,1.html).
,,Głód jest […] skutkiem umyślnego działania, […] jest na rękę wielu ludziom”, mówi
Sherma w rozmowie o sytuacji ekonomicznej w Indiach i dodaje: ,,Tutaj nie brakuje jedzenia. Co roku
pozostaje nadwyżka pięćdziesięciu do sześćdziesięciu ton żywności, którą się eksportuje, gdy
tymczasem dwieście pięćdziesiąt milionów ludzi cierpi głód. Sytuacja w Indiach jest nie do pojęcia:
mamy głodujących, mamy żywność – i nie można tego rozwiązać” (Caparros 2016, s.158). Takich
przykładów można mnożyć setki – na sklepowych półkach zalegają tony żywności, a kolejne produkty
* Właściciel firmy Inditex-Zara, Amanci Ortega, najbogatszy człowiek w Hiszpanii, pięć lat temu, w celu optymalizacji

kosztów, oparł część produkcji na gospodarkach rozwijających się, takich jak Bangladesz, Indie czy Chiny. Zyskał dzięki temu
blisko 20 miliardów dolarów (Caparros 2016, s.264).
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są wyrzucane, bo nie ma kto ich zjeść. W tym samym czasie setki milionów cierpią z powodu
niedożywienia.
Prof. Wiesław Lizak z Uniwersytetu Warszawskiego, zajmujący się stosunkami
międzynarodowymi w Afryce, przyznaje, że ciężko podważyć tezę, iż to państwa zamożne oraz globalne
koncerny są w dużym stopniu odpowiedzialne za zjawisko głodu na świecie: ,,Państwa co do zasady
zawsze po pierwsze chcą chronić swoje interesy, a dopiero na drugim miejscu stawiają kwestię
globalnej odpowiedzialności”. Zwraca jednak uwagę, iż istnieje wiele innych powodów, przez które
niektóre kraje nie są w stanie wyżywić swoich mieszkańców i nie sądzi, by zmiana porządku światowej
gospodarki wystarczyła do zlikwidowania zjawiska głodu. Wymienia tu przede wszystkim czynniki
klimatyczne oraz kwestię demografii krajów takich jak Niger czy Mali – w latach 60., kiedy kraje
afrykańskie zdobywały niepodległość, na kontynencie mieszkało ok. 280 mln osób, natomiast pod
koniec pierwszej dekady XXI wieku, liczba ta przekroczyła miliard. Oznacza to niemal czterokrotny
wzrost
(Strawiński
2016,
http://www.forbes.pl/glod-na-swiecie-jakie-sa-jego-przyczyny,artykuly,208967,1,2.html). Taka liczba ludności, to ogromne wyzwanie dla ubogich państw, a ma ona
nadal rosnąć – według prognoz do 2030 roku liczba mieszkańców Afryki ma się zwiększyć o kolejne 470
milionów
(Karnaszewski
2015,
http://csr.forbes.pl/jak-bill-gates-chce-wyzywicswiat,artykuly,193482,1,1.html). Prof. Lizak jako przyczyny głodu wskazuje też konflikty i wojny w
Afryce oraz wskazuje na rolę MFW i Banku Światowego, które, według niego, również ponoszą część
winy: ,,Dla niektórych krajów afrykańskich narzucone z zewnątrz reguły gry postawiły je na przegranej
pozycji, bo nie były w stanie przeciwstawić się międzynarodowemu kapitałowi. Należy też się jednak
przyjrzeć polityce poszczególnych rządów, bo nie jest tak, że są one całkowicie bezradne”. Wskazuje tu
na przykład Indii oraz Chin, gdzie mimo biedy, w latach 60. i 70. przeprowadzono zieloną rewolucję
(Strawiński
2016,
http://www.forbes.pl/glod-na-swiecie-jakie-sa-jego-przyczyny
,artykuly,208967,1,2.html), podczas której dzięki zastosowaniu nowych technologii rolniczych, a także
wprowadzeniu efektywniejszych rodzajów pszenicy, kukurydzy i ryżu, czterokrotnie podniesiono
poziom produkcji żywności (Karnaszewski 2015, http://csr.forbes.pl/jak-bill-gates-chce-wyzywicswiat,artykuly,193482,1,1.html).
Jednak faktem pozostaje, że z niemal 800 milionów niedożywionych ludzi w najuboższych
krajach jedynie około 50 milionów stanowią ofiary konfliktów zbrojnych, dyktatur, klęsk żywiołowych
czy klimatycznych, takich jak susze, trzęsienia ziemi, powodzie; sytuacji wyjątkowych, gdzie można
jednoznacznie wskazać czynnik będący przyczyną głodu. Pozostali to ci, którzy głodują bez konkretnej,
czy raczej zrozumiałej, przyczyny. Cierpią, ponieważ urodzili się w takim, a nie innym kraju, stali się
częścią społecznego i ekonomicznego ładu, który nie daje im możliwości zaspokojenia tej pierwotnej,
podstawowej potrzeby – głodu (Caparros 2016, s.115).
Prognoza ONZ wskazuje, że w ciągu kolejnych 30 lat liczba ludności wzrośnie niemal o jedną
trzecią. Z raportu wynika, że wzrost demograficzny odnotowany zostanie w krajach najuboższych;
w państwach o lepiej rozwiniętej gospodarce nastąpi spadek liczby ludności (Strzelecki 2015, s. 268).
Można się spodziewać, iż konsekwencją tych zmian będzie pogłębienie się nędzy tam, gdzie już ona
występuje – w państwach, w których brakuje dostępu do podstawowych dóbr, w tym żywności, będą
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musiały wyżywić jeszcze więcej osób – oraz polepszenie się warunków życia tam, gdzie są one na
dobrym poziomie – spadek liczby urodzeń w krajach lepiej rozwiniętych spowoduje zwiększenie się
ilości dóbr przypadających na każdego mieszkańca. Jest to dość uproszczony obraz, wiadomo, że także
w krajach ubogich są ludzie zamożni i odwrotnie, w państwach, w których stopa życiowa jest na
najwyższym poziomie są również rodziny żyjące w skrajnym ubóstwie. Są to jednak indywidualne
przypadki, wykraczające niejako poza obraz danego społeczeństwa jako całości. Jaka więc czeka nas
przyszłość, a raczej, czy głodujących czeka w ogóle coś, poza okrutną teraźniejszością?
Zakończenie
Muszę przyznać, iż w tym miejscu pracy pojawił się problem, albowiem słowo ,,zakończenie”,
podobnie jak ,,podsumowanie”, wiąże się w pewien sposób z tym, że wszystko już zostało na ten temat
powiedziane, iż podjęto kroki zmierzające do rozwiązania postawionego problemu bądź też, że został
on już wyeliminowany. Jednak żadne z powyższych twierdzeń nie jest prawdziwe, a określenie, że
zakończono już rozważania nad poruszanym tu tematem, wydaje się co najmniej niestosowne.
Niniejsza praca nie zawiera recepty na rozwiązanie problemu, nie zostaną tu podane
wytyczne, co zrobić, by zlikwidować zjawisko głodu. Nie można też wskazać jednego rozwiązania, bo
pomimo wspólnego mianownika – głodu – przyczyny występowania tego zjawiska są złożone i
zrzucenie odpowiedzialności na pojedyncze czynniki nie przyczyni się do pozbycia się problemu. Jej
celem było nade wszystko zwrócenie uwagi na tak często spychany – zarówno z naszej świadomości
jak i publicznego dyskursu – problem i postarano się ten cel rzetelnie wypełnić.
Pomoc doraźna – choć znacząca – nie jest w stanie sprawić, że zniknie zjawisko głodu,
a pozwoli jedynie je załagodzić. Nie można uzależnić głodujących od pomocy z zewnątrz, należy
sprawić, by byli w stanie samodzielnie zaspokoić swoje potrzeby. Konieczne są tu głębokie reformy, nie
tylko w krajach ubogich, ale również, a może przede wszystkim, w tych, które to ubóstwo wykorzystują,
jako źródło taniej siły roboczej, surowców czy ziemi. Obecnie problemem nie jest bowiem brak żywności
– rozwój technologii uprawnych sprawił, że produkuje się jej aż w nadmiarze – ale rozdział dóbr. Jak
napisał ekonomista Amartya Sen w pracy pt. ,,Poverty and Famines. An Essay on Entitlement and
Depravation”: ,,Głód oznacza, że pewne osoby nie mają wystarczającej ilości jedzenia. Nie, że nie ma
wystarczającej ilości jedzenia”(Sen 1981, s.11). Wydaje mi się, że już czas, by za tą niesprawiedliwość
wziąć odpowiedzialność.
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Ewa Dyk

