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wynik wyborów

Abstrak t Celem artykułu jest analiza społeczno-gospodarczych programów dwóch – o największych 
szansach wyborczych – kandydatów na prezydenta Polski w 2015 roku. Wykorzystując me-
todę porównawczą, instytucjonalno-prawną i decyzyjną, przedstawiono różne koncepcje 
polityki społeczno-gospodarczej Polski w programach Bronisława Komorowskiego i An-
drzeja Dudy. Podjęto próbę ukazania możliwości realizacji programów wyborczych kandy-
datów oraz oceny, w jakim zakresie miały one wpływ na wynik wyborów.

Socio-economic policies in the election selected candidates  
for the president the Republic of Poland in 2015
Key words presidential elections, candidates, election platforms, socio-economic policies, election 

outcome

Abstrac t  The aim of the paper was to analyse the socio-economic platforms of the two major candi-
dates running for Poland’s presidency in 2015. Comparative, institutional-legal and deci-
sion-based methods were used in the study to lay out different concepts of socio-economic 
policies for Poland in the election platforms of Bronisław Komorowski and Andrzej Duda. 
An attempt was made to present the possibilities of implementing the election platforms of 
the two candidates and to assess to what extent it affected the outcome of the election.

Wprowadzenie
Marszałek Sejmu RP Radosław Sikorski 4 lutego 2015 roku wyznaczył datę wyborów 

prezydenckich na 10 maja. Oznaczało to, że ewentualna druga tura musiałaby się odbyć dwa 
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tygodnie później. Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) zarejestrowała 23 komitety wyborcze, 
które do 26 marca miały prawo zgłaszać kandydatów na prezydenta. Nie wszystkim komitetom 
udało się zebrać wymagane 100 tys. podpisów poparcia dla kandydata. Ostatecznie zarejestro-
wano 11 osób ubiegających się o najwyższy urząd w państwie. Byli to: Bronisław Komorowski 
(Platforma Obywatelska RP – PO), Andrzej Duda (Prawo i Sprawiedliwość – PiS), Grzegorz 
Braun (niezależny), Adam Jarubas (Polskie Stronnictwo Ludowe – PSL), Janusz Korwin-Mikke 
(Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja – KORWIN), Marian Kowalski (Ruch 
Narodowy), Paweł Kukiz (niezależny), Magdalena Ogórek (Sojusz Lewicy Demokratycznej – 
SLD), Janusz Palikot (Twój Ruch), Paweł Tanajno (Demokracja Bezpośrednia), Jacek Wilk (Kon-
gres Nowej Prawicy). 

Kandydaci na prezydenta trzech opozycyjnych parlamentarnych partii politycznych – PiS, 
SLD i PSL, nie będąc ich liderami, byli określani jako „kandydaci w zastępstwie”. A. Duda 
zastępował prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, M. Ogórek – przewodniczącego SLD Leszka 
Millera, natomiast A. Jarubas – przewodniczącego PSL Janusza Piechocińskiego. Rezygnacja 
z udziału w wyborach prezydenckich liderów opozycyjnych partii była spowodowana ich obawą 
przed porażką w wyborach z B. Komorowskim, którego zwycięstwo było wielce prawdopodobne. 

Warto jeszcze wspomnieć, że Grzegorz Braun, Janusz Korwin-Mikke, Marian Kowalski, 
Paweł Kukiz, Jacek Wilk określali się jako kandydaci antysystemowi i prawicowi. 

Celem artykułu jest analiza społeczno-gospodarczych programów wyborczych kandyda-
tów na prezydenta Polski. Autorka artykułu przeanalizowała programy wyborcze Bronisława 
Komorowskiego oraz jego głównego rywala – Andrzeja Dudy. Ci dwaj kandydaci podczas kam-
panii cieszyli się dużym zaufaniem wyborców i mieli największe szanse na zwycięstwo. Ponadto 
reprezentowali środowiska, które od 2005 roku rywalizowały między sobą, mając odmienne 
wizje polityki społeczno-gospodarczej Polski. PO opowiadała się za liberalną polityką państwa, 
natomiast PiS – za Polską solidarną.

W artykule przedstawiono różnice i podobieństwa społeczno-gospodarczych programów 
wyborczych B. Komorowskiego i A. Dudy, zwracając uwagę na stanowisko kandydatów wobec 
wspomagania przez państwo rodzin, systemu emerytalnego i podatkowego, umów cywilnych, 
zwanych „śmieciówkami” oraz pomocy kredytobiorcom.

Analizując społeczno-gospodarcze programy Komorowskiego i Dudy, starano się odpowie-
dzieć na następujące pytania: 

 – jakie były różnice pomiędzy społeczno-gospodarczymi programami kandydatów na pre-
zydenta Polski,

 – na ile możliwa była realizacja społeczno-gospodarczych programów Komorowskiego 
i Dudy, 

 – czy społeczno-gospodarcze programy Komorowskiego i Dudy miały wpływ na wynik 
wyborów prezydenckich w Polsce?

Dążąc do uzyskania odpowiedzi, wykorzystano metodę porównawczą, instytucjonalno-
-prawną i decyzyjną. Podstawowym materiałem badawczym, wykorzystanym przy przygoto-
wywaniu niniejszego artykułu, były programy wyborcze kandydatów na prezydenta Polski oraz 



7nr 1/2017 (39)

Polityka społeczno-gospodarcza w programach wyborczych wybranych kandydatów na prezydenta Polski w 2015 roku  

prasa ogólnopolska („Dziennik. Gazeta Prawna”, „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”), gdzie 
publikowano m.in. wypowiedzi kandydatów dotyczące założeń programów wyborczych. Doko-
nano także przeglądu literatury przedmiotu.

Kandydaci i ich zaplecze polityczne oraz sytuacja w przededniu kampanii
Bronisław Komorowski urodził się 4 czerwca 1952 roku w Obornikach Śląskich. (Życiorys 

Bronisława Komorowskiego, 2016). W 1977 roku ukończył historię na Uniwersytecie Warszaw-
skim. W 1980 roku wstąpił do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidar-
ność”, a w czasie stanu wojennego był internowany w Warszawie-Białołęce i Jaworzu (Świetlik, 
2010, s. 84–85). W latach dziewięćdziesiątych był związany z Unią Demokratyczną, a następnie 
z Unią Wolności (UW) i Stronnictwem Konserwatywno-Ludowym. W latach 1990–1993 zaj-
mował stanowisko wiceministra obrony narodowej w rządach Tadeusza Mazowieckiego, Jana 
Krzysztofa Bieleckiego i Hanny Suchockiej. W rządzie Jerzego Buzka stał na czele resortu obro-
ny narodowej. W latach 1991–2010 był posłem na Sejm RP. W 2001 roku wstąpił do PO, a pięć 
lat później został jej wiceprzewodniczącym. W 2005 roku został wicemarszałkiem Sejmu RP, 
a w latach 2007–2010 – marszałkiem Sejmu RP. Po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
B. Komorowski pełnił obowiązki prezydenta RP (Chmielewski, Cenckiewicz, 2016, s. 426–427; 
Semka, 2010, s. 369). Podczas wyborów prezydenckich w 2010 roku B. Komorowski, będąc 
kandydatem PO, uzyskał w pierwszej turze 41,54% głosów poparcia, zajmując pierwsze miejsce 
wśród 10 kandydatów. W drugiej turze pokonał kandydata PiS – J. Kaczyńskiego, uzyskując 
53,01% głosów poparcia. 

W latach 2007–2015 PO była największą siłą polityczną w polskim parlamencie, tworząc 
wspólnie z PSL rząd. W 2014 roku pozycja tego ugrupowania na scenie politycznej wyraźnie 
osłabła, o czym świadczą wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów samorzą-
dowych, w których PO uzyskała niewielką przewagę nad PiS. Wyraźnie zmniejszył się dystans 
między poparciem społecznym dla PO a PiS. 

Pod koniec 2014 roku prezydent Komorowski cieszył się dużym zaufaniem społecznym. 
Sondaże wskazywały, że prezydent, starając się o reelekcję, może wygrać wybory w pierwszej 
turze, zdobywając ponad 60% głosów (Obremski, 2014, s. 167). 5 lutego 2015 roku prezydent 
Komorowski ogłosił, że zamierza ponownie ubiegać się o urząd Prezydenta RP. Swoją decyzję 
argumentował następująco: „zachęcają mnie do tego wysokie oceny mojej pracy, wysoki poziom 
zaufania” (Wroński, 2015, s. 5). Rada Krajowa PO poparła kandydaturę Komorowskiego na pre-
zydenta Polski przez aklamację. Komorowski ogłosił, że chce być kandydatem obywatelskim, 
korzystając z poparcia PO, a podczas wyborów będzie zabiegał o poparcie różnych środowisk 
(Majewski, 2015a, s. A4). Pomysł zdystansowania się urzędującego prezydenta do PO pojawił się 
w najbliższym otoczeniu Komorowskiego. Kandydat ponadpartyjny miał być przeciwwagą dla 
kandydata PiS – A. Dudy. Podczas kampanii Komorowski podkreślał, że jest samodzielnym poli-
tykiem, w odróżnieniu od kandydata PiS, za którym stoi J. Kaczyński. Zdaniem Komorowskiego 
istniało duże prawdopodobieństwo, że na prezydenturę A. Dudy wpływ będzie miał prezes PiS.
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Sztab Komorowskiego dostarczył do PKW ponad 650 tys. podpisów do zarejestrowania 
jego kandydatury na prezydenta – był pierwszym zarejestrowanym kandydatem (Majewski, 
2015b, s. A3). 

Szefem sztabu biura wyborczego Komorowskiego został poseł na Sejm RP, członek za-
rządu PO – Robert Tyszkiewicz. W skład sztabu weszli specjaliści od marketingu polityczne-
go, m.in. Maciej Grabowski i Grzegorz Szymański, pełnomocnikiem komitetu został wiceszef 
kancelarii prezydenta Sławomir Rybicki, którego zadaniem było koordynowanie działalności 
Komorowskiego jako prezydenta i kandydata na najwyższy urząd w państwie. Podczas kampa-
nii okazało się, że sztab stał się biurem planistycznym. Jego propozycje musiały być zatwier-
dzane w ośrodku działającym przy prezydencie, na czele którego stał S. Rybicki. Sytuacja ta 
spowodowała, że de facto istniały dwa sztaby – jeden oficjalny, a drugi nieoficjalny – działa-
jący przy prezydencie. Sztaby nie zawsze potrafiły współpracować ze sobą, co niekorzystnie 
wpłynęło na przebieg kampanii. Hasło wyborcze Komorowskiego brzmiało: „Wybierz zgodę 
i bezpieczeństwo”. 

Andrzej Duda urodził się 16 maja 1972 roku w Krakowie. W 1997 roku ukończył studia na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie podjął tam pracę na-
ukowo-dydaktyczną (Biografia Andrzeja Dudy, 2016). Od 2001 roku był działaczem UW. W 2005 
roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych (Preger, 2015, s. 47). Rok później objął stanowisko 
wiceministra sprawiedliwości w rządzie J. Kaczyńskiego. W latach 2008–2010 był podsekreta-
rzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP – L. Kaczyńskiego. W 2010 roku w wyborach samorzą-
dowych kandydował jako przedstawiciel PiS na urząd prezydenta Krakowa (nie został wybrany); 
uzyskał mandat radnego, a następnie został przewodniczącym klubu radnych PiS. W 2011 roku, 
startując z listy PiS w okręgu krakowskim, został wybrany posłem na Sejm RP (Lisiewicz, 2015, 
s. 18). Od listopada 2013 roku do stycznia 2014 roku pełnił obowiązki rzecznika prasowego 
PiS. Następnie został wybrany szefem kampanii PiS do Parlamentu Europejskiego. W maju 2014 
roku wszedł w skład PE, w wyborach zdobył ponad 97 tys. głosów.

11 listopada 2014 roku, podczas zorganizowanych w Krakowie przez PiS obchodów Święta 
Niepodległości, J. Kaczyński ogłosił, że w wyborach prezydenckich partię będzie reprezentował 
Duda. Prezes PiS, przedstawiając kandydata na prezydenta, powiedział, że Polsce potrzebny jest 
prezydent: 

który będzie potrafił wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności za tę ogromną zmianę, której po-
trzebujemy. (…) Kandydat na prezydenta musi łączyć energię młodości z doświadczeniem starszych 
pokoleń, być przygotowanym do pełnienia tak odpowiedzialnej funkcji (Andrzej Duda kandydatem 
PiS na prezydenta, 2014). 

Duda w trakcie krakowskiej uroczystości zapowiedział zaś: „że chciałby, aby jego prezy-
dentura była dynamiczna i aktywna” (Kmiecik, 2015, s. 139). 6 grudnia 2015 roku rada zatwier-
dziła kandydaturę Dudy, który był politykiem mało znanym opinii publicznej. 

Politycy PO uważali, że kandydat PiS nie ma żadnych szans na wygranie wyborów pre-
zydenckich. Uznawali go za polityka niesamodzielnego, za którym stoi prezes PiS. Należy 
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wspomnieć, że działacze PiS również nie wierzyli w zwycięstwo swojego kandydata. Uważali, 
że jego zadaniem jest uzyskanie dobrego wyniku w wyborach prezydenckich, co przełoży się na 
wynik jesiennych wyborów parlamentarnych. Na początku 2015 roku sondaże wskazywały, że 
Duda ma niewielkie szanse, aby wygrać wybory prezydenckie1. 

Szefową sztabu wyborczego kandydata PiS została posłanka na Sejm RP Beata Szydło, 
a wiceszefem – Jarosław Sellin. W skład sztabu weszli m.in.: rzecznik PiS – Marcin Mastalerek, 
jego zastępca – Krzysztof Łapiński, szef klubu PiS – Mariusz Błaszczak, posłowie – Joachim 
Brudziński, Adam Kwiatkowski i Maciej Łopiński, szef młodzieżówki PiS – Paweł Szefernaker. 
Kampanią wyborczą Dudy kierował jeden ośrodek, który stworzył swoją strukturę w terenie – 
w każdym okręgu PiS powstał lokalny sztab kandydata, gdzie zasiadali parlamentarzyści i peł-
nomocnik okręgowy partii. Sztab Dudy złożył do PKW 1,6 mln podpisów poparcia (Majewski, 
2015b, s. A3); była to największa liczba głosów poparcia dla kandydata na prezydenta. Duda 
prowadził swoją kampanię wyborczą pod hasłem „Przyszłość ma na imię Polska”. 

Założenia programów społecznych kandydatów 
W programie społecznym B. Komorowskiego znalazły się założenia polityki prorodzinnej, 

odwołujące się do dotychczasowych osiągnięć prezydenta, m.in. programu Dobry klimat dla 
rodziny (Dobry klimat dla rodziny…, 2013, s. 5–7). Jedną z form wspierania rodziny, którą za-
proponował Komorowski, miała być zmiana przepisów Kodeksu pracy, umożliwiająca rodzicom 
godzenie obowiązków zawodowych z wychowywaniem dzieci. Kandydat popierany przez PO 
zobowiązał się przygotować projekt ustawy prorodzinnej, której celem miało być wprowadzenie 
przyjaznej organizacji czasu pracy dla rodziców oraz możliwości korzystania z części urlopu 
rodzicielskiego i wychowawczego do ukończenia przez dziecko szóstego roku życia, a z urlopu 
ojcowskiego – do drugiego roku życia dziecka. Wprowadzenie w życie tej ustawy nie miało 
obciążać budżetu państwa. Komorowski zaproponował również, w ramach tworzenia nowych 
form opieki nad dziećmi, przekazanie 200 tys. dzieciom bonu opiekuńczego w wysokości 500 
zł miesięcznie. Zdaniem Pracodawców RP roczny koszt realizacji tego programu miał koszto-
wać budżet państwa około 1,2 mld zł (Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 2015). Andrzej 
Duda zaproponował w ramach programu pomocy rodzinom, by każda rodzina otrzymała 500 
zł miesięcznie na każde dziecko, poczynając od drugiego, a w przypadku rodzin o najniższych 
dochodach – także na pierwsze. Roczny koszt realizacji tego programu był szacowany przez 
Pracodawców RP na około 24 mld zł (Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 2015).

Zarówno w programie Komorowskiego, jak i Dudy założono rozwój sieci żłobków i przed-
szkoli, z tym, że kandydat PiS obiecał, iż przedszkola będą bezpłatne oraz zapowiedział wydłu-
żenie urlopów rodzicielsko-wychowawczych do ukończenia przez dziecko szóstego roku życia. 

1 Z przeprowadzonych badań przez Centrum Badań Opinii Publicznej wynikało, iż w lutym 2015 r. na A. Dudę 
zamierzało głosować 16% ankietowanych, a na B. Komorowskiego 63%. Pozostali kandydaci na prezydenta Polski 
mieli o wiele mniejsze poparcie wśród respondentów (Cybulska, 2015, s. 2).
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Bezpłatne przedszkola miały kosztować państwo ok. 4 mld zł rocznie (Chądzyński, Osiecki, 
2015, s. A 2; Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 2015). 

W ramach polityki mieszkaniowej obaj kandydaci przedstawili podobne kierunki działań. 
Kandydat PiS zakładał przygotowanie programu budowania mieszkań dla polskich rodzin, Ko-
morowski opowiedział się za rozwojem taniego budownictwa komunalnego dla młodych (Kam-
pania prezydencka 2015…, 2015; Umowa programowa Andrzeja Dudy…, 2015).

W programach obu kandydatów założono ograniczenie możliwości zawierania umów 
cywilnych zwanych „śmieciówkami” (od których nie są lub w minimalnym stopniu są odpro-
wadzane składki na ubezpieczenie społeczne)2. Kandydaci proponowali, by umowy te zostały 
zastąpione umowami o pracę. Podczas kampanii prezydenckiej postulat ten był dość często po-
ruszany – miało to za zadanie zwrócenie uwagi tej części elektoratu, wobec którego pracodawcy 
nadużywali takiej formy zatrudnienia. 5 maja 2015 roku kandydat PiS podpisał umowę progra-
mową z przewodniczącym Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowe-
go „Solidarność” Piotrem Dudą, m.in. w sprawie stopniowej likwidacji tzw. umów śmieciowych 
oraz podwyższenia płacy minimalnej i obniżenia wieku emerytalnego (Grochal, Kondzińska, 
2015, s. 4). 

Komorowski, opowiadając się za ograniczeniem tzw. umów śmieciowych, odniósł się do 
polityki rządu PO-PSL. Kandydat zwrócił uwagę, że zgodnie z przyjętymi przez parlament 
przepisami od stycznia 2016 roku od umowy-zlecenia trzeba będzie odprowadzać składki na 
ubezpieczenie społeczne od minimalnej płacy (Ustawa, 2014). Zdaniem Komorowskiego, dzięki 
nowym przepisom umowa o pracę lub umowa-zlecenie miały stanowić podobne obciążenie fi-
nansowe dla pracodawców. Z tego też powodu istniało duże prawdopodobieństwo, że właściciele 
firm będą chętniej zatrudniać pracowników na umowę o pracę. 