Przemiany przestrzeni osiedli blokowych na przykładzie kieleckiego osiedla
Ślichowice
Wstęp
W ciągu kilkudziesięciu lat zaszły zmiany cywilizacyjne, które wpłynęły na kondycję
współczesnego społeczeństwa oraz wygląd i funkcjonowanie przestrzeni miejskiej. Rozwój technologii
oraz wzrost mobilności przestrzennej jak i społecznej rozbił niejako autentyczną potrzebę
zamieszkiwania, którą traktuje się obecnie bardziej jako przebywanie. Potrzeby mieszkańców ulegają
rozpadowi na konkretne funkcje: komunikację, nocleg, bezpieczeństwo, zaopatrzenie, jedzenie.
Przestrzenie publiczne tracą przez to swoją ciągłość, są nieokreślone, bez tożsamości, nie posiadają
cech integrujących. Tworzą się swoiste Nie-miejsca 9. Widoczne jest to przede wszystkim w osiedlach
mieszkaniowych z 2. połowy XX wieku, których przestrzenie borykają się z wieloma problemami, co
wpływa negatywnie na ich funkcjonowanie i wizerunek. Problematyka przestrzeni osiedlowe
j w aspekcie urbanistycznym zdaje się być kluczowym elementem kształtowania obrazu współczesnego
społeczeństwa, gdyż to ona ma stanowić przestrzeń interakcji społecznej, a zdaje się wciąż nią nie
pozostawać.
Artykuł dotyczy przemian obszarów mieszkaniowych z 2. połowy XX wieku na przestrzeni
kilkudziesięciu lat. Głównym zamierzeniem przeprowadzanych przez autorkę badań jest rozpoznanie
zmian wybranego kieleckiego osiedla blokowego, głównie w aspekcie urbanistycznym i społecznym,
szczególnie skupiając się na problemie parkingowym, generującym inne problemy w przestrzeni. Dąży
się do określenia w ten sposób możliwości przekształceń oraz kierunków rozwoju osiedla w kontekście
zmian modelu obsługi komunikacyjnej.
Osiedla blokowe w strukturze polskich miast
Charakterystyczne twory minionego systemu – osiedla zabudowy blokowej, powstałe
w 2. połowie XX wieku w Polsce, wciąż pozostają podstawową formą terenów mieszkaniowych
i stanowią duży wartościowy zasób mieszkaniowy. W polskich miastach liczba mieszkań szacowana jest
obecnie na około 9,5 miliona 10. Znaczną część tej tkanki mieszkaniowej stanowią osiedla powstałe po
wojnie, w latach 1945-1989. Szacuję się, że mieszkania w osiedlach blokowych to około 35% zasobu
mieszkaniowego polskich miast. (Rębowska Anna i in. 2006) Przy obecnej sytuacji mieszkaniowej, która
jest istotnym elementem w rozwoju gospodarczym i społecznym kraju, a zarazem ogromnym
problemem społeczno-ekonomicznym, skala i waga problemu osiedli blokowych jest więc bardzo duża.
Badania własne oraz przeprowadzone w różnych miastach Polski (Wojtkun Grzegorz 2004, Rębowska
Anna 2006, Gorczyca Katarzyna 2009, Szafrańska Ewa 2010) pokazują, że od kilkudziesięciu lat, czyli od
Termin Nie-miejsca oznacza przestrzeń niczyją, nie ze względu na brak właściciela, ale na brak emocjonalnego związania jej z ludźmi.
Został stworzony przez francuskiego etnologa i antropologa kulturowego Marca Augé. Auge, Marc (2011). Nie-Miejsca. Wprowadzenie do
antropologii nadnowoczesności. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN
10 Dane Głównego Urzędu Statystycznego. GUS (2016). Gospodarka mieszkaniowa w 2015 r.. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
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początku transformacji ustrojowej, osiedla te podlegają intensywnym przemianom w wielu wymiarach.
Posiadają zróżnicowaną charakterystykę co do struktury funkcjonalno-przestrzennej, społecznej,
typologii zabudowy, systemu komunikacyjnego, stanu własnościowego, stanu technicznego oraz
natężenia problemów przestrzennych, społecznych i gospodarczych. (Lorens Piotr 2009) Często ich
lokalizacja w strukturze miasta powoduję, że mają duże znaczenie dla rozwoju całej metropolii tzw.
potencjał metropolitarny. Stąd waga, skala i różnorodność problematyki osiedli blokowych przyciąga
uwagę wielu badaczy z różnych dziedzin: urbanistów, architektów, socjologów, historyków, geografów
i ekonomistów zajmujących się miastami. Wykazuje to też konieczność określenia ich szczegółowej
charakterystyki, przeprowadzenia dokładnych diagnoz ich stanu i monitorowania przemian w różnych
wymiarach, co posłużyłoby do znalezienie możliwości przekształceń i kierunków rozwoju obszarów
mieszkaniowych z 2. połowy XX wieku, które według Zbigniewa Rykiel (2002: 90) doprowadziły do
procesu „znijaczenia” wielu polskich miast. Do tej pory zakres badań diagnozujących polskie blokowiska
i monitorowania zachodzących na nich przemian jest niewielki, co nie pozwala na stworzenie
kompleksowego programu naprawczego, który zahamowałyby procesy degradacji i zapobiegł
ewentualnym problemom, wynikającym z gwałtownych przemian cywilizacyjnych. Autorka opracowania
podjęła się tych studiów o charakterze teoretycznym jak i empirycznym, mając na uwadze także
przyszłościowy wymiar aplikacyjny wyników badań.
Przemiany przestrzeni osiedli blokowych
Od samego początku osiedla blokowe ulegają ciągłym przemianom. Już na etapie
urzeczywistniania planów realizacyjnych osiedli pozbawiano ich istotnych elementów. Osiedla
powstawały głównie według kompleksowych projektów opartych na korzystnych normatywach,
dotyczących orientacji budynku, nasłonecznienia, komunikacji, dostępności usług i przestrzeni
publicznych. Projekty przewidywały obiekty usługowe i infrastrukturę społeczną, w postaci sklepów,
żłóbków, szkół, ośrodków zdrowia, ośrodków kultury, co często w praktyce nie było realizowane.
Ze względu na powojenny „głód mieszkaniowy” koncentrowano się przede wszystkim na substancji
mieszkaniowej, wykreślając lub odkładając na później budowę obiektów usługowych. Wiele ciekawych,
dobrych projektów osiedli, już w procesie realizacji, stało się nudną monofunkcyjną przestrzenią.
(Słodczyk Janusz 2010) Przez niezrealizowanie obiektów użyteczności publicznej i powiązanych z nimi
przestrzeni publicznych, sieć ciągów pieszych także uległa zmianie, rozwijając się dosyć chaotycznie.
W ten sposób osiedla straciły swój charakter, niepowtarzalność oraz różnorodność funkcjonalnoprzestrzenną. Ich wnętrza urbanistyczne stały się puste, niezdefiniowane, pozbawione życia, realizujące
bezosobowe, nieangażujące emocjonalnie potrzeby, co przyczyniło się do kreacji przestrzeni niczyjej.
Wpłynął też na to późniejszy intensywny rozwój transportu indywidualnego i wzrost liczby
samochodów. Osiedla z 2. połowy ubiegłego wieku zostały zaprojektowane według ówczesnych norm –
1 miejsce parkingowe na kilka mieszkań. Obecnie wskaźnik zapotrzebowania na liczbę miejsc
parkingowych w zespołach zabudowy mieszkaniowej wynosi 1-1,5 miejsca na mieszkanie. Pomimo
pojawiających się już w latach 70 XX wieku przesłanek, zwracających uwagę na rozwój transportu
indywidualnego, oraz postulatów dotyczących zwiększenia wskaźnika określającego zapotrzebowanie
na miejsca parkingowe na 1:1 (jedno miejsce parkingowe na jedno mieszkanie) (Bieda Krzysztof 1976)
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nie podjęto odpowiednich, skutecznych działań. Przez to od lat następuje zawłaszczenie przez
zmotoryzowanych przestrzeni osiedlowej i redukcja jej użyteczności. Przyzwyczailiśmy się do
obowiązującej zasady podporządkowania wszystkiego potrzebom parkingowym z postępującą szkodą
dla naszego zdrowia i jakości środowiska mieszkaniowego. Występuje społeczna akceptacja degradacji
przestrzeni mieszkaniowej – dobra cennego i deficytowego.
Najbardziej intensywnym przemianom osiedla ulegają od transformacji systemu polskiej
gospodarki. Przez ponad 20 lat od zmiany ustrojowej następują w większości niekontrolowane,
niemonitorowane przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej zespołów mieszkaniowych, co
negatywnie wpływa na jakość i zadowolenie ze standardu zamieszkania. Znaczącą rolę
w przekształceniach osiedli blokowych odegrała prywatyzacja przestrzeni. Transformacja gospodarcza
spowodowała, że przestrzeń zaczęła być podporządkowana kwestii zysku oraz kontrolowana przez
władze i prywatnych przedsiębiorców, a mieszkańcy zostali wykluczani z procesu decydowania o jej
zmianach. Obecnie zaobserwować można do jakich przemian w strukturze osiedli się przyczyniła,
prywatyzacja handlu spowodowała szybki rozwój sklepów i uzupełnienie braków infrastruktury osiedli
placówkami usługowymi. Niestety często miejsca handlu, na przykład w postaci targowisk, powstawały
w sposób spontaniczny i chaotyczny, a na dużych zielonych terenach, w pobliżu głównych węzłów
komunikacyjnych pojawiały się supermarkety lub większe galerie handlowe.
Obecnie negatywnym zjawiskiem na polskich osiedlach blokowych jest uzupełnianie już istniejącej
zabudowy nową tkanką mieszkaniową. Otwarte, tereny zielone pomiędzy budynkami sprzedawane są
prywatnym inwestorom, dla których liczy się tylko zysk, uzyskany jak największą ilością metrów
kwadratowych powierzchni mieszkalnej. Dzieje się to często kosztem nasłonecznienia, powierzchni
terenów zielonych i rekreacyjnych, czyli podstawowych kategorii, którymi budownictwo deweloperskie
przegrywa ze zdegradowanymi blokowiskami. Przestrzeń w tamtym okresie nie była przeliczana na
złotówki, tak jak obecnie, mieszkania były lepiej zorientowane według stron świata, przez co lepiej
przewietrzane i nasłoneczniane. Planowane całościowo osiedla zapewniały lepszą infrastrukturę
i oferowały duże tereny zieleni przyblokowej, na której od kilku lat wyrastają nowe budynki
mieszkaniowe. Przyczyną tego negatywnego zjawiska – punktowych i przestrzennie przypadkowych
inwestycji – jest dość dowolna polityka przestrzenna prowadzona przez zarządy spółdzielni i władze
lokalne, nie ograniczona dokumentami planistycznymi.
Kolejną niepokojącą tendencją, która wpływa na przemiany przestrzeni osiedlowej, jest moda na
grodzenie terenów przyblokowych. Zakłada się, że jej genezą jest obalenie komunizmu, które
przywróciło znaczenie wartości prywatnej, doprowadzając do ograniczenia domeny publicznej i
stworzenia nowego typu habitatu, oznaczającego „nowoczesność” i „dobrobyt”. Popularność osiedli
grodzonych nadal rośnie, deweloperzy nie sprzedają już tylko mieszkań, a pewien styl życia. Nie
dotyczy to tylko nowych budynków, a także osiedli blokowych, które zaczęły podążać za tą niekorzystną
modą, nazwaną w publikacji „Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej” (Jałowiecki Bogdan 2007) jak
w tytule, gettoizacją. Tworzenie sztucznych barier daje mieszkańcom kontrolę swojego otoczenia oraz
zapewnia im podstawową biologiczną potrzebę – poczucie bezpieczeństwa, które jest często pozornym
bezpieczeństwem. Zamykanie prowadzi bowiem do izolacji i segregowania, co z kolei powoduje
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ograniczenie kontaktu ze środowiskiem społecznym. (Gehl Jan 2013) Grodzenie terenów przyblokowych
powoduje, przez przerywanie ciągłości przestrzeni wspólnej, jeszcze większą jej degradację oraz
ogranicza niezbędne do funkcjonowania miasta przepływy kontaktów w przestrzeni publicznej.
Wymienione do tej pory przekształcenia przestrzeni mają charakter spontaniczny, związany z
transformacją systemową w Polsce oraz charakterystyczną dla krajów wolnego rynku: prywatyzacją,
komercjalizacją, segregacją, separacją i zmianami społeczno-demograficznymi. Można też zaliczyć do
nich ogólnoświatowe procesy takie jak globalizacja i rozwój technologii. Oprócz działań spontanicznych,
w wyniku których zachodzą zmiany na obszarach mieszkaniowych, wyróżnić można także działania
celowe, zmierzające do polepszenia ich wizerunku i poprawy warunków życia. Podejmowane są
zazwyczaj przez podmioty, głównie spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty i władze miejskie, które
odpowiedzialne są za przestrzeń osiedli. Działania te ograniczają się zazwyczaj do technicznej
modernizacji zabudowy i poprawy jakości przestrzeni publicznej. Nie mają charakteru kompleksowego,
często są przeprowadzane w sposób punktowy i niewystarczająco skoncentrowane problemowo
i terytorialnie. (Szafrańska Ewa 2013) Problemem większości działań podejmowanych przez
spółdzielnie czy władze miasta jest też niewystarczające powiązanie projektów infrastrukturalnych
z projektami społecznymi czy gospodarczymi, brak świadomego wyznaczania celów prowadzonych
działań oraz przygotowywanie projektów bez kompleksowej diagnozy sytuacji danego obszaru. Do
udoskonalenia celowych działań naprawczych może przyczynić się wprowadzona w życie dnia
18 listopada 2015 roku „Ustawa o rewitalizacji”, która zakłada kompleksowość i skoncentrowanie
terytorialne prowadzonych działań, poprzez zintegrowanie ich na rzecz lokalnej społeczności,
przestrzeni i gospodarki. (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 2015)
Badania kieleckiego osiedla blokowego Ślichowice
Głównym celem przeprowadzonych przez autorkę badań na kieleckim osiedlu blokowym Ślichowice jest
ukazanie przemian jakie zaszły w nim od początku jego powstania oraz zdiagnozowanie jego stanu
głównie w aspekcie przestrzennym. Skupiono się głównie na zmianie modelu obsługi komunikacyjnej i
problemie parkingowym, który generuje inne problemy w przestrzeni. W zespołach zabudowy
mieszkaniowej tzw. „blokowiskach” mieszka 2/3 kielczan. Tekst Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR)
obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2020 (Urząd
Miasta Kielce, Biuro Planowania Przestrzennego 2016) wskazuje na istotne znaczenie tych terenów dla
rozwoju gminy oraz na ich indywidualne endogeniczne wysokie potencjały rozwojowe. Wysoki udział
terenów niezabudowanych, w tym zieleni w przeliczeniu na mieszkańca, stosunkowo dobre
wyposażenie w usługi (za wyjątkiem usług rekreacyjno-wypoczynkowych, kulturalno-rozrywkowych i
niektórych społecznych) to jedne z potencjałów obszarów mieszkaniowych z 2. połowy XX wieku.
Podobnie jak w analizie SWOT, występują także słabe strony i zagrożenia dotyczące osiedli blokowych.
Ankieta 11 zlecona przez władze miasta wykazała, że największy negatywny wpływ na komfort życia na
„blokowiskach” ma zbyt mała ilość miejsc parkingowych, uciążliwości związane z ruchem
11