W ramach polityki zatrudnienia Komorowski zapowiedział uruchomienie od 2016 roku pro-
gramu Praca dla młodych skierowanego do absolwentów szkół i studiów, którym miał pomóc 
w poszukiwaniu pracy. W programie zagwarantowano zatrudnienie około 100 tys. osobom (do 
30 roku życia); miał on być finansowany z Funduszu Pracy oraz ze środków unijnych. Firmy za-
trudniające młodych pracowników mogły liczyć na częściową refundację kosztów zatrudnienia. 
Roczny koszt realizacji programu Praca dla młodych miał wynieść ponad 2,7 mld zł (Pracodaw-
cy Rzeczypospolitej Polskiej, 2015). Program kandydata PiS zakładał z kolei wzrost miejsc pracy 
nie tylko dla osób młodych, ale i wszystkich tych, którzy jej poszukują. Według tego kandydata 
spadek stopy bezrobocia miał nastąpić m.in. przez rozwój budownictwa mieszkalnego, podnie-
sienie poziomu innowacyjności gospodarki, rozwój nauki oraz odbudowę przemysłu. W trakcie 
kampanii Duda obiecał odbudować przemysł stoczniowy oraz pomóc w restrukturyzacji gór-
nictwa węgla kamiennego. Krytykował rząd PO-PSL za złą sytuację finansową kopalni węgla 
kamiennego. Należy wspomnieć, że Komorowski nie złożył obietnic górnikom. 

Obniżenie wieku emerytalnego było jednym z głównych postulatów programowych Dudy. 
Kandydat PiS krytykował decyzję rządu Donalda Tuska z 2012 roku dotyczącą podwyższenia 

2 W 2014 r. na tzw. umowach śmieciowych zatrudniono ok. 1 mln osób. 
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wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet i mężczyzn (Ustawa, 2012). Program Dudy zakładał po-
wrót do wieku emerytalnego sprzed reformy z 2012 roku, co oznaczało, że kobiety mogłyby na-
bywać prawa emerytalne w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. W trakcie kampanii Duda 
zapowiedział, że w ciągu roku po objęciu przez siebie prezydentury przygotuje projekt ustawy 
obniżającej wiek emerytalny. Roczny koszt związany z wprowadzeniem w życie tej obietnicy 
miał wynieść ponad 14 mld zł przez pierwsze pięć lat, (Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 
2015). Zdaniem ekonomisty z Forum Obywatelskiego Rozwoju – Aleksandra Łaszka polskiego 
budżetu nie stać będzie na obniżenie wieku emerytalnego (Golonko, 2015). Z kolei profesor 
Stanisław Gomułka uważał, że „jeśli ktoś proponuje obniżenie wieku emerytalnego, to automa-
tycznie proponuje zwiększenie deficytu z ZUS i większe dopłaty z budżetu państwa” (Prezydent 
nie może być populistą, 2015). 

Program Komorowskiego nie przewidywał zmian w systemie emerytalnym. Jego zdaniem 
obniżenie wieku emerytalnego spowodowałoby obniżenie wysokości emerytur. Przed drugą turą 
wyborów Komorowski, chcąc zwiększyć swój elektorat, zaproponował możliwość przechodze-
nia na wcześniejszą emeryturę osobom, które przepracowały 40 lat (Cieślak-Wróblewska, 2015, 
s. B5). Propozycję tę przedstawiono po konsultacjach prezydenta ze związkami zawodowym. 

Założenia programów gospodarczych kandydatów
Program A. Dudy zakładał zmiany w systemie podatkowy – jedną z nich było zwiększenie 

kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł rocznie i w miarę możliwości stopniowe jej podwyższanie. 
W Polsce kwota wolna od podatku była jedną z najniższych w krajach Unii Europejskiej, wy-
nosiła 3091 zł. Zdaniem Dudy podniesienie tej kwoty miało poprawić sytuację finansową osób 
zarabiających najmniej oraz stymulować rozwój gospodarczy kraju. Podczas kampanii kandy-
dat zapowiedział przygotowanie projektu ustawy w tej sprawie. Z wyliczeń Pracodawców RP 
wynikało, że rocznie realizacja tego postulatu miała kosztować budżet państwa około 16 mld zł 
(Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 2015; Skwirowski, 2015, s. 14). Komorowski nie prze-
widywał podwyższenia kwoty wolnej od podatku. W odróżnieniu od Dudy kandydat popierany 
przez PO uważał, że za sprawy związane z budżetem państwa odpowiada rząd, a prezydent może 
jedynie doradzać, np. w sprawie wysokości kwoty wolnej od podatku. Stanowisko prezydenta 
Komorowskiego było zbieżne z polityką rządu PO-PSL, który, mając większość w Sejmie RP, 
odrzucił projekt ustawy o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku autorstwa Ruchu Palikota 
w lutym 2015 roku.

Kandydat PiS, oprócz podwyższenia kwoty wolnej od podatku, zapowiedział także wpro-
wadzenie podatku od handlu. Podatkiem miały zostać objęte przede wszystkim firmy z kapita-
łem zagranicznym, których obciążenia fiskalne są niskie w stosunku do ich wysokich zysków. 
Był też za ustanowieniem podatku od aktywów bankowych. Obie te propozycje były zbieżne 
z założeniami programu PiS. Środki pozyskane z tych podatków planowano przeznaczyć na 
pomoc finansową rodzinom. Roczne wpływy do budżetu państwa z tytułu podatków od handlu 
miały wynieść 1 mld zł, a bankowego – 7,7 mld zł (Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 2015). 
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Program Komorowskiego nie zakładał opodatkowania sklepów wielkopowierzchniowych oraz 
aktywów bankowych. 

Kolejnym postulatem programowym Dudy było obniżenie podatku CIT z poziomu 19% na 
15%. Zmniejszenie stawki procentowej dla niedużych firm (zatrudniających co najmniej trzech 
pracowników) miało skłonić przedsiębiorców do wyjścia z szarej strefy oraz dać im oraz pozo-
stałym Polakom warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Ponadto odliczenie podatkowe miało 
zachęcić właścicieli firm do inwestowania w innowacyjne przedsięwzięcia (Umowa programo-
wa Andrzeja Dudy…, 2015). Kandydat popierany przez PO nie zaproponował zmiany stawki 
podatku dochodowego od osób prawnych dla małych przedsiębiorstw.

Duda w celu realizacji programu gospodarczego zapowiedział powołanie Narodowej Rady 
Rozwoju składającej się z ekspertów (Umowa programowa Andrzeja Dudy…, 2015). Jej zada-
niem miało być m.in. przygotowywanie projektów ustaw, w tym nowego systemu podatkowego 
przyjaznego przedsiębiorcom i zachęcającego do inwestowania w Polsce oraz opracowanie stra-
tegii rozwoju Polski. 

Komorowski w swoim programie nie przewidywał zbyt wielu zmian w systemie podatko-
wym, chciał przejrzystych relacji między podatnikiem a systemem podatkowym. Opowiadał 
się za wprowadzeniem zasady rozstrzygania wątpliwości, której nie można wyjaśnić w czasie 
postępowania skarbowego, na korzyć podatnika. Zasada ta została uwzględniona w prezydenc-
kim projekcie nowelizacji ustawy o zmianie ordynacji podatkowej, która była przedmiotem prac 
parlamentu w trakcie kampanii prezydenckiej (Sejm RP, k. VII, s. 1).

W maju 2015 roku prezydent Komorowski zapowiedział przeprowadzenie referendum 
przed drugą turą wyborów prezydenckich. Jedno z pytań nawiązywało do postulatu wyborczego 
Komorowskiego. Dotyczyło sposobu interpretacji zasad prawa podatkowego w razie wątpliwo-
ści na korzyść podatnika (Stankiewicz, 2015 b, s. A4). Decyzja o przeprowadzeniu referendum 
była podyktowana chęcią pozyskania elektoratu, który nie głosował w pierwszej turze wyborów 
prezydenckich lub oddał głos na P. Kukiza. W opinii publicznej przeprowadzenie referendum 
budziło wątpliwości, ponieważ zmiany systemu podatkowego były wówczas przedmiotem prac 
legislacyjnych.

Kandydat popierany przez PO, prezentując swój program gospodarczy, zwracał uwagę na 
osiągnięcia polskiej gospodarki przez ostatnie dwadzieścia pięć lat, na wzrost jej konkurencyj-
ności i efektowności. Urzędujący prezydent uważał, że nadal należy rozwijać polską gospodar-
kę, m.in. przez wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw. Jego zdaniem tylko gospodarka 
innowacyjna może konkurować z gospodarkami innych państw. Prezydent Komorowski przy-
gotował projekt ustawy, który trafił do Sejmu RP w marcu 2015 roku. W projekcie założono 
m.in. wprowadzenie ulgi podatkowej na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej przez 
firmy, zwolnienie z CIT przedsiębiorstw inwestujących w innowacyjne przedsięwzięcia oraz 
umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Pracodawcy RP roczny koszt realizacji 
założeń przyjętych w projekcie ustawy oszacowali na 3 mld zł (Pracodawcy Rzeczypospoli-
tej Polskiej, 2015; Prezydent. Po pierwsze innowacyjność, 2015; Priorytety prezydentury, 2015). 
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B. Komorowski, chcąc ułatwić młodym ludziom możliwość zakładania i prowadzenia firm, za-
powiedział wprowadzenie Karty Młodego Przedsiębiorcy, nie wyjaśniając, na czym miała po-
legać ta pomoc.

Program Dudy zakładał rozwój polskiej gospodarki przez wspieranie innowacyjności i pod-
noszenie kwalifikacji młodych ludzi. Kandydat PiS zapowiedział ograniczenie biurokracji, bę-
dącą barierą rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz stworzenie warunków do współ-
pracy nauki z biznesem w celu wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. W odróżnieniu 
od Komorowskiego, kandydat PiS nie przewidywał ulg podatkowych dla firm inwestujących 
w innowacje. 

Podczas kampanii Duda odniósł się do protestów osób mających trudności ze spłatą kre-
dytów mieszkaniowych zaciągniętych we frankach szwajcarskich. Kandydat zapowiedział 
przewalutowanie kredytów na złotówki, według kursu z dnia ich zaciągnięcia. Zadeklarował, 
że przygotuje projekt ustawy, rozwiązującej problem tzw. frankowiczów – osób zadłużonych. 
Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego przewalutowanie kredytów hipotecznych miało kosz-
tować banki około 60 mld zł (Siemionczyk, 2015, s. B3). Do protestu frankowiczów odniósł się 
również prezydent Komorowski. Zaproponował stworzenie funduszu restrukturyzacji kredytów 
hipotecznych, który miałby pomagać kredytobiorcom bez względu na rodzaj waluty kredytu, 
np. negocjując z bankiem wydłużenie terminu spłaty kredytu lub udzielając niskoprocentowej 
pożyczki na spłatę odsetek od kredytu. Poprawa sytuacji finansowej kredytobiorcy miała skut-
kować oddaniem funduszowi zaciągniętej pożyczki, a tylko w szczególnych sytuacjach przewi-
dziano możliwość umorzenia długu. 

Podsumowanie
10 maja 2015 roku odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich, w której żaden z kan-

dydatów nie uzyskał ponad 50% głosów ważnych. Najlepszy wynik miał Andrzej Duda, na 
którego głosowało 5 179 092 osób (34,76%). Drugi był Bronisław Komorowski – 5 031 060 gło-
sów (33,77%). Frekwencja wyborcza wyniosła 48,96%. 24 maja odbyła się druga tura wyborów. 
W wyborach uczestniczyło 55,34% uprawnionych do głosowania. Duda uzyskał 8 630 627 gło-
sów (51,55%), a Komorowski 8 112 311 (48,45%). 

Podsumowując, należy stwierdzić, że w swoich programach ani Komorowski, ani Duda 
nie podejmowali wyzwań, przed jakimi stała Polska oraz nie przedstawiali wizji gospodarczej 
państwa. Programy miały charakter ogólnych postulatów, bez zwartej koncepcji działania. Nie 
było zapowiedzi zmniejszenia wydatków państwa i pozyskania nowych dochodów. Brakowało 
dyskusji nad zmniejszeniem deficytu państwa oraz spójnym systemem polityki rodzinnej. 

Kandydat PiS prezentując swój program, zwracał szczególną uwagę na sprawy społeczne 
(pomoc finansowa rodzinom i seniorom, obniżenie wieku emerytalnego), wskazywał, że jego 
prezydentura będzie aktywna. Apelował do ludzi młodych, niezadowolonych ze swojej sytu-
acji zawodowej, żyjących skromnie, niemających perspektyw na poprawę swoich warunków. 
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Również program Komorowskiego zakładał wsparcie dla rodzin i osób potrzebujących, aczkol-
wiek w mniejszym zakresie finansowym niż propozycja przedstawiona przez Dudę.

Komorowski zwracał uwagę na zmiany, jakie nastąpiły w Polsce w wyniku przejścia z go-
spodarki socjalistycznej do rynkowej pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku. Jego program 
był zapowiedzią kontynuacji dotychczasowej prezydentury, wspierania przez państwo rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Głównym założeniem był wzrost konkurencyjności i rozwój innowa-
cyjności polskiej gospodarki. Program nie był kierowany do ludzi młodych, ale do wyborców 
o ustabilizowanej sytuacji finansowej. 

Warto zwrócić uwagę, że założenia programowe Dudy wpisywały się w politykę ugrupo-
wania, które reprezentował. Postulaty wyborcze Komorowskiego z kolei były związane z jego 
działalnością i osiągnięciami podczas pełnienia obowiązków prezydenta RP oraz polityką PO. 
Wyjątkiem była propozycja zmiany systemu emerytalnego, co wynikało z potrzeb kampanii.

Odpowiadając na drugie pytanie, należy zauważyć, że kandydaci, a w szczególności Duda, 
chcąc powiększyć swój elektorat, zaprezentowali programy, których realizacja byłaby dużym 
obciążeniem dla finansów publicznych państwa oraz mogłaby wpłynąć na zmniejszenie finanso-
wania inwestycji. Zdaniem Pracodawców RP przez okres całej kadencji prezydenckiej program 
Dudy miał kosztować budżet państwa ponad 290 mld zł3, natomiast Komorowskiego około 35 
mld zł. Żaden z kandydatów nie wskazał źródła finansowania swojego programu społeczno-go-
spodarczego. Wyjątkiem była propozycja Dudy dotycząca wprowadzenia podatków od wielko-
powierzchniowych sieci handlowych czy aktywów bankowych. Środki pozyskane w ten sposób 
nie wystarczyłyby jednak na realizację wszystkich założeń jego społeczno-gospodarczego pro-
gramu. Biorąc pod uwagę możliwość realizacji programów wyborczych Komorowskiego i Dudy, 
należy zwrócić uwagę, że w Polsce prezydent ma ograniczony wpływ na politykę społeczno-
-gospodarczą państwa. Jest to obszar, za który odpowiada rząd, a kompetencje prezydenta są 
w tym zakresie związane z inicjatywą ustawodawczą oraz prawem weta ustawodawczego. Zatem 
realizacja założeń programowych prezydentów była uzależniona od polityki rządu, dysponujące-
go większością w parlamencie.

Udzielając odpowiedzi na ostatnie pytanie, można stwierdzić, że program Dudy dawał na-
dzieję na zmianę tym, którzy nie odczuli korzyści z przemian, jakie zostały zapoczątkowane 
w Polsce w 1989 roku. W tej grupie znalazły się osoby młode, bezrobotni, rodziny wielodzietne, 
emeryci oraz właściciele małych firm. Program kandydata PiS nie był jednak jedynym czynni-
kiem, który wpłynął na jego zwycięstwo w wyborach prezydenckich. O sukcesie niewątpliwie 
zadecydowała zaplanowana kampania Dudy, profesjonalnie prowadzona przez jeden ośrodek 
polityczny oraz zaangażowane działaczy PiS w terenie. Należy stwierdzić, że zwycięstwo kan-
dydata PiS było odpowiedzią na zachowanie Komorowskiego, który w ograniczonym zakresie 
zaangażował się w kampanię. Jednocześnie wpływ na wynik wyborów prezydenckich miało 
także zmęczenie wyborców polityką PO, skąd wywodził się Komorowski. Odejście wyborców 

3  Wyliczenia przeprowadzono z perspektywy finansów publicznych. Z tego powodu nie uwzględniono 
szacunkowego kosztu przewalutowania kredytów hipotecznych.
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od PO było m.in. związane z przyjęciem przez rząd niepopularnych decyzji, z brakiem realizacji 
obietnic wyborczych oraz z tzw. aferą podsłuchową. Duda stał się symbolem nadziei dla tych, 
którzy zbuntowali się przeciwko dotychczasowej władzy. Trzecie miejsce w wyborach prezy-
denckich Pawła Kukiza, który uzyskał ponad 3 mln głosów (20,80%), także pomogło Dudzie 
w zwycięstwie. Większa część elektoratu P. Kukiza udzieliła poparcia kandydatowi PiS w dru-
giej turze wyborów, chcąc zmiany w sposobie rządzenia Polską. 
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S łowa k luczowe migracja, wizerunek medialny, publicystyka, prasa opinii

Abstrak t  Problemy związane z migracją stanowią zagadnienie złożone, co do zjawisk, wchodzących 
w ich skład. Za migrację uznaje się masową wędrówkę, przenoszenie się ludności w obrębie 
danego kraju lub pomiędzy różnymi krajami, w celu zmiany miejsca pobytu na stałe lub na 
pewien okres, wywołane czynnikami politycznymi, etnicznymi, ekonomicznymi lub reli-
gijnymi. Formami migracji są: emigracja, imigracja, reemigracja, repatriacja, uchodźstwo. 
Są to zjawiska o poważnych konsekwencjach, zarówno na poziomie jednostek, jak i zbioro-
wości. Obraz, charakterystykę procesów migracyjnych rekonstruować można na podstawie 
różnych danych. Przyjęto, że badanie wypowiedzi publicystycznych w polskich tygodni-
kach „Newsweek” i „Polityka” pomoże w ustaleniu wizerunku medialnego procesów mi-
gracyjnych. Przeprowadzono badanie ilościowe i jakościowe, co pozwoliło na ustalenie, że 
obraz ten jest złożony i pokazuje zjawisko w sposób pogłębiony, zachęcający do refleksji. 
Obraz ten, choć nie jest wolny od jednoznacznych ocen czy stanowisk, nie ma charakteru 
perswazyjnego. Publicystyka ta realizuje więc swoją rolę i funkcję także w odniesieniu do 
zjawisk związanych z migracjami.