Wyniki ankiety znajdują się w raporcie z badań sporządzonym przez: Regionalny Ośrodek Badania Opinii Publicznej Dobra Opinia (2016).

Opinie mieszkańców Kielc na temat projektu budowy parkingów wielopoziomowych na obrzeżach wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych
w kontekście ich rewitalizacji. Kielce.
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i niewłaściwym parkowaniem samochodów oraz zbyt mało urządzonych terenów parkowo-ogrodowych.
Wskazuje to na konieczność monitorowania sytuacji parkingowej na osiedlach, przywrócenie równowagi
komunikacyjnej poprzez strefowanie ruchu pieszego, rowerowego i kołowego oraz zainwestowanie w
atrakcyjną, zróżnicowaną przestrzeń dostosowaną do potrzeb mieszkańców, a nie tylko dla
samochodów.
Do badań autorka specjalnie wybrała osiedle Ślichowice, które według diagnozy z LPR 12 jest najmniej
zdegradowanym osiedlem blokowym w Kielcach i zarazem najmłodszym tego typu. Pomimo tego
posiada podobne problemy, przyczyniające się do degradacji przestrzeni, jak inne kieleckie osiedla.
Analiza osiedla Ślichowice ukazuje zarówno jego obecny stan zagospodarowania, jak i uwarunkowania
problemów, przede wszystkim problemu parkingowego, który nie jest jeszcze tak znaczący i mocno
degradujący przestrzeń jak w innych kieleckich osiedlach. Bez dogłębnej diagnozy stanu i
monitorowania przemian, następujących przez lata, nie jest możliwe opracowanie kompleksowej
strategii przekształceń i rozwoju osiedla. Przypuszcza się, że taka strategia umożliwiłaby zahamowanie
procesu degradacji przestrzennej i społecznej oraz uchroniła przed innymi negatywnymi zjawiskami,
które występują na pozostałych osiedlach.
Osiedle Ślichowice znajduję się w zachodniej części Kielc. Jego granicę od północy wyznacza linia
kolejowa, od południa aleja Jerzego Szajnowicza-Iwanowa, od wschodu ulica Jerzego Bogumiła Puscha,
oddzielająca je od osiedla domków jednorodzinnych, a od zachodu ulica Malików z zabudową
jednorodzinną. Pomimo peryferyjnej lokalizacji jest dobrze skomunikowane z resztą miasta. Od rynku
dzieli je 4,9 kilometra, które można pokonać w około 12 minut samochodem lub komunikacją miejską
(17 linie autobusowe dzienne i 1 nocna). Można także dojechać na osiedle pociągiem do stacji Kielce
Czarnów. Zabudowę osiedla stanowi zespół bloków mieszkalnych: os. Ślichowice I i os. Ślichowice II.
Wokół blokowisk można dostrzec również niewielkie domki jednorodzinne. W skład wielkopłytowej
zabudowy wchodzi całe założenie mieszkaniowe Ślichowice I i południowa część os. Ślichowice II.
Zaprojektowane zostały przez Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „INWESTPROJEKT”: plan
realizacyjny Ślichowice I pochodzi z 1986 roku, a plan drugiej części osiedla z 1988 roku. Pierwsza część
powstała w latach 1989-1993, a druga pomiędzy 1994 a 2014 rokiem 13. Plany osiedla przedstawiają
kompleksowe rozwiązanie całego założenia z układem komunikacyjnym, ułatwiającym kontak
t z budynkami oświaty oraz innymi budynkami usługowymi. Osiedle zajmuję ponad 90 ha powierzchni,
na której mieszka około 10 tysięcy mieszkańców. Składa się z zabudowy o układzie meandrowym z
dużymi wnętrzami urbanistycznymi. Przy wysokości 4 i 5-kondygnacyjnych budynków rozległa
przestrzeń ma skalę przyjazną człowiekowi i daje możliwość integracji międzyludzkiej. Układ
kompozycyjny osiedla jest przejrzysty, z bardzo wyraźnie zaznaczoną osią kompozycyjną w postaci
ulicy Kazimierza Wielkiego, która naprowadza na rezerwat przyrody nieożywionej Ślichowice, który
znajduje się na terenie osiedla. Jest to bardzo charakterystyczny zielony teren, wyróżniający osiedle na
tle innych. Układ komunikacyjny zakładany w planie osiedla polegał na zlokalizowaniu parkingów
wzdłuż ulicy na obrzeżach zespołu, dzięki czemu samochody nie były wprowadzane do wnętrz zespołu,
co stwarzało najlepsze możliwości do zaistnienia więzi społecznych. Na przestrzeni lat rozwój
Diagnoza osiedli w Lokalnym Programie Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata
2014-2020 została przeprowadzona według 10 wskaźników cząstkowych (9 wskaźników analizy ilościowej i jeden wskaźnik analizy
jakościowej)
13 Do 2014 roku oddano do użytku nowe bloki mieszkaniowe, będące własnością spółdzielni mieszkaniowej „Domator”, która zarządza
osiedlem Ślichowice.
12
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transportu indywidualnego i wzrost liczby samochodów spowodował zawłaszczenie przestrzeni
wewnątrz zespołów zabudowy meandrowej, która docelowo przeznaczona była dla ruchu pieszego i
funkcji rekreacyjnej. Analiza planu realizacyjnego (Il.1) osiedla ukazuje braki w infrastrukturze
usługowej, które nastąpiły w czasie realizacji: niezrealizowane budynki szkoły, przedszkoli, żłóbka,
pawilony handlowo-usługowe oraz duże skupiska miejsc parkingowych.