Political journalism about the problems of migration  
(„Newsweek” and „Polityka” in the years 2015–2016)
Key words migration, media image, journalizm, opinion-forming press

Abstrac t  Migration issues are a complex issue as to the phenomena which they are composed. All 
things considered, migration is a mass migration, transfer of population within a country 
or between different countries in order to change the place of residence permanently or for 
a certain period, due to political, ethnic, economic or religious factors. Forms of migra-
tion are: emigration, immigration, re-emigration, repatriation, exile. These phenomena are 
strong consequences, both at the level of individuals and communities. The image, charac-
teristic of migration processes can be reconstructed based on different data. It was assumed 
that the examination of journalistic expression in the Polish periodicals „Newsweek” and 
„Polityka” will help in determining the media image of migration processes. A study was 
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conducted in quantitative and qualitative methods. It allowed establish that the picture is 
complex, and shows a phenomenon with important social consequences. The way it’s pres-
entation corresponds entirely to the tasks of journalism.

Procesy migracyjne stanowią bez wątpienia jedną z kwestii, którą należy rozpatrywać  
z punktu widzenia wyzwań dotyczących bezpieczeństwa – tak w wymiarze międzynarodowym 
i globalnym, jak i z punktu widzenia poszczególnych państw, a w końcu każdego człowieka. Za-
leżności te niosą z sobą konsekwencje dające podstawę do klasyfikowania migracji jako czynni-
ka gwarantującego utrzymanie tempa obecnego rozwoju gospodarczego bądź jednej z przyczyn 
permanentnych napięć społeczno-kulturowych, politycznych czy narodowościowych. Polski 
kontekst rozpatrywania procesów migracyjnych prowadzi do uruchamiania wielu obrazów do-
tyczących rodzimych odsłon tego zjawiska. Można rozpatrywać jego egzemplifikację odnosząc 
się do osadnictwa przybyszów z innych państw w czasach monarchii Piastów, Jagiellonów czy 
też królów elekcyjnych, polskiej Wielkiej Emigracji po klęsce powstania listopadowego, emi-
gracji zarobkowej Polaków na ziemie niemieckie i do Ameryki Północnej z przełomu XIX i XX 
wieku, wysiedleń i przesiedleń będących następstwem drugiej wojny światowej, emigracji osób 
pochodzenia żydowskiego po wydarzeniach marca 1968 roku, emigracji solidarnościowej z lat 
1980/1981 czy wreszcie po akcesji Polski do UE.

Przemieszczenia ludności stanowią zjawisko uniwersalne i ponadczasowe – towarzyszą 
człowiekowi przez całą jego historię. Słowo migracja interpretować można na podstawie jego 
znaczenia w języku łacińskim – migratio, oznacza przesiedlanie. Słownik współczesnego języka 
polskiego podaje, że migracja to: 

masowa wędrówka, przenoszenie się ludności w obrębie danego kraju lub pomiędzy różnymi krajami 
w celu zmiany miejsca pobytu na stałe lub na pewien okres, wywołane czynnikami politycznymi, 
etnicznymi, ekonomicznymi lub religijnymi (Dunaj, 1996, s. 521).

Procesy związane z migracją pozwalają na różną klasyfikację tego zjawiska. Najczęściej 
mówi się więc o migracji zewnętrznej (międzynarodowej) oraz wewnętrznej (krajowej). W po-
dziale tym widać, że przekroczenie granicy państwowej wiąże się z wyraźną zmianą cech samej 
migracji, motywów przemieszczania się oraz intensywności przepływów. Biorąc pod uwagę for-
mę manifestowania się migracji traktowanej jako hiperonim, należy utożsamiać z nią wyrażenia 
hiponimiczne, mi.in.: emigrację, imigrację, reemigrację, repatriację czy uchodźstwo. Migracja 
może być dobrowolna lub przymusowa (wygnanie, banicja, uchodźstwo, deportacja). Inny po-
dział migracji wynika ze zmian, które zachodzą w otoczeniu, bądź też jako przyczynę poja-
wienia się tych zmian. Migracja może być zatem traktowana jako skutek lub jako przyczyna 
w łańcuchu powiązań wzajemnych pomiędzy nią samą, a otoczeniem. Migracja jest zmienną za-
leżną, poszukuje się więc odpowiedzi na pytania o zespół cech determinujących jej wystąpienie, 
w tym o cechy osobowe migranta, o formy jakie przybiera proces migracji, a także o czasowe 
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i przestrzenne zróżnicowanie natężenia przepływów. W komplementarnym wobec powyższego 
ujęciu – migracja może być zmienną niezależną, w rezultacie teorie tej grupy koncentrują się 
na społeczno-politycznych, gospodarczych, kulturowych bądź przyrodniczych skutkach wy-
stąpienia migracji. Trzecie podejście klasyfikacyjne uwzględnia koncepcje migracji określane 
jako klasyczne, konfliktu oraz systemu. Koncepcje klasyczne zakładają, że migracja jest proce-
sem kompensującym występujące w przestrzeni różnice natury społecznej czy ekonomicznej, 
a transfer ludności jest korzystny zarówno dla niej samej, jak i dla krajów, które migrantów 
przyjmują lub oddają. Teorie konfliktu mniej bądź bardziej bezpośrednio inspirują się koncepcją 
marksizmu, zgodnie z którą warunkiem rozwoju państw wysoko rozwiniętych jest wykorzysta-
nie krajów gorzej rozwiniętych, natomiast migracje są mechanizmem pogłębiania różnic między 
państwami. Systemowe ujęcie migracji zakłada, że wpływa na nią wiele czynników i nie da 
się wyjaśnić dyferencjacji tych procesów za pomocą jednego czynnika ani nawet ich grupy, 
sprowadzającej przestrzenne zróżnicowanie świata do jednego wymiaru (nawet takiego, który 
zdaje się być najbardziej istotny) (Janicki, 2007, s. 285 i n.; Castels, Miller, 2009, s. 26; Bali, 
2012, s. 471). Kolejny podział koncepcji migracji wynika z przyjęcia różnych wymiarów czy 
potencjałów rozpatrywania tego zjawiska. Migracje można więc badać analizując zachowania 
pojedynczych osób i na podstawie tej obserwacji wyciągać wnioski dotyczące ogólnej zbiorowo-
ści. Takie podejście wykorzystuje psychologiczne teorie motywacji i koncentruje się na relacji 
pomiędzy wystąpieniem zjawiska migracji a cechami osobowymi jednostki oraz na sposobie, 
w jaki ocenia ona własne miejsce pobytu na tle potencjalnych celów migracji. Ponieważ na ten 
sam zestaw informacji i okoliczności każdy może zareagować inaczej, stąd wnioski o zbiorowo-
ści ogólnej powstają na bazie rachunku prawdopodobieństwa. Badania w skali makro polegają 
natomiast na poszukiwaniu prawidłowości rządzących migracjami na podstawie zestawienia 
wielkości przepływów pomiędzy badanymi jednostkami terytorialnymi i zróżnicowania tych 
jednostek. Przyjmuje się zatem, że migranci reagują na społeczno-polityczne, ekonomiczne czy 
kulturowe różnice w przestrzeni. Można w końcu uznać, że poszczególne dyscypliny badawcze 
(np. politologia i stosunki międzynarodowe, socjologia, ekonomia, antropologia), korzystając 
z odpowiednich dla siebie metod i narzędzi, w odmienny sposób formułują zasady i zajmują 
się różnymi aspektami procesów migracyjnych. W rezultacie teorie powstałe na gruncie danej 
dyscypliny mają ze sobą wiele wspólnego, a jednocześnie różnią się wyraźnie od pozostałych 
(Holzer, 1999, s. 288; Janicki, 2007, s. 285; Paleczny, 2004, s. 660–671).

Obraz określonych procesów i zjawisk śledzić można na podstawie różnorodnych obserwa-
cji, część z nich pozostaje czymś bardzo ulotnym, niestałym. Można przyjąć, że rzeczywistość 
życia społecznego dość wyraźnie zostaje zobrazowana w środkach społecznego komunikowa-
nia, zwłaszcza w prasie. Przyjmuje się, że dziennikarstwo wynika z potrzeby informowania 
o tym, co dzieje się wokół ludzi i pomiędzy ludźmi. Przekaz informacyjny, docierający do 
odbiorcy i konstruowany przez nadawców korzystających ze środków społecznego przekazu, 
służy ograniczaniu poziomu zawiłości oraz złożoności otaczającego ludzi świata. Dziennikar-
skie opisywanie świata ma walor poznawczy, odnosi się do rzeczywistości w jej aktualnym wy-
miarze. Publikacje prasowe są nie tylko zjawiskiem filologicznym, ale – co ważne – sposobem 
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ukazywania faktów czy zjawisk, wpływania na postawy i świadomość odbiorców. Ich twórcy 
i odbiorcy tworzą wobec tego specyficzną sferę publiczną. Twórcy wpływający na formułowane 
treści oraz formy przekazu zainteresowani są jego skutecznością, zabiegają o warunki odpo-
wiadające w optymalny sposób roli, którą pełnią. Teksty prasowe charakteryzują się stylistyką 
stosownych gatunków i rodzajów prasowych. Badając wypowiedzi prasowe należy nawiązać do 
klasycznego już jakby się wydawało wskazywania wśród wypowiedzi dziennikarskich gatun-
ków informacyjnych i publicystycznych. Każda wypowiedź dziennikarska dotyczy elementów 
rzeczywistości, zagłębiając się w charakter tej działalności można, za Michałem Szulczewskim 
przyjąć, że gdy informacja stanowi odbicie rzeczywistości, to publicystyka stanowi reakcję na 
ową rzeczywistość. Prawidłowość powyższa powoduje skupienie na fakcie – jako materii prze-
twarzanej przez podmiot kształtujący informację. Wypowiedź tego typu powinna cechować 
wierność, szczegółowość oraz ścisłość (Szulczewski, 1976, s. 22). Jeśli zauważyć dynamikę pro-
cesów, widać, że informacja dziennikarska ma pozwalać na rejestrowanie zachodzących zmian. 
Dziennikarz rejestrujący nowe fakty podejmuje się podstawowej weryfikacji wskazując na ich 
istotność. W tym przejawia się jego postawa wobec opisywanych zjawisk. W praktyce funkcjo-
nowania prasy można jednak zauważyć, jak w tego rodzaju przekaz wnikają elementy subiekty-
wizmu, nastręcza to pewną trudność na poziomie odbioru – obok informacji może się tu znaleźć 
dezinformacja. 

Traktowanie publicystyki jako formy reagowania na rzeczywistość oparte jest na założeniu, 
że wypowiadający prezentuje postawę cechującą się dociekliwością, chęcią dokonania analizy 
wybranego zjawiska po to, żeby wyrobić sobie jakiś subiektywny pogląd, ale oparty na racjo-
nalnych przesłankach. Informacja prasowa zasadniczo konstatuje fakty, odtwarza bieg zdarzeń, 
podczas gdy publicystyka wartościuje te fakty, ukazuje ich sens poprzez subiektywne spojrzenie 
autora. Jako charakterystyczne można podnieść to, że jeśli dziennikarska wypowiedź informa-
cyjna odnosi się jedynie do tych zdarzeń, które przedstawia, to wypowiedź publicystyczna sta-
nowi zazwyczaj wyraz ogólniejszego poglądu na świat na podstawie oceny pewnego zespołu 
zjawisk. Informacja dziennikarska jest przede wszystkim swoistym zewnętrznym opisem zda-
rzeń. Z kolei publicystyka to ukazywanie ich wnętrza, sensu. W Słowniku terminologii medialnej 
podano, że publicystyka to zbiorcza nazwa dla wszystkich gatunków dziennikarskich, które słu-
żą interpretacji i komentowaniu zjawisk życia politycznego, społecznego, ekonomicznego i kul-
turalnego oraz wywieraniu wpływu na opinię publiczną (Pisarek, 2006, s. 169). W Popularnej 
encyklopedii mass mediów zauważa się zaś, że publicystykę stanowi ogół gatunków dziennikar-
skich podejmujących aktualne i ważne zagadnienia związane ze wszelkimi dziedzinami życia 
społecznego. Za immanentną cechę publicystyki uznano przekazywanie interpretacji i komen-
tarzy oraz sądów i ocen z zamiarem wpływania na opinię publiczną (Skrzypczak, 1999, s. 445). 
Precyzowanie pojęcia publicystyki napotyka na wiele trudności, które związane są z licznymi 
oczekiwaniami zarówno co do formy takiego przekazu, jak i efektu jego oddziaływania. Odno-
sząc się do klasycznej definicji M. Szulczewskiego traktuje się ją, jako: „aktualne, publiczne, 
intencjonalne oświetlanie wszystkich zagadnień społecznych” (Szulczewski, 1976, s. 41). 



21nr 1/2017 (39)

Publicystyka polityczna polskich tygodników opinii wobec zjawisk związanych z migracją...

Prasa opinii to pojawiające się dość często określenie różnych typów periodyków, w których 
komentuje się uprzednio już rozpowszechnione informacje o wydarzeniach, w celu urabiania opi-
nii publicznej i kształtowania postaw. Uważa się, że prasa opinii może pełnić też funkcje propa-
gandowe. W przeciwieństwie do prasy informacyjnej, prasa opinii częściej bywa wyrazem świa-
domości indywidualnej, tzn. wyraża indywidualne przekonania autorskie. Wiąże się to między 
innymi z tym, że ten typ prasy jest wyraźniej zindywidualizowany pod względem tematycznym 
i kręgu odbiorców. Do prasy opinii można zaliczyć taką, która interesuje się i podejmuje tematy-
ką obejmującą sprawy społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturalne. Można przyjąć, że cechą 
prasy opinii jest zainteresowanie czterema wymienionymi kręgami tematycznymi, osadzonymi 
w sferze publicznej, a także szczególny sposób ujmowania poszczególnych tematów, co można 
rozpoznać po rezygnacji w danej wypowiedzi z perspektywy prywatnej na rzecz publicznej. 
To właśnie naświetlanie zagadnienia z perspektywy makrostrukturalnej, ogólnej – pozwala mó-
wić o zjawiskach, mechanizmach, umożliwia problematyzowanie rzeczywistości. Oprócz tego 
proste dążenie do konkretu, właściwe dla prasy informacyjnej, zastępowane zostaje tu ujmowa-
niem wydarzeń na różnych poziomach abstrakcji. Czasopisma opiniotwórcze ponadto przynoszą 
przekaz wieloaspektowy, co powoduje, że wspierają one pluralizm, a osłabiają autorytarną orto-
doksję. Znamionuje je także rozległość perspektywy czasowej, stąd to co aktualne prezentowane 
jest z uwzględnieniem historii oraz z umiejętnością projektowania przyszłości, przy oczywistym 
wykorzystaniu zależności przyczynowo-skutkowych. Z kolei nadawca opiniotwórczych treści 
powinien z jednej strony pokazywać swoją fachowość, kompetencje, a z drugiej – dystansować 
się w swojej wypowiedzi od przekonania o wyższości swoich racji. Naturalnie, w przekazie jest 
miejsce na uwzględnianie innej optyki czy odmiennego systemu wartości. Odbiorca zaś, bę-
dzie mógł efektywnie odczytać przekaz, gdy uzyska biegłość w dekodowaniu owego przekazu. 
A więc jest w stanie posłużyć się kodem ograniczonym jak i rozwiniętym, dysponować wiedzą 
umożliwiającą nadbudowywanie i interpretowanie przekazywanych przez prasę treści (Kula, 
2010, s. 285; 2012, s. 31–33). Z kolei Denis McQuail prasę opinii utożsamia z prasą prestiżową, 
elitarną i charakteryzuje ją jako niezależną od państwa oraz partykularnych interesów. Zwykle 
wykazywała znaczne poczucie odpowiedzialności społecznej i etycznej (McQuail, 2012, s. 49). 
Dla wspomnianego badacza miarą odchodzenia od wysoko zarysowanych oczekiwań, co do for-
muły pracy prestiżowej, jest zbytnia stronniczość oraz pogoń za sensacjami. Innym kryterium 
wykorzystywanym przy definiowaniu tej prasy jest poczytność i popularność (Podemski, 2011, 
s. 243). Należy jednak pamiętać, co zauważa Tomasz Mielczarek mówiąc o czasopismach spo-
łeczno-politycznych i społeczno-kulturalnych, że: 

o ich randze i znaczeniu nie decydują nakłady ani liczebność tej grupy, ale fakt, że tytuły te są 
materialnym dowodem intelektualnej aktywności Polaków. Interesujące nas czasopisma w głównej 
mierze tworzą ludzie kultury, a czytają – reprezentanci inteligencji (Mielczarek, 2007, s. 150–151; 
2013, s. 80). 

Można to ująć jeszcze inaczej, a mianowicie określić, że opiniotwórczość tygodni-
ków społeczno-politycznych wynika z utrzymywania wysokiego poziomu informacyjnego 
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i merytorycznego tekstów, publikowania zweryfikowanych i wiarygodnych faktów, które są 
przetwarzane i cytowane przez inne media. Ponadto, przyjmowanie i konsekwentna realizacja 
założeń określonej linii programowej, wyraźnego stanowiska pisma wobec prezentowanych 
kwestii wymagają pracy silnego zespołu redakcyjnego oraz współpracy z autorytetami z róż-
nych dziedzin. Opiniotwórczość czasopism wynika z wieloletniego doświadczenia jego twórców 
i dziennikarzy. 

Wiesław Sonczyk ocenia, że opiniotwórcza rola prasy społeczno-politycznej realizowana 
jest zasadniczo w formie publicystyki w najszerszym rozumieniu tego pojęcia. Są to w przewa-
żającej mierze analityczne teksty, prezentujące przemyślenia dziennikarskie, poglądy i uwagi 
różnych autorów, a także ich stanowisko wobec ważniejszych, aktualnych problemów i wyda-
rzeń (Sonczyk, 1999, s. 151). Prasa opinii znajduje właściwe dla siebie warunki rozwoju w środo-
wisku demokratycznym, co wyraża się poprzez pluralizm treści i struktury mediów. Przejrzyste 
normy prawa regulują funkcjonowanie mediów, a środki przekazu kontrolują władzę polityczną 
i całe życie publiczne. Czynnikiem wspomagającym w tym zakresie jest niewątpliwie zakaz 
stosowania cenzury prewencyjnej oraz samoregulacja, zapewniająca oczekiwany poziom profe-
sjonalizmu dziennikarskiego (Golka, 1996, s. 9).

Aby przybliżyć zagadnienie obecności kwestii migracji w mediach założono, że ich pogłę-
biony wizerunek obecny jest w przekazie polskiej prasowej publicystyki politycznej. Zbadano 
wszystkie wydania dwóch tygodników – „Newsweek Polska” (łącznie 102 wydania) oraz „Poli-
tyka” (także 102 wydania), które ukazały się w latach 2015–2016. Z ogółu numerów wskazanych 
czasopism (204) wybrano teksty poruszające problematykę związaną z szeroko pojmowaną mi-
gracją. Biorąc pod uwagę analizę ilościową okazało się, że w przypadku „Newsweeka” było ich 73, 
a w „Polityce” – 88, co daje łącznie 161 istotnych dla badania wypowiedzi publicystycznych.

Polityka
88

Newsweek
73

Rysunek 1. Liczba publikacji prasowych dotyczących zagadnień związanych z migracją 
w badanych tygodnikach

Źródło: opracowanie własne.

Interesującym zagadnieniem jest zakres tematyczny, do którego przyporządkowane mogą 
zostać istotne dla badania teksty. Po ich analizie przyjęto, że można je pogrupować zasadniczo 
w trzech zakresach tematycznych – najpierw jako odnoszące się do spraw dotyczących isto-
ty problemów związanych z migracjami, ich definiowaniem, formą i próbami odnajdywania 
odpowiednich reakcji na uruchomione procesy. Następna duża część tekstów wskazywała na 
obecność postaw antyimigranckich. Trzeci zespół publikacji – że przemieszczanie się jednostek 
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bądź grup ludzi związane jest z funkcjonowaniem systemów radykalno-fundamentalistycznych 
albo zagraża rozprzestrzenianiem się takich programów. Możliwe jest też dociekanie obecności 
powiązań między migracjami, fundamentalizmem i aktami terroru wymierzonymi w systemy 
państw przyjmujących imigrantów czy uchodźców. 

Humanitaryzm
23

Postawy 
antyimigranckie

24

Fundamentalizm, 
terroryzm

16

Inne
10

Rysunek 2. Liczba problemów poruszanych w badanych wypowiedziach prasowych 
w tygodniku „Newsweek”

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie wskazanych powyżej danych zauważyć można zbliżoną liczbę tekstów ty-
godnika „Newsweek” w poszczególnych grupach. Konkretyzując – najwięcej jest wypowiedzi 
prasowych podkreślających obecność postaw, które określa się jako antyimigranckie (24). Moż-
na to traktować jako swoistą reakcję, odpowiedź na artykuły opisujące postawy fundamenta-
listyczno-radykalne oraz komentujące poszczególne przypadki zamachów terrorystycznych, 
do jakich doszło w latach 2015–2016 (16). Liczne wypowiedzi publicystyczne związane były 
z zagadnieniami szeroko pojmowanej pomocy w trudnych bez wątpienia procesach związanych 
z migracjami jednostek i grup ludzi, przynosiły też treści pozwalające na głębsze rozpoznanie 
tego zespołu zjawisk (16). Wśród badanych tekstów prasowych znaleziono też takie (10), których 
nie dało się przyporządkować do nazwanych wcześniej zespołów. 

Humanitaryzm
48

Postawy 
antyimigranckie 

21

Fundamentalizm, 
terroryzm

19

Rysunek 3. Liczba problemów poruszanych w badanych wypowiedziach prasowych 
w tygodniku „Polityka”

Źródło: opracowanie własne.
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W tygodniku „Polityka”, inaczej niż w „Newsweeku”, dominowały teksy, które objęto 
zbiorczym hasłem „humanitaryzm” (48). Znacznie mniej dotyczyło postaw antyimigranckich 
(21). Na trzecim dopiero miejscu pojawiają się te, które nawiązują do aktów terroru łączonych 
z szeroko pojmowanym fundamentalizmem. Podejmując się interpretacji uzyskanych danych, 
uznaje się, że można taki ich rozkład łączyć z tłem ideowym, które dotyczy dwóch wspomnia-
nych tytułów. Próbując określić linię programową „Newsweeka” można zwięźle określić ją jako 
liberalną. Preferowany typ działań w sferze publicznej powinien mieć charakter pragmatyczny. 
Liczy się to, co indywidualne. Szuka się dość jasnych kryteriów oceny – są nimi sukces, zysk, 
wytrwałość, strategiczne cele i sposób ich osiągania. Pismo opowiada się za znaczącą rolą cen-
trum politycznego, a więc postaw o niskim poziomie radykalizmu, stanowiącego źródło licz-
nych zagrożeń. „Newsweek” nie boi się podejmowania trudnych i kontrowersyjnych tematów, 
a w ich prezentowaniu nie ukrywa, że kontekst narodowy czy krajowy nie powinien przysła-
niać wyzwań oraz tendencji międzynarodowych i globalnych (Ranke, 2016, s. 242–243). Z ko-
lei „Polityka” w swojej linii ideowej określana jako czasopismo centrolewicowe, pluralistyczne, 
odwołujące się do idei socjaldemokratycznych, z czasem przechodzące do pozycji centrowych 
i zdecydowanie liberalnych, z widocznym jednak nachyleniem ku pewnym wartościom lewicy. 
Wspomniany liberalizm to zdecydowanie kurs ku wolności w każdym jej wymiarze, co powin-
no się manifestować zarówno gdy chodzi o kwestie ściśle polityczne, jak i światopoglądowe 
i związane z jednostkowymi wyborami. W tej wizji jest jednak miejsce na odniesienie do tego, 
że człowiek to zawsze uczestnik większej zbiorowości – społeczeństwa, państwa, kręgu cywili-
zacyjnego. Liczą się zatem pewne wspólne cele, stąd uwzględnienie wspólnotowości, która może 
się tu właśnie kojarzyć z lewicowością. Zwłaszcza, gdy uwzględni się kategorie dobra wspólnego 
czy solidaryzmu (Ranke, 2016, s. 244–246). Na podstawie powyższego spostrzeżenia uznaje się, 
że dominacja odpowiednich treści w przekazie badanych tygodników może stanowić argument 
potwierdzający konsekwencję realizacji programów. 

Polska
23

Europa
30

Świat
20

Rysunek 4. Region geograficzny, którego dotyczy kwestia związana z migracją 
w badanych wypowiedziach prasowych w tygodniku „Newsweek” (liczba tekstów)

Źródło: opracowanie własne.

Prasa opinii nie może poprzestawać na prezentowaniu tekstów odnoszących się do wy-
raźnie określonego regionu geograficznego, stąd na łamach „Newsweeka” dość wyrównane 
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proporcje liczby publikacji dotyczących spraw odnoszących się do kontekstu europejskiego (30), 
krajowego (23) oraz globalnego (20). Nie można jednak podchodzić do powyższych dystynkcji 
w sposób nazbyt radykalny – cechą współczesności jest stale wzmacniająca się współzależność. 
Stąd oddzielenie tych umiejscowień nie może być związane z mechanicznym lokalizowaniem 
poszczególnych spraw.

Polska
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Europa
45
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24

Rysunek 5. Region geograficzny, którego dotyczy kwestia związana z migracją 
w badanych wypowiedziach prasowych w tygodniku „Polityka” (liczba tekstów)

Źródło: opracowanie własne.

Nieco inaczej, w przypadku „Polityki”, prezentuje się liczba wypowiedzi prasowych odno-
szących się do konkretnego obszaru geograficznego. Tu dominuje tematyka europejskich proble-
mów migracyjnych (45). Następnie obecne są wypowiedzi prasowe poruszające kontekst global-
ny (24), a w końcu – zamykające sprawy migracji w perspektywie krajowej. 

W każdej wypowiedzi nadawca wyraża swoją wiedzę, przekonania, uczucia lub wolę. Za-
kładając możliwość wyrażania więcej niż jednej z wymienionych właściwości ludzkiej psychi-
ki, przyjmuje się jednak, że któraś z wymienionych właściwości dominuje i decyduje o funkcji 
realizowanego w wypowiedzi aktu mowy. Funkcje te mogą być następujące: informacyjno-
-weryfikacyjna, wartościująco-emotywna oraz działania. Elementem, dającym się zauważyć 
w przekazie publicystycznym jest zazwyczaj nacechowanie wartościująco-emotywne badanych 
tekstów. Punktem wyjścia do tych rozważań jest ujęcie tych aktów w koncepcji Aleksego Awdie-
jewa (Awdiejew, 2004, s. 123–129). Za tym badaczem przyjmuje się, że badając akty emotywne, 
można wskazać: przyczynę stanu powodującego wyrażane w akcie komunikacyjnym emocje, 
korzystność lub niekorzystność tego stanu, osobę, dla której ów stan jest użyteczny lub nie, 
znak emocji, jednorodność bądź niejednorodność znaku emocji z oceną stanu pod względem 
korzyści. Nie oddziela się aktów emotywnych od aktów wartościujących. Przyjmuje się, że wy-
rażanie emocji jest zarazem wartościowaniem, a wartościowanie – zarazem wyrażaniem emocji 

(Habrajska, 2005, s. 92). 
Wydaje się, że ocena odnosi się do jakiejś normy aksjologicznej, wyrażanie emocji zaś 

takiego odniesienia nie ma. W praktyce często owo odniesienie lub jego brak mieszają się ze 
sobą. Ponadto badanie odniesienia do normy wymagałoby uprzedniego stworzenia listy (lub od-
tworzenia systemu) norm. Przyjęto, że wartościowanie uwidocznione w analizowanych tekstach 
publicystycznych pozwala na odnalezienie w nich wydźwięku, w jakim prezentowane są w nich 
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zagadnienia związane z migracją – co jest w nich widoczne w sposób łączący go z nastawieniem 
pozytywnym, negatywnym bądź neutralnym.

Pozytywny
21

Negatywny
16

Neutralny
36

Rysunek 6. Wydźwięk prezentowanych treści odnoszących się do kwestii migracji 
w badanych wypowiedziach prasowych w tygodniku „Newsweek” (liczba tekstów)

Źródło: opracowanie własne.

 

Pozytywny
23

Negatywny
14

Neutralny
51

Rysunek 7. Wydźwięk prezentowanych treści odnoszących się do kwestii migracji w badanych 
wypowiedziach prasowych w tygodniku „Polityka” (liczba tekstów)

Źródło: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę zaprezentowane dane, widać zachowanie podobnych proporcji, co do 
liczby wypowiedzi prasowych, o poszczególnym wydźwięku w obu tytułach. Dominacja wypo-
wiedzi o wydźwięku neutralnym możne być interpretowana jako efekt działań mających na celu 
zachowanie obiektywizmu przez podmiot organizujących przekaz. To właśnie teksty klasyfi-
kowane jako neutralne (w „Newsweeku” 36, w „Polityce” 51) pokazują, że odbiorcę traktuje się 
jako osobę zdolną do autonomicznych wyborów i wolną. Kieruje się więc ku niemu przekaz, któ-
ry choć niesie nie tylko walor poznawczy ale i opiniotwórczy, pobudza do refleksji i autointer-
pretacji. Druga pod względem liczby grupa tekstów obejmuje wypowiedzi z wartościowaniem 
pozytywnym („Newsweek” 21, „Polityka” 23). Najmniej prasowych tekstów wskazuje na jedno-
znacznie negatywny wydźwięk zjawiska („Newsweek” 16, „Polityka” 14). Te wskazania, wyraź-
nie inne co do liczby niż wypowiedzi zachowujące neutralność, można z kolei rozpatrywać jako 
dość jednoznaczne. Określone czyny i zjawiska, które powinny podlegać napiętnowaniu, ocenie 
negatywnej bądź przeciwnie – godne naśladowania i pochwały – są jako takie określane. 

Podejmując z kolei dociekania zmierzające do eksploracji o charakterze jakościowym, moż-
na oprzeć je na wskazaniu zasadniczych pól tematycznych, prezentujących określony wizerunek 
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zjawisk związanych z migracją w przedmiotowej publicystyce. Wskazane powyżej kręgi tema-
tyczne stanowią podstawę dla uszczegółowionych dociekań.

Lektura poszczególnych numerów tygodnika „Newsweek” i „Polityka” prowadzi do ukaza-
nia konkretnego obrazu procesów migracyjnych. Mogą to być ujęcia, które prezentują sytuacje 
trudne czy wręcz tragiczne – związane z losami uchodźców chcących osiągnąć oczekiwany sta-
tus bezpieczeństwa po wydostaniu się z rodzimych stron. Niejednokrotnie pisano więc o skom-
plikowanych drogach do Europy, kryzysie humanitarnym czy ludzkiej tragedii. Rozpatrywano 
sprawę przyczyn, które prowadzą do opuszczania rodzimych stron. Przyglądano się reakcjom 
świata polityki, które wywołane były zmierzającymi z różnych stron falami migrantów. Odnosi-
ło się to zarówno do Europy w jej instytucjonalnym wymiarze, który stanowi Unia Europejska, 
jak i do aktywności konkretnych państw, takich jak Niemcy, Francja czy Grecja. Sporo miejsca 
w badanych czasopismach zajmuje oczywiście sprawa polskiego spojrzenia na kwestie migracji. 
Można to zauważyć w publikacjach podkreślających postawy otwartości, akceptacji i tolerancji, 
jak również antyimigranckich – widocznych zarówno w wystąpieniach przedstawicieli polskich 
środowisk narodowych, jak i w stanowiskach elit politycznych. W kilku tekstach poruszono też 
temat polskiej emigracji; w wielu – pojawiają się też opinie zwracające uwagę na rolę zjawisk 
związanych z trudnościami w asymilacji migrantów, które są z pewnością spowodowane napię-
ciami wynikającymi z radykalizmów i fundamentalizmów wyrażanych przez część ludności 
migrującej. Niejednokrotnie akty terroru łączone są z planami politycznymi sił bezpośrednio an-
gażujących się w procesy instytucjonalne bądź posługują się przybyszami, którzy nie akceptują 
europejskiego modelu życia, albo jawnie występują przeciw porządkowi zastanemu w Europie.

Polska publicystyka polityczna wśród złożonego zbioru tematów i spraw, znalazła ważne 
miejsce na poruszanie kwestii związanych z migracjami. Można dostrzec, że nie ma to charak-
teru incydentalnego. Problematyka ta rysuje się w sposób złożony i zniuansowany. Wyłania się 
z niej obraz, w którym niewiele jest podstaw do traktowania tematu jako marginalnego albo 
bez ważnych następstw. Raczej jest tu wiele powodów do obaw, a na pewno refleksji. Migra-
cje w prezentowanej odsłonie to zjawiska, których liczne konsekwencje wymagają nie tylko 
namysłu, ale i działań. Prezentowane ujęcie problemów migracyjnych każe zwracać uwagę na 
charakterystyczne zmiany społeczne, które są przez nie powodowane. Zmiany te dotyczą za-
równo samych tendencji demograficznych, jak i procesów mentalnych i świadomościowych. 
Co niezwykle ważne, migracje wymagają działań nieodkładanych w czasie, ale wymagających 
decyzji politycznych oraz bez wątpienia – indywidualnych. Można uznać, że prezentowany ob-
raz publicystyczny nie ma charakteru jednostronnego, jest złożony co do treści i pluralistyczny, 
gdy chodzi o aksjologię. Pozwala to traktować wspomniane tygodniki opinii jako czasopisma 
realizujące w pełni misję związaną z ich aktywnością w sferze publicznej.
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Abstrak t W artykule zwrócono uwagę na pogranicze polsko-niemieckie, które stanowi dość specy-
ficzny obszar oraz na problem poszukiwania wspólnych płaszczyzn porozumiewania się 
i współpracy ludności zamieszkującej go. Po drugiej wojnie światowej, w wyniku wyzna-
czenia nowych granic Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej, tereny te przybrały nowe oblicze. 
Dotychczasowi mieszkańcy przymuszeni zostali do opuszczenia regionu, a w ich miejscu 
zamieszkali Polacy w większości przesiedleni z ziem wschodnich, wcielonych do stalinow-
skiego imperium. Stworzyło to źródło narastających uprzedzeń, wrogości i nienawiści, 
obaw, strachu co do przyszłości, niepewności i żalu na wiele lat. Celem tekstu jest próba 
odpowiedzi na pytania: czy mając w pamięci przeszłość sąsiadujący ze sobą mieszkańcy 
po obu stronach rzek podejmowali próby porozumienia się, zrozumienia i poznania; w jaki 
sposób zmiany polityczne (zwłaszcza akcesja Polski do Unii Europejskiej) wpływały na 
społeczności po obu stronach granicy; jakie dylematy istnieją obecnie w społecznej prze-
strzeni przygranicznej? 

Neighborhood dilemmas on the Polish-German border in the context of Polish accession 
to the European Union
Key words  frontier, dilemmas, neighbors, the European Union, cooperation

Abstrac t This article pays attention to the Polish-German border region, which is quite a specific 
area. It has a problem of searching for common denominators of communication and coop-
eration of the population living in the Polish-German area. After World War II as a result of 
the designation of the new Polish border on the Oder and Neisse these areas took on a new 
face. Existing inhabitants were compelled to leave their region and in their place of living 
The majority of Poles resettled from the eastern territories annexed by the Stalinist empire. 
This has created a growing source of bias, hostility and hatred, fears about the future, un-
certainty and grief for many years. The purpose of the text is an attempt to answer the fol-
lowing questions: Have the residents on both sides of the rivers attempted to communicate 
and understand each other? How political changes (especially the Polish accession to the 
European Union) have affected the communities on both sides of the border? What kind of 
dilemmas in the social space of the border are visible today?
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Wprowadzenie
O pograniczu polsko-niemieckim można mówić od 1945 roku, jako wyniku decyzji zwy-

cięzców dokonujących w Poczdamie podziału tej części Europy. Pogranicze bez tradycji, bez 
długotrwałego przenikania; pogranicze, które nie istniało nigdy przedtem. W odróżnieniu od in-
nych regionów nadgranicznych na terenach po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej tworzyła się 
inna, specyficzna historia. Zamieszkałe tu społeczeństwo nic nie łączyło – może poza jednym – 
jedni i drudzy znaleźli się tu, w większości, nie z własnej woli; jedni i drudzy pozostawili swoje 
domy gdzieś indziej. Przez wiele lat żyli w atmosferze wrogości i nienawiści. Polacy mając w pa-
mięci tragedię drugiej wojny światowej, Niemcy, że sąsiedzi zamieszkali w ich domach. Od po-
nad 10 lat oba narody, obie społeczności lokalne funkcjonują obok siebie, razem w zjednoczonej 
Europie. Zdając sobie sprawę, że są skazani na siebie, od samego początku zarówno Polacy, 
jak i Niemcy wykazywali aktywność, tworząc atmosferę normalności, podejmując współpracę, 
walcząc ze stereotypami. Na pograniczu zachodniej Polski i wschodnich Niemiec dokonał się 
wielki przełom. Ale czy jest tak dobrze, czy w momencie podejmowania decyzji przez Polaków 
o wstąpieniu do Wspólnoty, po jednej i drugiej stronie nie było wątpliwości? Celem niniejszego 
artykułu jest próba odpowiedzi na to pytanie, a także naszkicowanie uwarunkowań współpracy 
transgranicznej w obszarze granicznym między Polską a Niemcami. 