Rycina 1. Analiza planu realizacyjnego Osiedla Ślichowice I.
Analiza ilości miejsc parkingowych z planu i po niezrealizowaniu pięciu dużych skupisk
parkingowych wykazała, że wskaźnik parkingowy zmalał prawie o połowę (z 0,61 na 0,38 miejsca
parkingowego na mieszkanie) zaraz po realizacji planu. Przez lata braki infrastruktury parkingowej
były na różne sposoby uzupełniane, przez spółdzielnie, prywatnych przedsiębiorców i samych
mieszkańców. Porównując plany realizacyjne i zagospodarowanie osiedla z 1992 roku z
zagospodarowaniem osiedla z 2003 roku (Rys. 2), czyli już kilkanaście lat po zmianie ustroju w Polsce,
zauważyć można w miejscu niezrealizowanych budynków usługowych nowe budynki mieszkaniowe oraz
nowe skupiska miejsc parkingowych, na przykład w postaci niespotykanego na te czasy parkingu
wielopoziomowego (powstał już w 1995 roku) na 188 miejsc. Prywatyzacja spowodowała także
powstanie kilku płatnych strzeżonych parkingów na zachodniej i wschodniej granicy osiedla, które w
większości istnieją do dziś. Braki infrastruktury usługowej zostały zastąpione małymi budynkami
handlowo-usługowymi, w miejscach których nie zakładał plan realizacyjny osiedla.
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Rycina 2. Analiza zmian zagospodarowania osiedla Ślichowice w 2003 roku.
Trzy lata później, za sprawą prywatyzacji i komercjalizacji przestrzeni, powstał na południu
osiedla przy głównym węźle komunikacyjnym, pasaż handlowy, który zajął duże otwarte tereny zielone
i przejął rolę przestrzeni publicznej. Na terenie galerii wybudowano 650 bezpłatnych miejsc
parkingowych.
Analiza zagospodarowania z 2016 roku (rycina 3) pokazuje, że już prawie wszystkie przestrzenie
po niezrealizowanych budynkach według planu zostały zabudowane. Ze względu do dobrą lokalizację i
infrastrukturę Ślichowic deweloperzy „wplatają” w istniejącą zabudowę nowe inwestycje. Najwięcej
powstało ich na północy osiedla oraz w miejscach budynków usługowych, które nie były zrealizowane
na etapie powstawania osiedla. W miejscu przedszkoli powstały budynki mieszkaniowe, w miejscu
żłóbka – pawilon handlowy, nawet prywatny teren rekreacyjny został zabudowany nową powierzchnią
mieszkaniową.
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Rycina 3. Analiza zmian zagospodarowania osiedla Ślichowice w 2016 roku.
Wraz ze wzrostem liczby budynków mieszkaniowych, liczby mieszkańców i mobilności
przestrzennej wzrasta zapotrzebowanie na liczbę miejsc parkingowych. Mieszkańcy, spółdzielnia
mieszkaniowa i władze lokalne organizują miejsca parkingowe na różne sposoby:
– „dzikie” miejsca parkingowe, które degradują przestrzeń, wpływając na jej funkcjonalność, wygląd
oraz bezpieczeństwo poruszania się w niej pieszych (rycina 4),
– parkingi organizowane przez spółdzielnie mieszkaniową, w postaci wydzielonych kosztem terenów
zielonych nowych miejsc parkingowych, oznaczonych znakami (część miejsc parkingowych powstała
według zleconego przez spółdzielnie „Projektu docelowej organizacji ruchu kołowego” dla całego
osiedla),
– parkingi przy galeriach i pawilonach handlowo-usługowych, z których korzystają mieszkańcy,
– planowany przez miasto wielopoziomowy parking „Park&Ride”, z którego mogliby korzystać także
mieszkańcy osiedla.
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Rycina 4. „Dzikie” miejsca parkingowe w przestrzeni osiedla Ślichowice.
W celu wzbogacenia wiedzy na temat potrzeb mieszkańców osiedla, dotyczących przede wszystkim
problemu parkingowego, przeanalizowano zadania zgłoszone do kieleckiego Budżetu Obywatelskiego
we wszystkich 4 edycjach. W ciągu 4 edycji mieszkańcy Ślichowic zgłosili 19 projektów, w tym
3 dotyczące oświaty, 10 dotyczących terenów rekreacyjnych oraz 6 infrastruktury techniczne
j i komunikacyjnej. Zgłoszone infrastrukturalne zadania w każdym przypadku dotyczyły budowy nowych
miejsc parkingowych. Autorka planuje także uzupełnić badania partycypacyjne ankietą, dotyczącą
potrzeb mieszkańców osiedla w zakresie ilości miejsc parkingowych, ich lokalizacji, długości dojścia do
parkingu oraz miesięcznej opłaty. Planuję się ją przeprowadzić na określonych jednostkach
przestrzennych osiedla, aby wyniki były dokładniejsze, a nie dotyczyły całego obszaru założenia
mieszkaniowego. Ślichowice w całej swojej strukturze są zbyt rozległe, aby rozpatrywać problem
parkingowy ogólnie i próbować znaleźć jedno odpowiednie rozwiązanie.
Podsumowanie
Podsumowując, dotychczasowe badania (Szafrańska E. 2013) i badania własne kieleckiego osiedla
blokowego Ślichowice wykazały, że kilkudziesięcioletni proces transformacji związany ze zmianą
ustroju państwa, prywatyzacją, wzrostem mobilności przestrzennej i społecznej doprowadził do zmian
kondycji przestrzeni zamieszkania oraz kondycji społeczeństwa. Wpłynęło to na pojawienie się
wielowymiarowych problemów. Kompleksowy plan realizacyjny osiedla nie został do końca
zrealizowany, co doprowadziło w kolejnych latach do niekontrolowanych, punktowych inwestycji, które
nie zapewniały podstawowych potrzeb mieszkańców, a generowały kolejne problemy braku miejsc
parkingowych, terenów rekreacyjnych oraz braku miejsc oświaty. Pomimo zdiagnozowanych
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negatywnych zjawisk osiedle Ślichowice posiada duży potencjał rozwojowy, gdyż po latach urbanizacji
przestało mieć już peryferyjny charakter, jest dobrze skomunikowane z centrum, ma dobry dostęp do
usług i jest najmniej zdegradowanym kieleckim osiedlem blokowym. Do potencjału można zaliczyć także
dostęp do terenów zielonych w postaci rezerwatu przyrody i duże zielone wnętrza urbanistyczne, które
obecnie są w większości zaniedbane, „rozjechane” przez parkujące samochody, i nie posiadają tym
samym cech integrujących mieszkańców.
Wykazuje to, że zakres badań osiedla blokowego powinien być opracowany nie tylko na podstawie
dogłębnej diagnozy stanu istniejącego, ale także poprzez monitorowanie zachodzących na nim zmian,
głównie w aspekcie przestrzennym i społecznym. Warto przeanalizować stare plany realizacyjne osiedla
sporządzone w sposób całościowy i przemyślany oraz wszystkie niekontrolowane zmiany, jakie zaszły
przez lata. Kompleksowość przyszłych działań i przemian można uzyskać dzięki partycypacji
mieszkańców, już w procesie badań przedprojektowych, poprzez ankiety, wywiady, warsztaty, spacery
badawcze czy spotkania fokusowe. (Dyk Ewa 2015) Konieczna jest także edukacja podmiotów
zarządzających osiedlem, gdyż badania wykazały, że władze spółdzielni i władze miejskie prowadzą
dość dowolną politykę przestrzenną, która wpływa na punktowe, przypadkowe inwestycje
i niekorzystne zmiany w przestrzeni, w dodatku bez konsultacji ich z mieszkańcami.
W celu znalezienia odpowiednich rozwiązań i kierunków rozwoju osiedla, w pierwszej kolejności
należy spojrzeć na nie całościowo jako spójne założenie przestrzenne, które nie tylko wykazuje
potrzebę dodatkowych miejsc parkingowych, ale także dobrze zagospodarowanych zielonych miejsc
rekreacyjnych, bezpiecznych i wygodnych połączeń komunikacji pieszej i kołowej oraz dobrej obsługi
transportu publicznego. Zauważono jednak, że nie można określić szczegółowych rozwiązań dla całego
obszaru osiedla, dlatego dąży się do określenia mniejszych jednostek przestrzennych osiedla, aby móc
dokładniej przyjrzeć się uwarunkowaniom problemów parkingowych na ich terenie, określić możliwości
parkowania, dostępną ilość miejsc parkingowych oraz poznać potrzeby mieszkańców wybranych
jednostek w kontekście między innymi lokalizacji miejsc parkingowych, odpowiedniej odległości dojścia
do nich, miesięcznej opłaty.
Na podstawie przeprowadzonych badań powstały ogólne zalecenia, które planuje się rozszerzyć o
bardziej szczegółowe, dotyczące konkretnych jednostek, możliwości rozwiązań problemu parkingowego
i kierunki rozwoju osiedla w kontekście modelu obsługi komunikacyjnej:
1. Monitorować zmiany i sytuację parkingową na osiedlu, co pozwoli na określenie dokładnych
uwarunkowań problemów oraz potrzeb mieszkańców.
2. Zainwestować w potrzeby mieszkańców i przestrzeń rekreacyjną na osiedlu. Z łatwością godzimy
się na degradację przestrzeni wspólnych przez parkujące samochody, ponieważ nawet bez tego są
często kiepskiej jakości.
3. Zmienić optykę patrzenia na problem. Komfort i bezpieczeństwo w przemieszczaniu się po
osiedlowych przestrzeniach jest ważniejsze niż bezpłatne miejsce parkingowe pod samym blokiem.
4. Zadbać o współpracę między wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi na przestrzeń osiedla,
czyli zarządami wspólnot, spółdzielnią, władzą miejską, mieszkańcami, stowarzyszeniami działającymi
na osiedlu i prywatnymi przedsiębiorcami.
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5. Wprowadzić regulacje w postaci regulaminu spółdzielni, oznakowań (znaków czy pasów
dzielących miejsca parkingowe), identyfikatorów czy szlabanów.
6. Wprowadzić niewielkie opłaty za parkowanie w miejscu zamieszkania, gdyż nie ma obowiązku
zapewnienia każdemu bezpłatnego miejsca parkingowego. Przyzwyczailiśmy się przez lata, że
przestrzeń na osiedlach – dobro cenne i deficytowe jest rozdawane zupełnie za darmo. Wprowadzenie
opłat przyniosło by wiele korzyści, pozwalając chociażby na remont lub budowę nowych miejsc
rekreacyjnych.
Na podstawie takich ogólnych zaleceń i planowanych szczegółowych rozwiązań dla konkretnych
jednostek przestrzennych osiedla, można określić możliwości przekształceń oraz kierunki rozwoju
osiedla, zmierzające do rozwiązania problemu parkingowego i podniesienia znaczenia ich dostępności
komunikacyjnej, co jest znaczące przy współczesnym wzroście mobilności przestrzennej.
Bibliografia
Bieda Krzysztof (1976). Parkingi na osiedlach mieszkaniowych, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury
PAN, Tom X. Kraków.
Dyk Ewa (2015). Reaktywacja lokalnej społeczności – badania przedprojektowe w programie
rewitalizacji osiedli mieszkaniowych z lat 50-80 XX wieku, [w:] B. Komar, J. Biedrońska, A.
Szewczenko (red.), Problemy jakości środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju. Gliwice,
Wyd. Politechniki Śląskiej.
Gehl Jan (2013). Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych. Kraków, Wyd. RAM.
Gorczyca Katarzyna (2009). Wielkie osiedla mieszkaniowe – diagnoza stanu obecnego, podejmowane
działania rewitalizacyjne [w:] W. Jarczewski (red.) Przestrzenne aspekty rewitalizacji, t.4. Kraków,
Instytut Rozwoju Miast.
Jałowiecki Bogdan (2007). Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni, [w:] B. Jałowiecki, W. Łukowski
(red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej. Warszawa, Wydawnictwo SWPS Academica i
Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Lorens Piotr (2009). Specyfika procesów przekształceń i rewitalizacji różnych typów obszarów
zdegradowanych w miastach polskich [w:] P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, Wybrane zagadnienia
rewitalizacji miast. Gdańsk, Wydawnictwo Urbanista.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2015). Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 listopada 2015 r.
Warszawa.
Rębowska Anna (i in.) (2006). Strategie rehabilitacji blokowisk, Kraków, Instytut Rozwoju Miast.
Rykiel Zbigniew (2002). Swojskość miast i dzielnicy [w:] W. Czarnecki, M. Proniewski (red.), Gospodarka
przestrzenna polskich miast i wsi. Białystok, WSFiZ.
Słodczyk Janusz (2010). Geneza i rozwój osiedli blokowych [w:] I. Jażdżewska, Osiedla blokowe w
strukturze przestrzennej miast. XXIII Konserwatorium Wiedzy o mieście. Łódź, Wyd. Uniwersytetu
Łódźkiego.