Trudne sąsiedztwo
Mieszkańcy obszarów nadgranicznych, po obu stronach Odry, wiązali wiele nadziei z przy-

stąpienia Polski do Unii Europejskiej. Mimo długoletnich, dotychczasowych doświadczeń ze 
współpracy oraz niemałych sukcesów, pojawiło się jednak wiele wątpliwości i obaw. Profesor 
Gesine Schwan (2004), ówczesna prezydent Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfur-
cie nad Odrą, podkreśliła na łamach Gazety Wyborczej (7.05.2004 r.), że przystąpienie krajów 
wschodnioeuropejskich do UE przyniesie szanse dla gospodarki, kultury naszego kontynentu 
i pokojowego współżycia w przyszłości. Podkreśliła, że aby je wykorzystać należy się do siebie 
bardziej przybliżyć, zwracając jednocześnie uwagę na występującą między Polską a Niemcami 
asymetrię, która jest zauważalna do dziś. Przykładowo, więcej Polaków mówi po niemiecku 
niż Niemców po polsku, Polacy wykazują większe zainteresowanie Niemcami, większą wiedzę 
o tym kraju niż odwrotnie (Schwan, 2004). To właśnie Polacy bardziej oczekiwali na poprawę 
swojej sytuacji materialnej po rozszerzeniu UE, a Niemcy wykazywali ostrożność w swoich 
ocenach. Te rozbieżności w podejściu do oczekiwań, wynikających z rozszerzenia UE, zdaniem 
autora, mają podłoże w specyfice obszaru przygranicznego, co warto przypomnieć.

Wytyczona w 1945 roku granica wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej oddzieliła od siebie dwa 
państwa, które z przyczyn historycznych znalazły się na wrogich sobie pozycjach oraz narody, 
które czuły do siebie od dawna wrogość, żal i uprzedzenia (Zychowicz, 1999, s. 45). Tworzący 
się obszar przy tak skonstruowanej granicy nie miał nic wspólnego z definiowanymi pogra-
niczami w literaturze przedmiotu, ponieważ niemożliwe byłoby tu wskazanie na jakiekolwiek 
więzi łączące mieszkańców żyjących po obu stronach granicy – w wymiarze ekonomicznym, 
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kulturalnym, a przede wszystkim rodzinnym. Przez takie rozstrzygnięcia stworzono nową, 
niespotykaną dotąd w tym miejscu sytuację, która wpłynęła na inne pojmowanie pogranicza. 
Z jednej strony trzeba sobie zdać sprawę, że wcześniej nie było w tym miejscu granicy, a więc 
nie istniało również pogranicze z całym dorobkiem kulturowym, gospodarczym i społecznym. 
Z drugiej strony – po obu stronach rzeki zamieszkali ludzie, którzy nigdy nie byli dla siebie są-
siadami, ale również w większości zamieszkali tu po raz pierwszy. Dotyczy to nie tylko Polaków, 
ale również Niemców. 

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że w odniesieniu do tego obszaru, pogra-
nicze straciło swój tradycyjny charakter, a stało się pograniczem o znaczeniu administracyjno-
-wojskowym (Kurcz, 1996, s. 167). Nowe pogranicze polsko-niemieckie również nie miało nic 
wspólnego z pograniczami występującymi w Europie Zachodniej czy też na polskich kresach 
wschodnich sprzed 1939 roku. W niczym także nie przypominało stosunków na przedwojennym 
pograniczu polsko-niemieckim, charakteryzujących się długookresowym sąsiedztwem, umie-
jętnością posługiwania się językiem sąsiada, dwunarodowościowymi rodzinami, wielokrotnie 
nieskonkretyzowanymi postawami narodowymi, jak i umiejętnością oceny różnych sytuacji wy-
stępujących u sąsiadów (Osękowski, Szczegóła, 1999, s. 13).

Wytyczenie granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej według Helgi Schultz (1999, s. 99) z Eu-
ropejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą prawdopodobnie powiązane było 
z największymi w dziejach masowymi wysiedleniami ludności. W wyniku przesiedleń już 
w 1950 roku w pasie nadgranicznym na wschód od Odry i Nysy nie było Niemców, a jedno-
cześnie po zachodniej stronie rzek nie mieszkali jeszcze Polacy (Schultz, 1999, s. 99). Żyjący 
świadkowie tamtych zdarzeń wspominają ze zrozumieniem: 

Przypadło mi dosługiwać wojsko w Gubinie. Niemcy musieli opuścić polską część miasta. Wielu 
z nich wracało nocami na naszą stronę – do byłych swoich domów i mieszkań. Ładowali w worki 
pozostawiony tam dobytek i próbowali to wszystko przenieść na drugą stronę Nysy. Mieliśmy obo-
wiązek ich zatrzymywać i odstawiać do aresztu. Trochę z tego powodu było nam niezręcznie, bo 
w końcu zabierali swoje, ale rozkaz to rozkaz. Czasami jednak przymykaliśmy na to oko (Cieszko, 
2004, s. 20–21). 

W maju 1948 roku wysiedleni z prawobrzeżnej części Odry i Nysy Niemcy stanowili 43,6% 
mieszkańców Meklemburgii, 24,4% Brandenburgii i 17,2% Saksonii (Osękowski, Szczegóła, 
1999, s. 14). Od samego początku polityczni przedstawiciele Niemiec wykorzystywali sytuację, 
by na forum międzynarodowym zgłaszać roszczenia terytorialne wobec Polski. W tym kierunku 
działali również komuniści niemieccy w radzieckiej strefie okupacyjnej z Wilhelmem Pieckiem 
na czele (Kurcz, 1996, s. 167).

Wraz z zakończeniem działań wojennych rozpoczął się proces zasiedlania obszarów na pra-
wym brzegu Odry i Nysy. Byli to przede wszystkim repatrianci ze wschodnich terenów dawnej 
Polski, zagarniętych po drugiej wojnie światowej przez ZSRR. Osiedlanie się tych ludzi na tere-
nach poniemieckich nie było kwestią wyboru, mimo że wiązało się to z pozostawieniem ojcowi-
zny, często dorobku całego życia. Drugą, liczną grupę nowych mieszkańców ziem zachodnich 
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stanowili ludzie, którzy w wyniku działań wojennych stracili cały dobytek swojego życia, domy, 
mieszkania, a także swoich bliskich i korzystając z okazji osiedlali się na tych terenach. Częstym 
motywem, zwłaszcza wśród mieszkańców przeludnionych wsi, było poszukiwanie lepszych wa-
runków życia. Na tereny zachodniej Polski przesiedlano również ludność z południowo-wschod-
niej jej części, chroniąc ją w ten sposób przed terrorem band ukraińskich. W ramach akcji Wisła 
osiedlano tu deportowanych Ukraińców, a po wojnie domowej w Grecji osiedliła się na Dolnym 
Śląsku, szczególnie w Zgorzelcu i jego okolicach, spora grupa uchodźców politycznych z tego 
kraju (Szlachcicowa, 1999, s. 74–75).

Na podstawie powyższych informacji widać, jak bardzo ludność tworząca nowe pograni-
cze była zróżnicowana, złożona wyłącznie z przybyszów. Mieszkańców prawobrzeżnej części 
pogranicza, którzy byli tak bardzo różni, przymuszeni do opuszczenia swych rodzinnych stron, 
niejednokrotnie siłą przeniesieni do obcego kulturowego otoczenia, czekał mozolny proces ada-
ptacji i integracji. Do tego towarzyszyło im poczucie tymczasowości i niepewności, tęsknota 
do rodzinnych stron oraz obawa powrotu Niemców. Z drugiej strony, Niemcy nie mogli się po-
godzić z takim rozstrzygnięciem terytorialnym, wierzyli w powrót do swoich domów. Ich po-
czucie krzywdy potęgowało niechęć i pogardę do nowego sąsiada po drugiej stronie rzeki. Nie 
rozumiano się wzajemnie. Sąsiedzi, którzy znaleźli się po obu stronach granicy byli sobie obcy. 
Szanse na jakiekolwiek zbliżenie były nikłe, ponieważ przez wiele lat granica stanowiła trudną 
do przebycia barierę. Przykładowo most graniczny w Słubicach, zwany „Mostem Przyjaźni”, 
nie tętnił życiem tak jak dzisiaj. Czasami przejeżdżały nim kolumny wojsk radzieckich, których 
kilka dywizji stacjonowało we Frankfurcie i jego okolicach (Cieszko, 2004, s. 20–21). Uważam, 
że są to sprawy na tyle istotne, żeby zrozumieć, jaką drogę trzeba było przejść, aby stworzyć 
prawidłowe stosunki dobrosąsiedzkie, o których mówi się w „Traktacie o dobrym sąsiedztwie 
i przyjaznej współpracy”.

Pierwsze zmiany 
Z biegiem czasu sytuacja się zmieniała. Coraz częściej dochodziło do kontaktów, przede 

wszystkim wymuszanych potrzebą podejmowania wspólnych działań związanych z utrzyma-
niem infrastruktury komunalnej. Dotyczyło to przede wszystkim miejscowości, które wcześniej 
stanowiły jeden organizm, a po jego podzieleniu zaszła potrzeba współdziałania służb gazowni-
czych, energetycznych, wodnych i innych. Przykładowo, Słubice aż do pierwszych lat transfor-
macji ustrojowej korzystały z gazu niemieckiego, z Frankfurtu nad Odrą, a zniszczony w 90% 
Gubin prawie w całości pozbawiony był urządzeń komunalnych. Poza wspólnymi działaniami 
w zakresie komunalnym, dochodziło do sporadycznych spotkań mieszkańców, ale były one wy-
reżyserowane zgodnie z ówczesną propagandą i miały charakter potępienia wojennych prowoka-
torów lub uczczenia pamięci bohaterów rewolucji. Granica nadal była rygorystycznie strzeżona, 
obowiązywały ostre przepisy graniczne, tworzące m.in. 20-kilometrową strefę nadgraniczną, 
utrudniającą zameldowanie, zakazującą zamieszkiwania w jej obszarze ludzi o niepasujących 
poglądach (Osękowski, Szczegóła, 1999, s. 14).
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Symptomy współpracy, przejawiające się po podpisaniu Układu Zgorzeleckiego, miały cha-
rakter polityczny, dotyczyły między innymi władz politycznych. Wzajemne kontakty obywateli 
sprowadzały się jedynie do osób wybranych, sprawdzonych politycznie i odbywały się na ogól-
nie określonych zasadach. Równolegle z działaniami ówczesnych przywódców, mających na celu 
nawiązywanie współpracy w sposób sterowany, mieszkańcy pogranicza żyli w atmosferze nie-
pewności jutra, nie utożsamiając się z tymi ziemiami. Dopiero z chwilą uznania zachodniej gra-
nicy Polski przez Niemiecką Republikę Demokratyczną w 1970 roku i otwarcia granicy w 1972 
roku, osłabło poczucie zagrożenia niemieckiego w świadomości Polaków i zaczęto traktować te 
ziemie jako polskie.

W literaturze przedmiotu często podkreśla się, że okres otwartych granic w latach 1972–
1980 poważnie wpłynął na kształtowanie się dzisiejszego pogranicza oraz stosunków między 
Polakami i Niemcami. Była to niesamowita okazja do nawiązywania nie zawsze kontrolowanych 
i sterowanych kontaktów, do wzajemnego poznawania się, do tworzenia po raz pierwszy podwa-
lin dobrego sąsiedztwa. Zdecydowanie ożywiło się życie gospodarcze, kulturalne, rozwijała się 
turystyka. Miliony Polaków przemieszczało się na lewą stronę Odry i Nysy Łużyckiej na zakupy, 
a miliony Niemców odwiedzało Polskę, często poszukując swoich rodzinnych domów. Zwięk-
szała się wzajemna wymiana, coraz więcej Polaków zatrudniano w NRD, szeroką współpracę 
prowadziły szkoły i zakłady pracy w różnym zakresie. Otwarcie granicy otworzyło Niemcom 
oczy na trochę inny świat, w którym żyli ich sąsiedzi – Polacy mogli oglądać filmy amery-
kańskie, słuchać jazzu i czytać gazety z RFN (Nowak, Wrzesińska, 2000, s. 45–46) czy też 
podróżować poza granice bloku socjalistycznego. Z drugiej strony wśród niemieckich sąsiadów 
propagowano wizerunek Polski, prawdopodobnie przez ich władze, jako biednego kraju, z niego-
spodarnymi, gorszymi od Niemców, mieszkańcami. Te opinie nasiliły się pod koniec lat siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku, gdy powstawała „Solidarność”, a Niemcom towarzyszyło uczucie 
zawiści. Rozpowszechniano opinie, że Polacy są leniwi i strajkują, bo nie chce im się pracować. 
Jednocześnie wśród wielu Polaków nasilały się obawy przed wizytami byłych mieszkańców tych 
ziem w ich byłych zagrodach i mieszkaniach. Mimo zamknięcia granicy w 1980 roku, a więc 
w czasie powstawania „Solidarności” i potem w okresie stanu wojennego, stosunki z Niemcami 
przybrały inny wymiar. Uaktywniała się pomoc społeczności RFN (np. paczki z darami) oraz 
kontakty intelektualistów i związkowców. Z pewnością doświadczenia z okresu otwartej granicy 
między PRL i NRD, jak i te późniejsze miały niemały wpływ na procesy integracyjne i tworze-
nie stosunków dobrosąsiedzkich po roku 1990, kiedy to ponownie otwarto granicę. Start w nowy 
okres nie był łatwy. Od samego początku, a zwłaszcza, gdy w 1991 roku zniesiono obowiązek 
posiadania wiz dla Polaków, pojawiły się ostrzeżenia przed „najazdem barbarzyńców” (Nowak, 
Wrzesińska, 2000, s. 47). Postrzegano pogranicze jako obszar o charakterze kryminalnym i pa-
tologicznym, gdzie w szeroko zakrojonej skali dominowały: przemyt papierosów, alkoholu, pro-
stytucja, nielegalny handel, niezorganizowane bazary, nielegalni imigranci, kradzieże samocho-
dów, okradanie niemieckich sklepów przez nieletnią młodzież – tzw. juma.

Granica kojarzona była z niekończącymi się kolejkami TIR-ów i samochodów osobowych, 
blokującymi przejścia graniczne. Dochodziło także do przykrych sytuacji, np. napady na Polaków 
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przez niemieckich skinheadów, awantura o otwarty sklep we Frankfurcie nad Odrą ze świeżym 
polskim pieczywem, prowadzony przez Polkę, tzw. wojna o bułki, aresztowanie dziesiątków Po-
laków mamionych zaproszeniem do dorywczej pracy, pod zarzutem próby podjęcia nielegalnego 
zatrudnienia, celem ich wydalenia z zakazem wstępu na terytorium Niemiec. Słynne były w tym 
czasie ostre dyskusje polityczne po stronie polskiej, w których poddawano krytyce niemieckie 
propozycje utworzenia stref nadgranicznych, zwłaszcza przeciw tzw. Planowi Stolpego. Zasie-
wano strach i obawiano się pomysłu utworzenia euroregionów, twierdząc wielokrotnie, że jest to 
sposób na kolejny rozbiór Polski (Kępiński, 1994). W różnych środowiskach panowała atmosfera 
niepokoju związana z wykupem przez Niemców ziemi, banków i przedsiębiorstw.

Tabela 1. Przykłady ważniejszych przedsięwzięć w regionie w okresie przedakcesyjnym (mln euro)

Phare CBS 2003 – rekomendacje RKS

Tytuł wniosku Wnioskodawca Wartość 
projektu

Kwota 
wnioskowana

Kwota 
przyznana

Oczyszczalnia ścieków w Gorzowie Wlkp. 
– budowa kanalizacji sanitarnej w gminach 
Związku Celowego Gmin MG-6

Związek Celowy 
Gmin MG-6 

w Gorzowie Wlkp.
4,35 3,0 2,795

Kompleksowy system gospodarki ściekowej 
na terenie gmin przygranicznych Brody 
i Tuplice

Gmina Brody 
i Tuplice 2,675 2,0 2,0

Modernizacja przejścia granicznego 
Świecko

Lubuski Urząd 
Wojewódzki 2,7 2,025 2,025

Przebudowa drogi krajowej nr 29 
Krosno-Słubice

GDDKiA oddział 
w Zielonej Górze 3,5 2,6 2,0

Modernizacja dróg powiatowych łączących 
Ośno Lubuskie z przejściem granicznym 
w Kostrzynie n/O

Starostwo 
Powiatowe 

w Słubicach
2,67 2,0 2,0

Rok 1994

Tytuł projektu Wnioskodawca Dofinanso-
wanie 

Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Świecku GDDP w Warszawie 5,5

Budowa Collegium Polonicum w Słubicach Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 4,0

Rok 1995
Modernizacja dróg 133 i 132 na odcinku przejście graniczne 
Kostrzyn–Gorzów GDDP w Warszawie 16,5

Modernizacja kolejowego przejścia granicznego Kunowice–
Frankfurt n/O

Ministerstwo Transportu 
w Warszawie 6,0

Rok 1996
Modernizacja połączenia drogi nr 132 z układem dróg krajowych 
w Gorzowie Wlkp. GDDP w Warszawie 10,0

Dostawa urządzeń dla I etapu modernizacji oczyszczalni 
ścieków w Gorzowie Wlkp. Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. 1,7

Budowa Międzynarodowego Zachodniego Centrum 
Gospodarczego w Gorzowie Wlkp. Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. 0,425

Budowa budynku głównego Collegium Polonicom w Słubicach Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 6,0
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Rok 1997
Modernizacja wschodniego wylotu drogi krajowej nr 22 
w Gorzowie Wlkp. Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. 3,0

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp. – II etap 
budowy oczyszczalni ścieków dla Zakanala Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. 1,8

Collegium Polonicum w Słubicach Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 6,0

Rok 1998
Ponadgraniczna ochrona środowiska i zwalczanie skutków 
katastrof na terenie województwa i powiatu Markisch-Oderland

Wojewódzka Komenda Straży 
Pożarnej w Gorzowie Wlkp. 0,347

Rok 1999
Modernizacja dróg krajowych nr 132 i 133 Kostrzyn– Gorzów 
Wlkp. – III etap GDDP Warszawa 4,0

Rok 2000
Modernizacja drogi krajowej nr 3 dzięki budowie zachodniej 
obwodnicy miasta Gorzowa Wlkp. – I etap od ulicy Kasprzaka 
do ul. Sulęcińskiej

Urząd Miasta Gorzów Wlkp. 4,0

Rok 2001
Ponadgraniczna ochrona środowiska i zwalczanie skutków 
katastrof i klęsk żywiołowych na terenie województwa 
lubuskiego i Kraju Związkowego Brandenburgia przy 
uwzględnieniu instytucji krajowych, federalnych i UE

Państwowa Straż Pożarna 1,1

Eurolas II – integracja systemów ochrony zasobów leśnych – 
system monitoringu i zapobiegania pożarom lasów

Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Zielonej Górze 1,1

Rok 2002
Zwiększenie efektywności pracy policji woj. lubuskiego 
w wymiarze transgranicznym

Komenda Wojewódzka Policji 
w Gorzowie Wlkp. 2,0

Modernizacja transgranicznej drogi nr 22 w obrębie miasta 
Gorzów Wlkp. (ul. Podmiejska) Urząd Miasta Gorzów Wlkp. 2,0

Ponadgraniczna ochrona środowiska i zwalczanie skutków 
katastrof i klęsk żywiołowych na terenie województwa 
lubuskiego i kraju związkowego Brandenburgia przy 
uwzględnieniu instytucji krajowych, federalnych i UE

Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożarnej 1,1

Źródło: Szczechowiak, Romanowski (2003).

Rozpoczęty proces integracji odsłonił też inne mankamenty tego obszaru – olbrzymią asy-
metrię w potencjale gospodarczym, zarobkach po obu stronach granicy, możliwościach zatrud-
nienia. Odsłoniły się też niesamowite braki w infrastrukturze – kiepski stan dróg, wodociągów, 
kanalizacji, zasilania w źródła ciepła i energii, złej jakości przejścia graniczne. 

Trudno zapomnieć, jak w tamtym okresie niemieccy partnerzy proponowali stronie pol-
skiej, naszym samorządom, wprowadzenie na wzór pogranicza amerykańsko-meksykańskiego 
programu „maquiladoras”, polegającego na wykorzystywaniu silnego niemieckiego kapitału 
z możliwością zatrudniania Polaków, jako taniej siły roboczej. Program miał polegać na tym-
czasowym imporcie na polskie pogranicze części, półproduktów i podzespołów w celu ich mon-
towania i wyeksportowania (Osękowski, Szczegóła, 1999, s. 81–82). Zakładano, że byłaby to 

cd. tabeli 1.
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recepta na bezrobocie, ożywienie gospodarcze w terenie, transfer nowoczesnych technologii. 
Pomysł ten nigdy nie otrzymał oficjalnego poparcia na najwyższym szczeblu, ale podobne roz-
wiązania można do dziś obserwować w terenie, zwłaszcza w obszarach specjalnych stref ekono-
micznych. W tym przypadku też doszukiwano się negatywnych stron tego projektu – traktowano 
go jak próbę wprowadzenia najbardziej ekologicznie obciążonej produkcji na nasz rynek.  Zakła-
dano, że wzbogacać będą się tylko Niemcy. Odzywał się też aspekt ambicjonalny porównywania 
Polaków do biednych Meksykanów. Pomimo wspomnianych, jak i innych, problemów należy 
stwierdzić, że od 1990 roku pogranicze na Odrze i Nysie Łużyckiej zaczęło się tworzyć samoist-
nie, bez żadnych zaleceń i dyrektyw.

Otwarcie granicy nie tylko z Niemcami, ale również z całą Europą stworzyło możliwość 
powrotu Polski do rodziny europejskiej. Dzięki zaangażowaniu różnych środowisk, przede 
wszystkim samorządów, organizacji pozarządowych, środowisk gospodarczych, pogranicze 
polsko-niemieckie stało się wizytówką obu państw i Europy na płaszczyźnie współpracy w za-
kresie zmian gospodarczych i społecznych. Jest najlepszym przykładem rozwoju współpracy 
między sąsiadami na polskich granicach. Funkcjonujące euroregiony Pomerania, Pro Europa 
Viadrina, Sprewa-Nysa-Bóbr i Nysa, mimo tylu słów krytyki, stanowiły wielki krok do integra-
cji europejskiej. Nie sposób omówić wszystkich przedsięwzięć i planów, wymagałaby to osobnej 
publikacji. Dzisiaj nie dziwi już nikogo stwierdzenie, że współpracują wszyscy ze wszystki-
mi w różnych obszarach: gospodarczych, kulturalnych, sportowych, instytucjonalnych, nauko-
wych, wyznaniowych.

Niepowtarzalna szansa
Dzięki zaangażowaniu w proces integracyjny, poprzez aktywną współpracę transgranicz-

ną, Polska doczekała się zaproszenia do członkostwa w Unii Europejskiej. Zanim jednak do niej 
przystąpiła, musiała zdać kolejny egzamin – referendum przedakcesyjne i ratyfikację traktatu 
ateńskiego. Przystąpienie Polski do UE budziło dużo różnych emocji, co było podstawą do wielu 
działań mających na celu przybliżenie społeczeństwu pozytywów akcesji. Referendum miało 
charakter wiążący i decydowało o tym, czy Polska wstąpi do UE. Mając to na uwadze, społe-
czeństwo musiało być przygotowane na ten krok. Istniała obawa, że niski poziom społecznego 
zainteresowania kwestiami politycznymi może niekorzystnie wpłynąć na proces integracji Pol-
ski z Unią a niedoinformowanie społeczeństwa o korzyściach powodować mogłoby negatywną 
decyzję podjętą przez obywateli. Sama akcesja Polski do UE stanowiła moment, w którym oby-
watele, mając pełną wiedzę i świadomość wartości płynących z tego aktu, powinni być zaintere-
sowani politycznymi rozstrzygnięciami, co mogłoby mieć wpływ na frekwencję w referendum 
akcesyjnym. 

Przed samym aktem przystąpienia do wspólnoty w całym kraju, na wszystkich poziomach 
samorządu terytorialnego, w obszarze wojewódzkiej administracji państwowej odbywały się 
spotkania, pogadanki, seminaria, konferencje, różnego rodzaju festyny, których celem było in-
formowanie społeczeństwa o idei UE, o zaletach integracji. W maju 2003 roku do wszystkich 
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obywateli w Polsce rozesłano broszurę, w której podjęto próbę odpowiedzi na podstawowe pyta-
nia i wątpliwości społeczeństwa polskiego związane z członkostwem w UE (Smolińska, Jancz, 
Przemieniecka, Kuprianiec, 2012). Każdy obywatel miał możliwość korzystając z internetu, 
poprzez udostępnienie odpowiednich adresów stron, zapoznać się z informacjami płynącymi 
od Prezydenta RP, rządu czy też z UKiE, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce 
i innych instytucji zajmujących się problematyką unijną. Niemal do wszystkich gazet ogólno-
polskich dołączono płyty zawierające wystąpienie Prezydenta RP, tekst Traktatu Akcesyjnego, 
bilans kosztów i korzyści członkostwa Polski w UE, opis struktury i zasad funkcjonowania UE. 
Był to ważny element kampanii informacyjnej. 

Duży udział w informowaniu społeczeństwa miał Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 
wydający wiele ulotek, broszurek, różnego rodzaju informacji, które można było otrzymać 
w każdym miejscu publicznym, w marketach, szkołach. Do najszerszego grona odbiorców in-
formacje docierały jednak dzięki programom i reklamom telewizyjnym (Smolińska i in., 2012). 
Większość programów umożliwiała odbiorcom zapoznanie się zarówno z informacjami prounij-
nymi, jak i tymi, które przedstawiały negatywne strony członkostwa. Znaczący wpływ na świa-
domość społeczeństwa wywierali politycy z różnych opcji, ale chyba najbardziej utrwalającą 
się w pamięci była wypowiedź przedstawiciela Rady Polityki Pieniężnej, który straszył cięciem 
wydatków i sięganiem do kieszeni podatników, aby zebrać na składki dla UE. Ostrzegał przed 
podpisaniem proponowanego traktatu. Na poziomie lokalnym największe obawy artykułowa-
li rolnicy, którzy bali się konkurencji i utrzymania się na rynku produktów rolnych. Gminy, 
powiaty i województwa wypatrywały w członkostwie Polski w UE szans na rozwój, poprzez 
możliwość pozyskiwania środków finansowych. Ważna okazała się też współpraca na poziomie 
transgranicznym. Oczekiwania wiązały się również z promocją gmin, wymianą kulturalną i go-
spodarczą, współpracą w zakresie budowy wspólnej infrastruktury. Przeważała jednak opinia, 
że żadna gmina, powiat czy województwo nie będą mogły się rozwijać bez wsparcia finansowe-
go. W związku z tym w każdej gminie powołano tzw. Gminne Centra Informacji (i przydzielono 
po dwa etaty), gdzie można było uzyskiwać informacje na temat programów pomocowych UE, 
o funduszach przedakcesyjnych, polityce strukturalnej UE, ułatwieniach podatkowych, prawie 
pracy UE, przetargach, otwartych konkursach. Punkty te były utworzone przede wszystkim 
z myślą o osobach bezrobotnych w celu podnoszenia ich kwalifikacji, z myślą o przedsiębiorcach 
i o chcących założyć własną działalność (Smolińska i in., 2012).

Referendum w Polsce w sprawie wstąpienia do Unii Europejskiej odbyło się w dniach 
7–8 czerwca 2003 roku. Według oficjalnych danych Państwowej Komisji Wyborczej frekwencja 
wynosiła 58,85%, czyli do głosowania przystąpiło 17 586 215 osób na 29 868 474 uprawnionych 
do głosowania. Za akcesją Polski do Unii Europejskiej oddało 77,45% głosów, czyli głosowało 
13 516 212 osób, na „nie” było 22,55% głosujących (3 936 012 osób) (Musiał-Karg, 2008, s. 135–
136). Referendum zostało uznane za ważne (Smolińska i in., 2012). W każdym z trzech graniczą-
cych w Niemcami województw 84% mieszkańców powiedziało „tak” (as, der, 2003, s. 4). W nie-
wielkiej, granicznej Gozdnicy aż 92% mieszkańców było za Unią, co stanowiło rekord krajowy. 
Z drugiej strony bieguna znalazła się lubelska wieś Godziszów, gdzie 88% mieszkańców było 
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przeciw. Mimo obaw władz na różnych szczeblach o frekwencję, 58,21% Lubuszan wzięło udział 
w referendum. W województwie dolnośląskim do urn poszło 59,3%, w zachodniopomorskim 
– 58,47% a w wielkopolskim – 60,98%. Najwyższa frekwencja była w regionach zachodnich 
i dużych miastach. We Wrocławiu wynosiła 67,8%, w Poznaniu – 68,7%, w Lesznie – 66,2%, 
w Szczecinie – 64,8%, w Jeleniej Górze – 64,1%, w Legnicy – 61,1%. Do urn poszło 66,3% 
zielonogórzan i 62% gorzowian. W województwie lubuskim aż w 10 gminach frekwencja nie 
przekroczyła 50%. Gdyby Polska wchodziła do Unii powiatami, to wiele regionów wschodnich 
kresów znalazłaby się poza  wspólnotą i podobnie rzecz miałaby się z gminami wiejskimi  (Smo-
lińska i in., 2012). Przed samym referendum można było spotkać się z różnymi opiniami miesz-
kańców, robiono też wiele badań opinii publicznej. Spośród wielu dylematów wymienić można 
następujące, wynikające między innymi z własnych obserwacji i zapisków:

1. Obawiano się podwyżek cen (produktów, w tym żywności, usług, czynszów) po akcesji. 
Uważano, że jeżeli zarobki nie będą urealnione w stosunku do wielkości cen i warunków 
unijnych, to ludziom będzie się ciężko żyło. Wierzono jednak, że z czasem sytuacja bę-
dzie się poprawiać.

2. Obawiano się, że firmy będą likwidowały swoją działalność w kraju, szukając lepszych 
warunków prowadzenia biznesu za granicą.

3. Uważano, że nastąpią masowe wyjazdy, zwłaszcza ludzi młodych za granicę w poszuki-
waniu dobrze płatnej pracy.

4. Nie wszyscy wierzyli w poprawę sytuacji gospodarczej kraju, zwłaszcza mieszkańcy 
gorzej sytuowani finansowo nie wierzyli w poprawę swojego bytu.

5. Gros młodych ludzi, poza możliwościami wyjazdu za granicę żyło jednak nadzieją, że 
polskie członkowstwo w Unii Europejskiej otworzy im szanse i będzie wyzwaniem do 
spełnienia swoich planów.

6. Przedsiębiorcy, mając na uwadze możliwości swobodnego przemieszczania się, upa-
trywali korzyści z obserwowania wzorcowych przykładów i doświadczeń prowadzenia 
działalności gospodarczej na Zachodzie i przenoszenia ich na swój grunt. Jednocześnie 
liczyli, że wraz z wejściem Polski do UE doczekają się przejrzystego prawa i likwidacji 
szarej strefy. Oczekiwali korzyści ze świadczonych usług dla klientów z zagranicy, uwa-
żając, że ich poziom nie jest gorszy niż za Odrą a ceny są atrakcyjniejsze.

Obawiano się przy tym, że wiele firm, zwłaszcza spedycyjnych, usytuowanych w strefie 
przygranicznej, wpadnie w kłopoty (Kroczek, 2004, s. 3). Takich dylematów nie mieli przedsię-
biorcy z innych branż. Jeszcze parę lat wcześniej głównym celem przygranicznych wizyt Niem-
ców były bazary, stacje benzynowe i sklepy z papierosami. Sytuacja uległa zmianie tak dalece, 
że sąsiedzi i mieszkańcy innych krajów UE spostrzegli, że faktycznie jakość usług w Polsce jest 
zadowalająca. Coraz więcej klientów zza Odry wybierało się do polskich miejscowości do sa-
lonów piękności, lekarzy specjalistów, warsztatów samochodowych. Coraz częściej można było 
usłyszeć język niemiecki u polskich dentystów, gdzie usługi były o wiele tańsze niż w ich kraju. 
Ogromną popularnością cieszyły się także centra handlowe i markety (Kroczek, 2004).
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Różne reakcje odnośnie do polskiej akcesji można było zaobserwować u Niemców. Według 
hamburskiego „Der Spiegel”: 

w niemieckich regionach przygranicznych reakcje na rozszerzenie Unii Europejskiej sięgają od 
trudnej zgody do wściekłego odrzucenia. Dla wielu mieszkańców RFN przyjęcie Polski i Czech do 
Wspólnoty wydaje się kolejną plagą spadającą na ich ojczyznę (Kęciek, 2004, s. 28–29). 

Nie były to zbyt przemyślane stanowiska, bo należy przypomnieć, że w latach 1991–2002 
z nowych krajów federalnych wyjechało 2,2 mln obywateli. Wielu komentatorów uważa więc, że 
rozszerzenie UE stanie się szansą dla wschodnich Niemiec. W niemieckim społeczeństwie roz-
powszechniała się jednak obawa o miejsca pracy. Lękali się piekarze, optycy, murarze, reprezen-
tanci stanu średniego. Premier Turyngii, Dieter Althaus, prezentował stanowisko, że Wschodnie 
Niemcy zostaną ściśnięte między potężną gospodarczo „starą” RFN a nowymi krajami UE, 
w których nastąpi kryzys ekonomiczny. Z kolei na Zachodzie będzie wysoko rozwinięty nowo-
czesny przemysł techniczny, na Wschodzie przemysł wymagający intensywnej pracy ludzkiej, 
a pośrodku nowe landy, które nic nie zyskają (Kęciek, 2004, s. 28–29). Można było spotkać się 
też z opiniami, w których widziano szanse i nadzieje w rozszerzeniu wspólnoty, bo wielu przed-
siębiorców przyjęłoby do pracy inżynierów, lekarzy czy też rolników z Polski.

30 kwietnia 2004 roku był dniem bardzo szczególnym. Jednym z głównych miejsc uro-
czystości wejścia Polski do Unii Europejskiej były Słubice. Od rana zbierały się tłumy, w tym 
ogromne grupy Niemców. Imprezy uświetniające ten dzień wprowadzały mieszkańców w zadu-
mę. Wszyscy oczekiwali nadejścia północy. Tuż przed nią tysiące ludzi usłyszało słowa Prezy-
denta Rzeczypospolitej:

Dokonała się rzecz wielka. Wracamy! Możemy dziś pełnym głosem powiedzieć: wracamy do wiel-
kiej europejskiej rodziny. Wracamy na miejsce, które się Polsce i Polakom należy (EurActiv, 2013).

Głównymi, honorowymi gośćmi symbolizującymi wprowadzenie Polski do Unii Europej-
skiej byli ministrowie spraw zagranicznych obu państw i premier Brandenburgii. Gdy wybijała 
północ, Joschka Fischer podkreślił, że jeżeli kiedykolwiek powiedziałoby się niemieckim ojcom 
i dziadkom, że ich naród będzie kiedyś z Polakami we wspólnej Europie, to nikt z nich by nie 
uwierzył (Bielecka, 2004, s. 4–5). Wzruszony minister Włodzimierz Cimoszewicz zaakcento-
wał, że chwila, w której Polska wstępuje do Wspólnoty Europejskiej jest chwilą nadzwyczajną, 
w której dzieje się historia; historia, którą wszyscy odczuwają (Bielecka, 2004, s. 4–5). Najbliż-
szy zagadnieniom pogranicza polsko-niemieckiego premier Brandenburgii Matthias Platzeck 
wyrażał mniej emocjonalnie swoje poglądy. Wcześniej przypominał, że jeszcze w latach 70. 
XX wieku most na Odrze otaczał drut kolczasty. Podkreślał, że dla Niemca granica była sym-
bolem pożegnania ojczyzny, dla Polaka – symbolem nowej ojczyzny na obcej ziemi. Jego zda-
niem w Niemczech region ten był postrzegany jako Dziki Wschód, w Polsce, jako Dziki Zachód, 
a w momencie zjednoczenia się Polski z Europą nadarzyła się szansa stworzenia się regionu 
w centrum Europy (Łukasiewicz, 2004, s. 3). Platzeck zauważał jednak, że mimo wielu różnic 
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i problemów, razem przez ostatnie lata wspólnie zrobiliśmy milowy skok do pojednania, mimo 
że jak pokazują badania, 57% Polaków deklaruje, że nie lubi Niemców, a młodzi Brandenbur-
czycy z kolei wykazują niewielką wiedzę o swoich sąsiadach i nie odczuwają potrzeby pojedna-
nia. Premier Brandenburgii zwracał uwagę, że sam fakt wejścia Polski do Unii Europejskiej nie 
zagwarantuje zmian. Od nas samych – Niemców i Polaków zależy czy w przyszłości będziemy 
świętować sukcesy, czy znajdziemy się w gronie przegranych regionów (Łukasiewicz, 2004, 
s. 3).

Dziś po ponad 10 latach od tamtego historycznego momentu warto przypomnieć, jak przed-
stawicielka regionu lubuskiego, partnerskiego dla Brandenburgii, marszałek – Elżbieta Polak 
zapytana o podsumowanie 10 lat, podkreśliła, że województwo należy do liderów wykorzystu-
jących możliwości płynące z przynależności do wspólnoty (Stawiarz, 2014). Zwróciła uwagę, 
że według oceny Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ten region osiągnął najwyższą w kraju 
dynamikę wzrostu PKB, inwestycji i zatrudnienia. Region lubuski bardzo dobrze wykorzystuje 
szanse, które daje członkostwo w Unii, a jego mieszkańcy bez kompleksów, odważnie spełniają 
swoje marzenia i ambicje zawodowe. A szanse są coraz większe. Przykładowo do 2006 roku re-
gion lubuski otrzymał 82,5 mln euro, w nowej perspektywie 2014–2020 otrzyma do wykorzysta-
nia 906 mln euro (Kozłowski, Kalinowski, 2013). I słusznie zaznaczył tu senator Rzeczypospo-
litej Waldemar Sługocki, ówczesny wiceminister w MIR, że dotychczasowe wsparcie ze strony 
Unii Europejskiej pozwoliło nam skrócić dystans do Zachodu, a fundusze w nowym rozdaniu 
pozwolą nam z nim konkurować (Stawiarz, 2014). Jest to sukces, który pokazał, że w sumie 
w tak niedługim czasie dotychczasowe obszary nadgraniczne wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej 
stanowiące peryferia obu państw, stają się rozwiniętym regionem w centrum Europy.