116

Szafrańska Ewa (2010). Wielkie zespoły mieszkaniowe – ich przemiany i miejsce w strukturze
społeczno-przestrzennej współczesnego miasta. Przykład Łodzi [w:] J. Słodczyk, A. DembickaNiemiec (red.) Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej. Opole.
Szafrańska Ewa (2013). Możliwości przekształceń wielkich osiedli mieszkaniowych w mieście
postsocjalistycznym w Polsce. „Studia miejskie” nr 11, s.39-53.
Urząd Miasta Kielce, Biuro Planowania Przestrzennego (2016). Aktualizacja Lokalnego Programu

Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 20142020. Kielce.
Wojtkun Grzegorz (2004). Osiedla mieszkaniowe w strukturze miasta XX wieku . Szczecin, Wyd.
Uczelniane Politechniki Szczecińskiej.

117

Mariola Kinal

TQM w instytucjach oświatowych
Wprowadzenie
Mierzenie jakości pracy instytucji oświatowych jest ważne nie tylko dla dyrektorów szkół, ale
także nauczycieli, rodziców i uczniów. Pojęcie „mierzenia jakości” nie jest związane z kontrolą, a jeśli
nawet to jedynie w pośredni sposób. Głównym celem mierzenia jakości pracy w instytucjach
oświatowych jest zdiagnozowanie stanu rzeczywistego instytucji oświatowej, a więc przeanalizowanie
dobrych i złych aspektów działalności placówki oraz wdrożenie planu naprawczego dysfunkcyjnych
elementów. W związku z tym osoby, które biorą udział w mierzeniu jakości pracy instytucji oświatowej
powinny być pozytywnie nastawione do realizacji tego zadania, ponieważ może ono przynieść jedynie
korzyści, skutkujące podniesieniem skuteczności i jakości nauczania.
Termin „mierzenia jakości pracy szkoły” pojawił się w 1999 roku, kiedy to
w, nieaktualnym już, rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zdefiniowano, iż „mierzenie jakości
pracy szkół i placówek to działanie polegające na zorganizowanym i systematycznym analizowaniu i
ocenianiu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań wynikających z jej zadań, z uwzględnieniem
opinii uczniów, rodziców i nauczycieli” (Kordziński 2004: 5-6).
Zainteresowanie jakością pracy oraz poprawą jakości pracy w organizacjach pojawiło się w
latach 40 XX wieku wraz z działalnością Williama Edwardsa Deminga, który wraz
z Josephem Juranem stworzył koncepcję kompleksowego zarządzania jakością (TQM). W tej koncepcji
każdy element organizacji lub w jej otoczeniu oddziałuje na jakość. Istotą TQM jest łączenie celów
organizacji w celami klientów, zaangażowanie pracowników i kierownictwa, koncentracja na faktach
oraz ciągłe doskonalenie. W organizacji, która kieruje się zasadami TQM kluczowe jest wdrożenie
kultury pracy zespołowej oraz komunikacja ponad jednostkami organizacyjnymi (Elsner 1999). Kontrola
jakości pracy wg cyklu E. Deminga (P-D-S-A) toczy się według następujących elementów: (1) zaplanuj
(plan), (2) wykonaj, zrób (do), (3) zbadaj (study), (4) zastosuj (act). Zgodnie z cyklem Deminga każdą
zmianę należy poprzedzić analizą obecnego stanu, dokładnie zaplanować kolejne kroki, w tym również
metody pomiaru oraz zapoznać personel z planowanymi zmianami. Następnie należy pilotażowo
wdrożyć zmiany w małej skali oraz co najważniejsze, przeanalizować skutki wdrożenia zmian. Efektem
końcowym w cyklu Deminga jest wytworzenie nowych standardów działania (Wyrębek 2009).
Najważniejszą zasadą kompleksowego zarządzania jakością jest to, że jest zorientowana na
użytkownika (w kontekście szkoły na ucznia, rodzica) i nie można go narzucić organizacji z zewnątrz. W
związku z tym podmiotem TQM w instytucjach oświatowych są uczniowie – klienci, edukacja zaś jest
usługą. W ten sposób należy interpretować wszelkie narzędzia TQM w odniesieniu do edukacji.
Konwersja narzędzi dopasowanych do przedsiębiorstw wytwarzających produkty i usługi w niektórych
przypadkach jest żmudna, aczkolwiek nie niemożliwa. Do narzędzi TQM, które mogą być stosowane w
instytucjach edukacyjnych (w celu poprawy jakości nauczania, rozwiązania problemów wychowawczych,
poprawy funkcjonowania organizacji lub też zwiększenia jej atrakcyjności na rynku usług edukacyjnych)
118

można zaliczyć między innymi: metodę 5Why, diagram Ishikawy, analizę Pareto-Lorenza, Kaizen, cykl
PDC(S)A Deminga, metodę QFD, analizę kluczowych czynników sukcesu, metodę układu pięciu sił,
benchmarking, analizę SWOT, diagram pokrewieństwa, diagram relacji oraz diagram strzałkowy.
2. Zastosowanie narzędzi zarządzania jakością w instytucjach oświatowych
2.1. Metoda 5Why
Celem metody 5Why (5W) jest ustalenie pierwotnej przyczyny problemu. Jej twórca Sakichi
Toyoda twierdził, iż znalezienie i usunięcie źródła problemu jest kluczowe jeśli organizacja ma działać
efektywnie. Niewyeliminowanie rzeczywistej przyczyny problemu, a jedynie usunięcie powstałej w jego
wyniku usterki lub niedogodności, powoduje narastanie problemu w przyszłości. Przeprowadzając
analizę 5Why należy wziąć pod uwagę dwa aspekty: (1) dlaczego problem powstał i (2) dlaczego tego nie
wykryto (Łuczak, Matuszczak-Flejszman 2007). Metodę 5Why należy przeprowadzać w trzech etapach.
Po pierwsze, należy zebrać informacje o problemie, a więc zadać pytania o to: co i kiedy się wydarzyło,
jaka jest skala problemu oraz jakie zagrożenie stwarza dany problem dla klienta, użytkownika itp. Po
drugie, należy zebrać grupę roboczą, w której skład wejdą osoby, które najwięcej wiedzą
o problemie, który się pojawił. Skonstruowana grupa powinna szczegółowo opisać problem. Ostatni etap
to przeprowadzenie analizy oraz ustalenie źródła problemu (Huber). Na podstawie metody 5Why można
w późniejszym etapie zaplanować działania naprawcze i zapobiegające powstawaniu problemów
danego typu w przyszłości. Stosując metodę 5Why zmienia się przedmiot analizy, z analizy skutków, na
analizę przyczyn (Osaidacz 2011). Zbigniew Huber (2006) zaznacza również, że chociaż metoda 5Why
polega na zadaniu pięciu pytań „dlaczego”, to niejednokrotnie, aby dotrzeć do źródła problemu
wystarczy zadań 4 pytania lub przeciwnie, więcej niż pięć pytań dlaczego.
Zastosowanie metody 5Why w instytucjach edukacyjnych może być przydatne na każdym
szczeblu organizacyjnym. Ze względu na to, iż jest to metoda łatwa i szybka w zastosowaniu, może być
stosowana zarówno przez dyrekcję, aby odnaleźć przyczynę pojawiających się problemów (np. dlaczego
nie zrealizowano planów, zadań szkoły, dlaczego w toaletach jest brudno, dlaczego uczeń złamał nogę,
dlaczego jest mały nabór na nowy rok szkolny itp,) jak i przez nauczycieli, aby odnaleźć przyczynę
pojawiających się problemów wychowawczych (np. dlaczego uczniowie się pobili, dlaczego uczniowie
palą lub spożywają alkohol na terenie szkoły) oraz związanych z nauczaniem/ uczeniem się (np.
dlaczego uczeń nie rozumie matematyki, dlaczego uczeń nie odrobił zadania, dlaczego uczeń nie
przeczytał lektury). Szukanie źródła problemu w relacji nauczyciela i ucznia pozwala nauczycielowi na
zrozumienie motywacji ucznia, zaś uczniowi na przeanalizowanie swojego zachowania
i zwrócenie uwagi na przyczyny i skutki podjętych działań.
W tabeli 1. przedstawiono rozwiązanie problemu „uczeń nie odrobił zadania” za pomocą
metody 5Why. Zadanie pięciu kolejnych pytań pozwala dotrzeć do wniosku, że pierwotną przyczyną
braku zadania jest dzwonek szkolny. Jak zauważa Hubner większość przyczyn problemów ma swoje
źródło w systemie, metodzie pracy lub organizacji pracy (Hubner). Aby rozwiązań ten problem
należałoby się zastanowić nad całkowitym wyeliminowaniem dzwonka szkolnego, który przerywa
uwagę uczniów. O końcu zajęć uczniowie mogliby być informowani przez nauczycieli lub wskazanie
zegara wiszącego w sali.
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Tabela 1. Rozwiązanie problemu metodą 5Why
Problem:
Uczeń nie odrobił zadania
Pytanie 1.
Dlaczego uczeń nie odrobił zadania?
Odpowiedź 1.
Ponieważ nie zapisał zadania w zeszycie.
Pytanie 2.
Dlaczego uczeń nie zapisał zadania w zeszycie?
Odpowiedź 2.
Ponieważ nie usłyszał, że nauczyciel zadaje
zadanie.
Pytanie 3.
Dlaczego uczeń nie usłyszał nauczyciela?
Odpowiedź 3.
Ponieważ zadzwonił dzwonek i uczeń zaczął
rozmawiać/ zajmować się innymi rzeczami.
Pytanie 4.
Dlaczego uczeń zaczął rozmawiać na przerwie
zamiast skupić się na dokończeniu lekcji?
Odpowiedź 4.
Ponieważ dzwonek rozproszył jego uwagę.
Pytanie 5.
Dlaczego dzwonek rozproszył uwagę ucznia?
Odpowiedź 5.
Ponieważ jest głośny, długi i zagłusza nauczyciela.
Sygnalizuje również przerwę, a tym samym okres
rozprężenia i odpoczynku.
Źródło: opracowanie własne
Diagram Ishikawy
Diagram Ishikawy zaproponowany przez Kaoru Ishikawę służy, podobnie jak metoda 5Why,
do analizy związków przyczynowo-skutkowych. Najistotniejszą cechą diagramu jest jego prezentacja
graficzna, za pomocą której można przejrzyście przedstawić powiązania między przyczynami, które
wywołują określony skutek. Jak zauważają Anna Mazur i Hanna Gołaś (2010) sporządzenie diagramu
jest pracą zespołową z zastosowaniem metod heurystycznych. W efekcie uzyskuje się uporządkowane
informacje i kompleksowe podejście do problemu. Analiza przyczyn i skutków jest trafna i daje
możliwość eliminacji przyczyn pojawiających się problemów poprzez określenie ich lokalizacji. Diagram
wizualnie przypomina rybę (rycina 1). Głowa ryby symbolizuje problem (skutek), kręgosłup skupia
grupy przyczyn, zaś ości to przyczyny analizowanego problemu. Przyczyny problemów zostały
podzielone na 5 lub 6 kategorii (5M lub 5M+E, gdzie E oznacza środowisko), jednak w zależności od
tego w jakiej dziedzinie stosuje się diagram Ishikawy, można dodawać lub zmieniać kategorie. Każda z
wyróżnionych kategorii może być rozszerzana o bardziej ogólne oraz szczegółowe przyczyny problemu,
tak aby umożliwić jego rozwiązanie (Osiadacz 2011). Kategorie wyróżnione w koncepcji 5M to:
(1) siła robocza (człowiek) – jego kwalifikacje, przyzwyczajenia, staż pracy, samopoczucie,
zadowolenie z pracy;
(2) metoda – instrukcje, procedury, specyfikacje, normy, prawo, reguły, know-how,
technologia, instrukcje;
(3) maszyna – trwałość, nowoczesność, precyzja, licencja, wydajność, precyzja,
bezpieczeństwo, warunki pracy;
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(4) materiał – elementy, substytuty, półfabrykanty, surowce wejściowe;
(5) zarządzanie – struktura organizacyjna, warunki pracy, organizacja pracy, zmianowość
(Mazur, Gołaś 2010).
Rycina 1. Diagram Ishikawy