Podsumowanie
Na pograniczu polsko-niemieckim przez całą historię jego istnienia dokonały się olbrzy-

mie zmiany. Dotyczą one wszystkich dziedzin, jakie można by tu wymienić, ale najbardziej 
godne uwagi są zmiany mentalnościowe. Jeszcze 20 lat temu Polacy i Niemcy podchodzili do 
siebie z dystansem, wyczuwalna była nieufność, połączona z dozą niechęci. W różnych spornych 
sytuacjach Polacy częściej wypominali Niemcom przeszłość, Ci z kolei byli bardziej wyrozu-
miali. Przez lata od otwarcia granicy te zachowania znacznie się zmarginalizowały. Na pewno 
znaczącą rolę odegrała zmiana pokoleniowa. Obecnie mimo różnic interesów, różnego rodzaju 
nieporozumień przeważa duża kultura dialogu, widoczny wszędzie szacunek do sąsiada, coraz 
większe zaufanie. Sąsiedzi nie czekając na żadne dyrektywy, odgórne decyzje, od razu, jak tylko 
ogłoszono, że granica jest otwarta podjęli współpracę. Wspólnie zaczęli tworzyć nową rzeczy-
wistość. Zapuszczone tereny o kiepskiej infrastrukturze, zniechęcające do odwiedzania przez 
gości, dzięki wspólnym działaniom i olbrzymiej determinacji stały się obszarami o wysokim 
stopniu rozwoju.

Chociaż sama akcesja Polski do Unii Europejskiej budziła wiele pytań i wątpliwości, to 
dziś wiadomo, że gdyby się tak nie stało, prawdopodobnie zachodnie pogranicze Polski nadal 
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stanowiłoby jej peryferia. Pogranicze polsko-niemieckie zapisuje się w historii obu krajów, hi-
storii niewyobrażalnej dla pozostałych obywateli. Mimo dylematów, rozterek, wątpliwości, krót-
kiego czasu na poznanie się bliżej, mieszkańcy tej ziemi są liderami w budowaniu demokracji 
europejskiej i w procesie jej integracji. Pogranicze polsko-niemieckie osiągnęło sukces, dzięki 
mozolnej pracy mieszkających tu ludzi, dzięki umiejętności odrzucenia za siebie spraw, które 
dzielą, dzięki umiejętności szukania wspólnej płaszczyzny dialogu. Stąd można czerpać do-
bre przykłady, bo tu rodziła się aktywność europejska, tu powstawały pierwsze euroregiony, 
tu mieszkańcy zdecydowanie powiedzieli tak Unii Europejskiej (Musiał-Karg, 2011). Obecnie 
rysują się nowe perspektywy, kolejne wyzwania. Mając dotychczasowe sukcesy, powinno się je 
traktować jako fundament do następnych. Wydaje się jednak, że będzie je można osiągać zacho-
wując i rozwijając partnerstwo z sąsiadami zza Odry i Nysy Łużyckiej oraz zapraszając do niego 
coraz szersze kręgi obywateli.
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S łowa k luczowe integracja europejska, niemiecki federalizm, szwajcarski federalizm, europejski kryzys

Abstrak t  Zjednoczona Europa i jej instytucje ciągle nie mogą poradzić sobie z kryzysem tożsamości 
(ideologicznym), zastojem ekonomicznym i przede wszystkim z uzyskaniem społecznej 
akceptacji co do stosowanych rozwiązań integracyjnych. Jej zróżnicowanie, rozbieżność 
interesów członków Wspólnoty, wymusza na decydentach stosowanie rozwiązań federal-
nych. W kontekście procesu integracji europejskiej warto zatem rozważyć alternatywę 
czerpania wzorców z modelu niemieckiego (elitystycznego) czy szwajcarskiego (ludowego) 
federalizmu. 

Model of the European integration – German or Swiss federalism? 
Key words European integration, German federalism, Swiss federalism, European crisis 

Abstrac t  The united Europe and its institutions still can not handle with the ideological crisis, eco-
nomic stagnation and with lack of the social acceptance for solutions proposed by the EU. 
The Union’s diversity, differences between its Member States seem to impose on decision-
makers the use of solutions practiced in federal states. It should therefore be given an alter-
native: German or Swiss federalism. In context of European integration process it is worth 
to consider which experiences the EU should choose: the German or the Swiss.

Dopiero po drugiej wojnie światowej, w wyniku wojennego okrucieństwa, masowego 
barbarzyństwa, ekonomicznego upadku, pokojowe idee integracyjne zdołały przebić się przez 
gąszcz egoistycznych interesów narodowych. W pierwszych latach powojennych tę wyjątkową 
okazję wykorzystał Robert Schuman i zainicjował ekonomiczne powiązanie Francji z Republi-
ką Federalną Niemiec. W konsekwencji, wojna między państwami członkowskimi Europejskiej 
Wspólnoty Węgla i Stali stała się nierealna, szczególnie z punktu widzenia korzyści ewentu-
alnego zwycięzcy. „Doświadczenia drugiej wojny światowej zachęcały do rozwoju na tyle 
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intensywnej i wielostronnej współpracy między państwami europejskimi, aby metody konfliktu 
zbrojnego stały się bezużyteczne” (Wojtaszczyk, 2003, s. 9). Sukces tej inicjatywy doprowa-
dził do kolejnych traktatów ustanawiających w 1958 roku wspólnoty w obszarze gospodarczym 
i w zakresie energii atomowej. Warto podkreślić, że w sumie te trzy europejskie projekty ewi-
dentnie poprawiły jakość życia społeczeństw z kapitalistycznej części Europy. Zyski wynikające 
ze współpracy były łatwe do wyliczenia i przede wszystkim w sposób bezpośredni dostrzegały 
je społeczeństwa. 

Celem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali było przyczynianie się do rozwoju gospodarczego, 
zwiększenia zatrudnienia i podnoszenia stopy życiowej w tych Państwach poprzez utworzenie 
wspólnego rynku (Wawrzyk, 1999a, s. 15). 

Zadaniem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej było popieranie harmonijnego rozwoju działalności 
gospodarczej na terenie całej Wspólnoty, stałego i równomiernego rozwoju, umacniania stabilności, 
szybszego podnoszenia poziomu życia i ściślejszych stosunków między Państwami należącymi do 
Wspólnoty (Wawrzyk, 1999b, s. 20). 

[Natomiast – M.M.] celem Euratomu było przyczynianie się do szybkiego kształtowania i wzrostu 
przemysłu nuklearnego, podniesienia poziomu życia w państwach członkowskich i rozwoju wymia-
ny z innymi państwami (Wawrzyk, 1999b, s. 22). 

Od traktatu z Maastricht integracja europejska przybrała nieco inny charakter, co wyda-
je się naturalne, i zaczęła dotykać dziedzin życia ściśle powiązanych z obszarem politycznym 
i społecznym. W konsekwencji społeczeństwa zjednoczonej Europy pozostają podzielone w oce-
nie słuszności części zapisów traktatowych, a nawet wobec dalszej europeizacji rozumianej jako 
„proces dostosowywania systemu ekonomicznego i politycznego do standardów uznawanych 
w Unii Europejskiej” (Wallas, 2011, s. 355). Przede wszystkim najbardziej kontrowersyjne kwe-
stie skupiają się wokół wspólnej waluty euro, zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych 
Unii czy prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Doświadczenie z ostatnich dwóch dekad pokazuje, że w zglobalizowanej rzeczywistości 
systematycznie należy modernizować polityki unijne, aby optymalnie służyły społeczeństwom 
europejskim. Pojawiają się zatem wątpliwości – kto ma decydować o zmianach i na jakich wa-
runkach mają one zachodzić. Stoimy zatem przed dylematem – czy zachować dotychczasowy 
charakter integracji europejskiej, czyli utrzymać jej ideowy elitaryzm, czy pozwolić na egalita-
ryzm, a dokładniej zwiększyć wpływ ludu na kształt zjednoczonej Europy. Z pewnością można 
stwierdzić, że różnorodność w obecnej Unii Europejskiej, rozbieżność interesów jej członków, 
wymusza na decydentach stosowanie rozwiązań opartych na idei federalizmu. Warto zaznaczyć, 
że właśnie:

federalizacja zapewnia jednocześnie niezbędny poziom jedności oraz maksymalne poszanowanie 
różnorodności i to napięcie wyznacza dynamikę i spektrum rozwiązań federacyjnych. Wydaje się 
tedy, że przytaczane często określenie celu i istoty Unii jako jedności w różnorodności – unity in 



47nr 1/2017 (39)

Wzorzec integracji europejskiej – niemiecki czy szwajcarski federalizm?

diversity, oznaczać może szczególnego rodzaju zaproszenie do zastosowania rozwiązań federalnych 
(Borkowski, 2006, s. 92).

Zatem z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że dalsze pogłębianie integracji 
europejskiej wymaga wprowadzenia federalizmu, a więc godząc się z tym tokiem myślenia na-
leży zastanowić się nad wzorcem, do którego powinniśmy dążyć. Ograniczając się do obszaru 
Starego Kontynentu, co wydaje się z punktu widzenia poruszanego problemu oczywiste, warte 
uwagi pozostają, wypracowane przez dekady, dwa modele federacyjne – niemiecki i szwajcarski. 
Pierwszy, ewidentnie optuje za elitarnym charakterem Unii Europejskiej, przez co wpisuje się 
w obecną koncepcję kształtowania integracji europejskiej.

W większości niemieckich podręczników z zakresu ustroju państwa bądź organizacji samorządu ich 
autorzy z dumą powołują się na 200-letnie tradycje samorządowe na szczeblu gminnym, mające być 
praźródłem współczesnej demokracji lokalnej w Niemczech. Z punktu widzenia dzisiejszych stan-
dardów, ówczesne rozwiązania ustrojowe z pewnością nie powinny zostać uznane za demokratyczne 
(Mirska, 2014, s. 168).

Drugi zaś, wychodzi naprzeciw żądaniom zdecydowanej większości społeczeństw zjed-
noczonej Europy, gotowej do politycznej aktywności, wzięcia odpowiedzialności za przyszły 
kształt Unii Europejskiej. W Szwajcarii, która stała się modelowym przykładem państwa z roz-
winiętym systemem demokracji bezpośredniej, pozwala się sprawować obywatelom realną kon-
trolę nad elitami politycznymi. 

Jej mieszkańcy nader często korzystają z dwóch charakterystycznych instytucji demokracji bezpo-
średniej, jakimi są referendum i inicjatywa obywatelska, aby wpływać na decyzje parlamentu i rządu 
federalnego, władz kantonalnych i gminnych (Branecki, 2014, s. 273). 

Wydaje się, że w XXI wieku model federalizmu szwajcarskiego bardziej sprzyja obecnym 
oczekiwaniom społecznym, które sprowadzają się do przekonania, że nie więcej, ale większość 
władzy należy przenieść na obywateli. W wersji niemieckiej dochodzi do zarządzania przez 
elity (elite governance), gdzie marginalną rolę odgrywa formalna demokracja przedstawiciel-
ska. Krytycy takiego elityzmu optują za obywatelskim republikanizmem, a zatem „obywatele 
i ich przedstawiciele powinni poszukiwać możliwości negocjacji oraz rozwiązań konsensual-
nych dotyczących społecznych efektów ich działania” (Ruszkowski, 2013a, s. 11). Proponowany 
egalitaryzm decyzyjny opiera się na przekonaniu o wystarczającej świadomości Europejczyków 
do uzyskania wpływu na strategiczne decyzje, dotychczas zarezerwowanego dla elity. Wzrost 
społecznych kompetencji wynika z doświadczeń, obserwacji czy analiz, od kiedy egzystujemy 
w społeczeństwie informacyjnym, społeczeństwie ryzyka oraz w świecie poddanym zaawanso-
wanej globalizacji.

Integracja europejska w swoim pierwotnym okresie miała wyraźnie charakter elitarny, prze-
cież sama idea powiązania gospodarczego kapitalistycznej części Europy wywodziła się z elit 
politycznych głównie Francji i Republiki Federalnej Niemiec. Tego typu działalność polityczna, 
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ograniczona do niewielkiej (elitarnej) części społeczeństwa, w owym czasie miała uzasadnie-
nie, lecz obecnie wydaje się przestarzała. Trudno przecież porównywać pokolenie powojenne 
ze współcześnie żyjącymi obywatelami Europy w kontekście świadomości politycznej, a nawet 
ogólnej wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Po pierwsze, przekształciliśmy się w społeczeń-
stwo informacyjne, a zatem informacja stała się podstawą naszego funkcjonowania. Obecnie 
większość osób w życiu prywatnym, a nawet i zawodowym, uzależniła się od niej, czyli pośred-
nio lub bezpośrednio styka się ze zbieraniem, przetwarzaniem, akumulowaniem danych, komu-
nikatów, wiadomości. Co więcej, ten kto odczuwa wewnętrzną potrzebę uświadamiania, siebie 
i innych, może bez większego trudu spełniać ją. Przesyt producentów informacji i jej dystrybuto-
rów we współczesnym świecie doprowadził ponadto do stanu, w którym wręcz niemożliwe staje 
się wprowadzenie blokady informacyjnej. Wydaje się, że przy obecnym postępie technicznym 
i technologicznym dostęp do danych uniemożliwiają jedynie kwestie finansowe i etyczne. Zatem 
ewidentnie świadomość tej części społeczeństwa, skorej do edukacji, permanentnie podnosi się 
i często osiąga poziom wykształcenia godny eksperta. W konsekwencji przyzwyczailiśmy się do 
sytuacji, kiedy to podmioty spoza sektora publicznego (organizacje pozarządowe, grupy społecz-
ne, społeczności, jednostki) nie tylko poprawnie identyfikują problem, ale dostarczają gotowe 
i sprawdzone sposoby jego rozwiązania. Po drugie, od zamachów na World Trade Center i Penta-
gon zaczynamy nabierać cech społeczeństwa ryzyka, czyli nasza uwaga została ukierunkowana 
właśnie na wszelkiego rodzaju nowe rodzaje ryzyka. Te, urzeczywistniane stosunkowo niewiel-
kim kosztem, w dobie zaawansowanej globalizacji mogą i wywołują wręcz nieprzewidywalne 
straty, czego doświadczamy nieustannie w ogólnoświatowej rywalizacji ideologicznej. Mocar-
stwowe interwencje militarne obalające władzę w państwie, destabilizacja Bliskiego Wschodu, 
chaos na Ukrainie ewidentnie obniżają poczucie bezpieczeństwa Europejczyków. W rezultacie:

obecnie na bezpieczeństwo społeczeństwa duży wpływ mają czynniki zewnętrzne. Otoczenie jest 
coraz bardziej złożone i nieprzewidywalne, a wiele problemów dotychczas mało znanych lub obcych 
zaczyna z coraz większą intensywnością zagrażać naszym interesom. W rezultacie wpływają one na 
poziom bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa, stanowiąc wyzwanie dla struktur administracji 
publicznej, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo (Pilżys, 2015, s.17).

W skrócie można rzec, że zawiązała się społeczna potrzeba kompleksowego minimalizowa-
nia ryzyka, czyli żądanie poszukiwania potencjalnych zagrożeń praktycznie w każdej dziedzinie 
życia, w celu ich identyfikacji i likwidacji (por. Magiera, 2013, s. 53). Ten obowiązek przerzu-
cony często w patologiczny wręcz sposób na administrację publiczną, i tak niestety stało się 
również w Polsce, wpływa w sposób decydujący na akceptację władzy jako takiej. Niespełnianie 
oczekiwań społecznych w powyższym kontekście przez europejskie elity, sprzyja głosom na 
rzecz włączenia ludu do procesu decyzyjnego. Warto także podkreślić, że zdecydowana więk-
szość Europejczyków ma wiedzę o wyzwaniach, szansach, zagrożeniach i ryzyku współczesne-
go świata, a nawet potrafi w fachowy sposób, choć często intuicyjnie, dokonać analizy konkret-
nego problemu. Te umiejętności dotychczas, także tuż po drugiej wojnie światowej, przynależały 
prawie zawsze do elity politycznej, co dawało tej grupie wyłączność na określanie kierunków 
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i politycznego kształtu, choćby integracji europejskiej. Obecnie, w dobie zglobalizowanych spo-
łeczeństw informacyjnych ukierunkowanych na nowe rodzaje ryzyka, regułą wręcz stało się, że 
ten monopol przełamują pozarządowe organizacje, sformalizowane społeczności i grupy spo-
łeczne, a nawet pojedyncze jednostki. 

Uzasadnione wydaje się przekształcanie tak nacechowanego społeczeństwa europejskie-
go w partnera dla elit politycznych, zarówno w kwestii integracji europejskiej, jak i szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa. W konsekwencji, dotychczas propagowany przez tą ostatnią, eli-
tystyczny model kształtowania Unii Europejskiej wyczerpuje się, o czym świadczy rozdźwięk 
między ośrodkami decyzyjnymi a obywatelami Starego Kontynentu. „Efektem tego jest brak 
właściwych kanałów porozumiewania się i rozumienia w społeczeństwach państw członkow-
skich logiki funkcjonowania europejskiej maszynerii” (Wojtaszczyk, 2007, s. 80). W takim razie 
forsowany obecnie jako lek na europejski kryzys federalizm niemiecki, jakże nieprzystosowany 
do oddolnych inicjatyw społecznych, wydaje się błędnym rozwiązaniem. 

W Niemczech nie istnieje jeszcze kultura partycypacji, jak ma to miejsce np. w Szwajcarii. Z jednej 
strony mamy „tradycyjnych modernizatorów demokracji lokalnej”, którzy żądają wzmocnienia or-
ganów stanowiących oraz podkreślają znaczenie lokalnych elit politycznych. Za niewłaściwe uznają 
odwoływanie się do „zwykłego obywatela” – dyletanta bez merytorycznych kwalifikacji, co oznacza 
osłabienie organu przedstawicielskiego. „Alternatywni modernizatorzy” z kolei opowiadają się za 
kontynuacją wzmacniania partycypacji obywatelskiej przy wykorzystaniu [jedynie – dop. M.M.] in-
strumentarium demokracji kooperacyjnej (Mirska, 2014, s. 196–197).

W modelu realizowanym przez Szwajcarów partycypacja obywatelska daje natomiast wiele 
narzędzi ludowi, stanowi przecież fundament ustrojowy. 

Szwajcaria jest jedynym krajem, który zdołał wprowadzić prawa narodu na wszystkich szczeblach, 
od gminy po poziom ogólnopaństwowy, i w którym obywatele a priori mają możliwość decydowania 
o każdym zagadnieniu – począwszy od kwestii dotyczących przebiegu ścieżek turystycznych, a na 
problemie likwidacji armii skończywszy (Linder, 2011, s. 12). 