Źródło: opracowanie własne na podstawie Osiadacz 2011
Rozwiązanie problemu za pomocą diagramu Ishikawy przebiega w czterech etapach. Na
początku należy zidentyfikować problem, który zapisywany jest na końcu strzałki. Następnie należy
wyróżnić główne grupy przyczyn. W tym celu można zastosować metodę 5M lub samodzielnie wyróżnić
kategorie. Kolejnym etapem jest określenie przyczyn dla każdej z wyróżnionych kategorii. Po
sporządzeniu diagramu należy go szczegółowo przeanalizować (Osiadacz 2011).
Diagram Ishikawy stwarza możliwość wszechstronnego przeanalizowania przyczyn zaistniałej
sytuacji. Wyodrębnienie kategorii i dopisywanie do nich przyczyn może być stosowane nie tylko w
celach
naprawczych
(przez
dyrekcję),
ale
także
przez
nauczycieli
w celach dydaktycznych jako metoda aktywizująca (np. wyróżnienie przyczyn zachowania głównego
bohatera książki, przyczyn wybuchu II wojny światowej itp.). Atrakcyjna wizualnie
forma diagramu daje możliwość pracy już z najmłodszymi dziećmi w przedszkolu. Na rycinie 2.
przedstawiono przykładową analizę problemu, jakim jest niska efektywność pracy nauczycieli,
przeprowadzoną na podstawie pięciu kategorii.
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Rycina 2. Diagram Ishikawy – przyczyny niskiej efektywności pracy nauczycieli

Źródło: opracowanie własne
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Diagram Pareto
Analiza Pareto-Lorenza służy do odróżnienia rzeczy i zjawisk istotnych od nieistotnych.
Vilfredo Pareto podczas analizy dystrybucji dochodów we Włoszech, zaobserwował, że 80 procent
bogactwa całego kraju jest skupione w rękach 20 procent ludności. W związku z tym stworzył zasadę
80/20, która oznacza, że 80 procent dóbr jest skumulowane w rękach 20 procent społeczeństwa. Zasadę
V. Pareto można rozumieć również w ten sposób, iż mniejsza część nakładów powoduje większą część
rezultatów, mniejsza część przyczyn powoduje większą część problemów lub stanowi większą część
problemów. Analiza Pareto-Lorenza umożliwia wybranie do poprawy tych przyczyn, które generują
największą liczbę problemów. Tym samym przeprowadzenie analizy skutkuje prawidłowym wyborem
działań, które przyniosą największą poprawę i opłacą się organizacji oraz umożliwia zaniechanie
działań, które nie poprawiłyby znacząco efektywności firmy (Osiadacz 2011). Analiza Pareto-Lorenza ma
pięć etapów. W pierwszym etapie zebrana grupa przeprowadza burzę mózgów, której efektem jest
zebranie danych o analizowanym zjawisku. Zbierając dane istotne jest zaznaczenie tego ile razy
określona przyczyna zjawiska została wskazana. Etap drugi polega na uszeregowaniu przyczyn według
częstotliwości występowania. W trzecim etapie należy zaprezentować zebrane dane na wykresie
słupkowym: na osi pionowej należy zaznaczyć wartości przyczyn i udziały procentowe; na osi poziomej
należy zaznaczyć przyczyny w porządku malejącym. Etap czwarty to naniesienie skumulowanego
procentu wartości na wykres (linia powstała z połączenia punktów, które odpowiadają wartościom
skumulowanym i to tzw. krzywa Lorenza) . Etap piąty to analiza wykresu i oznaczenie przyczyn, które
powinny być usunięte w pierwszej kolejności. Na rycinie 3. został przedstawiony przykładowy wykres
stworzony na postawie analizy Pareto-Lorenza (Governica.com).
Rycina 3. Analiza Pareto-Lorenza - wykres

Źródło: Governica.com: Diagram Pareto
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W instytucjach edukacyjnych tworzenie wykresu Pareto jest sposobem na to, aby osoby
rozwiązujące problem (zespół uczniów, nauczycieli) podjęły wspólne działania. Dzięki graficznemu
przedstawieniu problemu grupa uzyskuje dane na temat tego, co jest najważniejszą przyczyną
pojawiających się problemów. Odnalezienie tych przyczyn, chociaż oparte na obserwacjach
empirycznych, umożliwia znalezienie źródeł problemów, a także sposobów na ich wyeliminowanie lub
zminimalizowanie. W edukacji diagram Pareto znacznie częściej może być wykorzystywany do
znalezienia i usunięcia przyczyn występowania negatywnych zjawisk, rzadziej do zmniejszenia kosztów
działania instytucji. W instytucjach edukacyjnych przeprowadzenie analizy Pareto-Lorenza może służyć
do rozwiązania przykładowych problemów: niska rekrutacja do szkoły podstawowej, nadmierne zużycie
artykułów plastycznych w przedszkolu, nadmierne niszczenie mienia szkolnego, brak motywacji do
pracy wśród nauczycieli.
Tworzenie diagramu Pareto w celu rozwiązania problemu niskiej rekrutacji do szkoły
podstawowej przebiega następująco.
Etap 1. Przeprowadzenie wśród nauczycieli (np. podczas Rady Pedagogicznej) burzy mózgów i
wypisanie przyczyn niskiej rekrutacji wraz z liczbą wskazań. W przypadku problemu niskiej rekrutacji
bardziej miarodajne byłoby przeprowadzenie krótkiej ankiety lub wywiadu wśród rodziców
mieszkających w pobliżu szkoły, którzy mają dzieci w wieku 6-7 lat.
Tabela 2. Przyczyny niskiej rekrutacji wraz z liczbą wskazań
Przyczyny niskiej rekrutacji
Liczba wskazań
Brak boiska przy szkole
7
Brak nowoczesnych technologii (laptopów, tablic
10
interaktywnych)
Krótko działająca świetlica
10
Liczne klasy
30
Małe sale
23
Catering w stołówce
12
Mały plac zabaw dla dzieci
5
Stary budynek szkolny
2
Źródło: opracowanie własne
Etap 2. Uporządkowanie wypisanych przyczyn według częstotliwości występowania (tab. 3).
Tabela 3. Przyczyny niskiej rekrutacji według liczby wskazań
Przyczyny niskiej rekrutacji
Liczba wskazań
Liczne klasy
30
Małe sale
23
Catering w stołówce
12
Brak nowoczesnych technologii (laptopów, tablic
10
interaktywnych)
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Krótko działająca świetlica
Brak boiska przy szkole
Mały plac zabaw dla dzieci
Stary budynek szkolny
Razem:

10
7
5
2
99

Źródło: opracowanie własne
Etap 3. Graficzne przedstawienie zebranych wyników. Stworzenie wykresu Pareto jest
możliwe w programie Excel.
Wykres 1. Niska rekrutacja do szkoły podstawowej – diagram Pareto
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Źródło: opracowanie własne
Etap 4. To zaznaczenie linii oznaczającej skumulowany procentowy udział, który jest wynikiem
dodawania kolejnych kategorii. Jest on zaznaczony na wykresie 1. czarną linią.
Etap 5. Analiza sporządzonego wykresu. Z wykresu 1. można odczytać, iż głównymi
przyczynami niskiej rekrutacji do szkoły podstawowej są cztery pierwsze problemy: liczne klasy, małe
sale, catering w stołówce i brak nowoczesnych technologii. Nad eliminacją tych problemów powinien
skupić się dyrektor szkoły, aby poprawić rekrutację w kolejnych latach.
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Zakończenie
W artykule zostały przedstawione narzędzia zarządzania jakością w instytucjach
oświatowych, które stanowią jedynie część narzędzi, które można wykorzystać w ramach
kompleksowego zarządzania jakością. Zaprezentowane narzędzia (diagram Ishikawy, diagram Pareto i
metoda 5Why) służą przede wszystkim do analizy przyczyn zaistniałych zjawisk
i problemów. Mogą być stosowane jako metody aktywizujące uczniów, metody wychowawcze i
dydaktyczne. Narzędzia zarządzania jakością są pomocne również dyrektorowi, który świadomie
zarządza instytucją oświatową i który dba o markę szkoły oraz jej finanse. Systematyczne mierzenie i
ocenianie jakości pracy szkoły jest niezbędne, aby instytucja stawała się bardziej konkurencyjna.
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