Co więcej, Szwajcarska Rada Związkowa pełni funkcje rządu i pośrednio głowy państwa, 
lecz w praktyce i w stosunku do rozwiązań w państwach unijnych staje się jedynie politycznym 
koordynatorem. Jej skład odzwierciedla nawet podział na wspólnoty językowe, co wydaje się 
istotne z perspektywy różnorodności unijnej (przy wdrożeniu rozwiązań szwajcarskich na grunt 
wspólnotowym). Co ważne, w wielu dziedzinach prawo tworzone na poziomie federalnym jest 
implementowane w sposób stosowny dla kantonu, czego brakuje obecnie w praktyce unijnej. 
Coraz częściej pojawiają się sygnały o narzucaniu rozwiązań państwom członkowskim przez 
ośrodki decyzyjne, które nie mają nawet mandatu demokratycznego.

Biorąc pod uwagę fakt wciąż skromnych uprawnień Parlamentu Europejskiego, w pełni usprawie-
dliwiony jest pogląd o potrzebie zwiększania partycypacji społecznej w procesie podejmowania de-
cyzji w Unii zwłaszcza, że upoważnienia dla Komisji Europejskiej i Rady UE pochodzą od rządów 
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krajowych, a nie od obywateli Unii wyrażających swój głos poprzez wolne wybory (Kużelewska, 
2012, s. 50).

Gdyby przyjąć stanowisko, coraz powszechniej artykułowane, o fasadowości (deficycie) 
demokracji w Unii Europejskiej (Grosse, 2008, s. 75–96; Wojtaszczyk, 2012, s. 9–20), należałoby 
sprzyjać ukształtowaniu integracji europejskiej na wzór federacji niemieckiej. W Republice Fe-
deralnej Niemiec brakuje takich rozwiązań jak obywatelska inicjatywa ustawodawcza czy refe-
rendum powszechne na poziomie federalnym. „Po drugiej wojnie światowej zachodnioniemiecki 
system komunalny pozostawał długi czas zdominowany przez wzorzec demokracji przedsta-
wicielskiej” (Mirska, 2014, s. 178–179). Stosunkowo niedawno w Niemczech nastąpiło jedynie 
odebranie organom przedstawicielskim prawa wybierania organu wykonawczego na poziomie 
komunalnym oraz nadano obywatelom prawa do referendum lokalnego. W tej ostatniej kwestii, 
warto przyjrzeć się europejskiej inicjatywie obywatelskiej – instytucji zdecydowanie bardziej 
efektownej niż efektywnej.

Nie daje bowiem ona obywatelom UE żadnej bezpośredniej mocy decyzyjnej. Instytucja ta umoż-
liwia jedynie zwrócenie się do Komisji o przedłożenie odpowiedniego projektu aktu prawnego. Nie 
gwarantuje natomiast skierowania inicjatywy na ścieżkę legislacyjną i doprowadzenia do przyjęcia 
wiążącego aktu prawnego Unii. Biorąc pod uwagę doświadczenia z okresu obowiązywania i fakt, że 
tylko dwie inicjatywy zakończyły się sukcesem zgromadzenia deklaracji poparcia (aczkolwiek żadna 
z nich nie skutkowała zainicjowaniem procesu ustawodawczego przez Komisję), zauważyć należy, 
że europejska inicjatywa obywatelska jest trudna do zrealizowania w praktyce. Ma ona fasadowy 
charakter narzędzia legitymizującego władzę UE (Kużelewska, 2015, s. 340–341).

Za zastosowaniem federalizmu szwajcarskiego na poziomie unijnym świadczą kolejne dwa 
argumenty, które wydają się równie istotne, co te wcześniej przytaczane. Po pierwsze, zasada 
subsydiarności propagowana w rozwiązaniach ustrojowych Szwajcarii stała się fundamentem 
dotychczasowej integracji europejskiej. Po drugie, zdecydowana większość Szwajcarów, w tak 
urządzonym otoczeniu politycznym swojego państwa, godzi lojalność wobec Federacji, kantonu 
i gminy, co nie pozostaje obojętne dla obecnych nastrojów społecznych w Europie. Przecież 
obawa przed utratą suwerenności staje się główną przyczyną hamującą pogłębianie integracji 
europejskiej. Model federalizmu szwajcarskiego zbudowany na wielości kulturowej, etnicznej, 
językowej i religijnej będzie sprzyjał utrzymaniu poczucia suwerenności w państwach unijnych. 
W modelu tym wiele decyzji podejmuje się na najniższych szczeblach, co chroni obywatela przed 
przesadnymi regulacjami prawnymi, niechcianą ingerencją rządu federalnego. Zatem: 

konieczna jest konsekwentna implementacja zasady subsydiarności, zarówno w wymiarze werty-
kalnym, jak i horyzontalnym, otwarcie nowych kanałów informacji i partycypacji obywatelskiej, 
europejskie upodmiotowienie obywateli (Wojtaszczyk, 2007, s. 81). 

Warto przypomnieć, że obecnie już 28 państw tworzy tę unijną wspólnotę, od Atlanty-
ku aż po zatokę Fińską, co utrudnia wypracowanie konsensusu. Ponadto integracja europejska 
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nabrała zaawansowanego charakteru i zaczyna obejmować wrażliwe obszary dla Europejczy-
ków, przez co stała się wyjątkowo trudna do urzeczywistniania, znalezienia wspólnego mianow-
nika. Co więcej, samo zarządzanie w Unii Europejskiej przybiera coraz bardziej skomplikowane 
wielopoziomowe struktury i multi-level governance rozszerza się o nowe poziomy i przekształca 
w metazarządzanie – multi-level metagovernance (Ruszkowski, 2013b, s. 19–60).

Należy mieć nadzieję, że politycy europejscy, choć nęceni przyszłymi wpływami, porzucą 
jednak idee elitystyczne i będą sprzyjać rozszerzeniu praw wynikających z demokracji bezpo-
średniej. Na razie jawią się uzasadnione obawy o utrzymaniu ograniczonej roli ludu, o czym 
świadczy przytaczana wcześniej europejska inicjatywa ustawodawcza, a raczej jej mało prak-
tyczny charakter. 

W europejskich sprawach najwyższej wagi instrumentem demokracji bezpośredniej, który wyko-
rzystywany będzie w procesie decyzyjnym będzie nadal referendum narodowe. Europejska inicja-
tywa obywatelska będzie natomiast służyć inicjowaniu spraw mniej istotnych – nienależących do 
najważniejszych zagadnień polityki europejskiej (Musiał-Karg, 2014, s. 89; por. Musiał-Karg, 2012, 
s. 203–220). 

Ogólnie: 

szereg działań podejmowanych na szczeblu unijnym cechuje zjawisko, które można określić mianem 
zinstytucjonalizowanej hipokryzji. Z jednej strony w celu zwiększania legitymizacji społecznej oraz 
upowszechnienia idei europejskich deklaruje się otwarcie szerokiej debaty społecznej. Z drugiej zaś 
poszczególne rozwiązania polityczne są przyjmowane w gronie najbardziej wpływowych elit repre-
zentujących głównych aktorów sceny europejskiej (Grosse, 2008, s. 77).

Warto ponownie podkreślić, że wcześniej nieuniknione było ograniczanie dostępu do pro-
cesu decyzyjnego, ponieważ zdecydowana większość społeczeństwa nie miała fizycznej moż-
liwości partycypować na większą skalę w polityce oraz nie dysponowała wystarczającym po-
ziomem intelektu, by ją badać, a nawet rozumieć. Obecnie postęp techniczny i technologiczny 
zmienił ten stan rzeczy, stąd wydaje się, że elitystyczny federalizm niemiecki stał się przesta-
rzały. Mimo że „demokratyczna formuła legitymizacyjna [zbliżona do rozwiązań federacyjnych 
Szwajcarii – dop. M.M.] nie musi iść w parze ze sprawnością mechanizmów integracyjnych, 
ich efektywnością i stabilnością” (Wojtaszczyk, 2006, s. 10), to jednak propozycja tworzenia 
superpaństwa czy supermocarstwa na wzór niemiecki spowoduje jeszcze mocniejszy rozdźwięk 
między unijną rzeczywistością wykreowaną przez elity, a tym czego pragnie lud. Chyba, że 
zdecydujemy się na rozwiązania siłowe już proponowane nie przez marginalnych polityków, ale 
przez osoby piastujące najważniejsze stanowiska w strukturach unijnych, i dzięki nim wymusi 
się zgodę społeczeństw europejskich. 



52 Acta Politica Polonica

Maciej Magiera

Podsumowanie
Celem niniejszego wywodu nie było scharakteryzowanie federalizmu niemieckiego i szwaj-

carskiego, ale zwrócenie uwagi w dyskusji o integracji europejskiej i o przyszłości Unii Euro-
pejskiej, na dwa rozbieżne, lecz sprawdzające się w Europie, modele federacyjne. Obecne po-
wszechne i prawie bezkrytyczne podejście do modelu ustrojowego Republiki Federalnej Niemiec 
wydaje się sprzeczne z postawą prezentowaną przez społeczeństwa unijne, czego szczególnym 
wyrazem były wyniki głosowań referendalnych nad kompromisowym dziełem elit politycznych 
– konstytucją Unii Europejskiej (por. Kużelewska, 2012, s. 55–58). Potwierdziła się wtedy, jak 
i przy wielu późniejszych społecznych sprzeciwach, niechęć do elitystycznego modelu kształ-
towania integracji europejskiej. W konsekwencji, ośrodki decyzyjne w Berlinie, Paryżu i Bruk-
seli stanęły przed dylematem – kontynuacji obecnego kursu i utrzymania niewielkiej roli ludu 
w unijnych procesach decyzyjnych lub systematycznego cedowania większości swoich praw na 
suwerena (ogół obywateli). Jeżeli zależy decydentom na zachowaniu jedności w różnorodności 
i powrocie do akceptowanych społecznie korzeni wspólnotowych z połowy XX wieku, drugie 
rozwiązanie wydaje się wręcz pożądane. Przecież Europejczycy, będący częścią społeczeństwa 
informacyjnego i społeczeństwa ryzyka, udowodnili swoje zdroworozsądkowe podejście, choć-
by w kwestii wspólnej waluty czy strefy Schengen. Warto przypomnieć, że ojcowie integracji 
europejskiej opierali swoją działalność na potrzebie dania społeczeństwom nowych możliwości 
rozwoju i neutralizacji ryzyka wybuchu kolejnej wojny światowej. Współcześnie można odnieść 
wrażenie, że każda kolejna inicjatywa rozmija się z oczekiwaniami społecznymi, stając się jedy-
nie ideą elit uzależnionych od wszelkiej maści grup interesów. 
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Abstrak t Głównym celem korporacji transnarodowej jest maksymalizacja zysku, jednak poszukiwa-
nie innowacji oraz nowych rynków ekspansji powoduje, że przedsiębiorstwa te są niejako 
zmuszone do przenikania w sferę działalności politycznej, ponieważ wynika to z dążenia 
koncernów do zagwarantowania sobie jak najkorzystniejszych warunków do funkcjonowa-
nia w skali globalnej oraz jak najszerszego spektrum działania i swobody realizacji zamie-
rzonych celów. 

The Role of the Development Strategies of Transnational Corporations and Their Impact 
on the Political Life
Key words global politics, transnational corporations, globalization

Abstrac t The main objective of the transnational corporations is to maximize profit, but the search 
for innovation and new markets for expansion causes, that these companies are somehow 
forced to penetrate into the realm of political activity, because it is the result of efforts to 
ensure the companies themselves as the most favorable conditions for the functioning of 
a global scale, and how the widest spectrum of action and the freedom to reach your goals

Wprowadzenie
Procesy globalizacyjne oraz ich problematyka odmieniane są obecnie przez wszystkie 

przypadki, w ogromnej liczbie publikacji omawiany jest ten proces ze wszystkich stron, jednak 
pomimo tej różnorodności, nadal, ze względu na złożoność tego zjawiska, wiedza dotycząca 
tego procesu wymaga uzupełnienia. Rdzeniem globalizacji jest rynek kapitałowy, funkcjonu-
jący w trybie logiki korporacyjnej, a więc nie do końca kompatybilnej z aktualnie przyjętym 
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modelem demokracji liberalnej (Wnuk-Lipiński, 2004, s. 11). Zdaniem niektórych badaczy 
globalizacji, nawet najsilniejsze rządy nie do końca są w stanie kontrolować wpływ wielkich 
korporacji, zmianie ulega cała struktura władzy, która w sposób bardzo płynny przechodzi od 
obywateli i konsumentów w ręce wielkich grup kapitałowych, menedżerskich i inwestycyjnych 
(Wnuk-Lipiński, 2004, s. 11–12). Maleje znaczenie państw narodowych, przeciętny obywatel nie 
widzi tego, że w kuluarach elity polityczne oddają coraz więcej władzy korporacjom, pozwalając 
na coraz bardziej agresywny lobbing, wciąż poszerzający strefy ich wpływów (Scherer, Palazzo, 

2011, s. 899).
Same procesy globalizacyjne nie są niczym nowym, jednak dopiero w wieku XX doczekały 

się swojej definicji. W starożytności pierwszą namiastką procesów globalizacyjnych było poja-
wienie się pieniędzy oraz wymiana w regionie śródziemnomorskim. W przeszłości barierami dla 
konsolidowania ówczesnego świata były warunki naturalne (Kołodko, 2001, s. 34). W czasach 
współczesnych barierami są: polityka, rozwinięte technologie oraz ekonomia (Kołodko, 2001, 
s. 33). Najistotniejszym okresem dla rozwoju nowoczesnej Europy był wiek XIX, w którym za-
początkowana została era techniki, pozwalająca na skrócenie dystansu między krajami i uspraw-
niająca gospodarkę towarową. Narodziły się pierwsze wielkie wynalazki: maszyna parowa, któ-
ra zmieniła całkowicie sposób produkcji, przekształcając prymitywne manufaktury w fabryki 
z wielkoseryjną produkcją; telegraf pozwalający na przesyłanie informacji w niespotykanej do 
tej pory szybkości; zastosowano nowe metody uprawy oraz przemysłowe przetwórstwo żywno-
ści; powstały pierwsze wielkie przedsiębiorstwa i nowoczesny system bankowy.

Fazy rozwoju korporacji wielonarodowych
Niemożliwe jest dokładne ustalenie daty założenia pierwszego przedsiębiorstwa wielona-

rodowego. Za początki korporacji wielonarodowych uznaje się wiek XIX, jako czas powstawa-
nia ich formy oraz kształtowania się struktury zarządzania. Do dynamicznego wzrostu tych 
przedsiębiorstw przyczynił się ogólny postęp, dokonany w tych latach, oparty na wynalazkach, 
rosnący popyt i zwiększone możliwości produkcji. Można wyróżnić cztery podstawowe fazy 
kształtowania się nowoczesnych przedsiębiorstw korporacyjnych (Żenkiewicz, 2013).

Faza pierwsza dotyczy przedsiębiorstw brytyjskich, zakładanych na terenie własnego kraju 
z zagranicznym kapitałem, nadzorowanym przez zarząd brytyjski z siedzibą w Wielkiej Bryta-
nii. Głównym miejscem inwestycji tych kompanii były Stany Zjednoczone Ameryki, Australia, 
Kanada oraz Argentyna, w których korporacje brytyjskie inwestowały głównie w przemysł kole-
jowy, wydobywczy i fermowy (Żenkiewicz, 2013). Koniec XIX wieku obfitował w dynamiczny 
rozkwit tej formy przedsiębiorczości również w innych krajach. W tym czasie powstało wiele 
firm, takich jak Nobel w Szwecji, Philips w Holandii, a w Stanach Zjednoczonych firma Samu-
ela Colta (Żenkiewicz, 2013). Rosnące zainteresowanie konsumentów nowinkami technicznymi 
oraz poszerzającym się rynkiem asortymentów luksusowych oraz żywności, spowodował dyna-
miczny wzrost produkcji (Hanson, 2008, s. 70–81). Stany Zjednoczone wykazywały się również 
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niezwykle ekspansywną polityką gospodarczą także za granicą, jednak produkcja na cele rynku 
wewnętrznego była większa niż suma inwestycji zagranicznych (Żenkiewicz, 2013).

Faza druga rozwoju przedsiębiorstw wielonarodowych dotyczy lat 1918–1939, w tym czasie 
dynamiczny rozwój korporacji wielonarodowych uległ znacznemu spowolnieniu, ponieważ był 
to okres niezwykle obfity w konflikty na tle politycznym. Do zahamowania rozrostu przedsię-
biorstw wielonarodowych przyczyniło się wiele składowych, takich jak wielki kryzys, który 
zdestabilizował rynki światowe; polityka faszystowskich Niemiec także znacznie ograniczyła 
inwestycje w krajach europejskich (Żenkiewicz, 2013). Wszystkie te zawirowania natury poli-
tycznej spowodowały, że korporacje, które przetrwały wojenną zawieruchę były niejako zmu-
szone do współpracy z innymi przedsiębiorstwami na terenie kraju, w którym zostały założone. 
W późniejszym czasie łączyły się one z przedstawicielami konkurencji z innych krajów, tworząc 
przedsiębiorstwa międzynarodowe. Ze Stanami Zjednoczonymi rzecz się miała nieco inaczej, 
ponieważ ustanowiono prawo antytrustowe i w bardzo dużym stopniu utrudniono tworzenie 
karteli.

Trzecią fazę spowodowała ewolucja wielkich korporacji po drugiej wojnie światowej. 
Przekonstruowaniu uległy zarówno dziedziny gospodarcze, jak i świadomość konsumencka. 
Zniszczenia wojenne spowodowały ogromny popyt towarowy w każdej dziedzinie gospodarki. 
Zniszczoną Europę należało odbudować, natomiast społeczeństwo chcąc odreagować traumę 
wojny rzuciło się w wir konsumenckiego szaleństwa, którego apogeum nastąpiło w latach pięć-
dziesiątych XX wieku. Europa znacznie wolniej niż Stany Zjednoczone rozwijała się w tym 
okresie, ponieważ cały impet wojenny skupił się na krajach europejskich i jak później oszaco-
wano utracono ponad 40% kapitału firm (de Jonge, 2001, s. 74). Oczywiste jest więc, że Stany 
Zjednoczone zostały głównym hegemonem gospodarczym i ta tendencja utrzymywała się do 
początku lat pięćdziesiątych. Dopiero na początku lat pięćdziesiątych XX wieku firmom eu-
ropejskim udało się skrócić dystans dzielący je od gospodarki amerykańskiej. W tych latach 
można już było zauważyć dynamiczny rozwój wielu firm francuskich, włoskich czy niemieckich 
takich jak: Bayer, Siemens, Fiat. Dominująca rola korporacji amerykańskich trwała praktycznie 
do końca lat pięćdziesiątych, dopiero początek lat sześćdziesiątych XX wieku przyniósł zmiany 
układu gospodarczego.

Od początku lat sześćdziesiątych XX wieku korporacjom europejskim udało się w znacz-
nym stopniu odbudować straty wojenne intensyfikując korzystna politykę inwestycyjną. Istotne 
były również zmiany polityczne i społeczne zachodzące niemal we wszystkich punktach świata, 
do których można zaliczyć: otworzenie się rynków gospodarczych do tej pory niedostępnych 
dla inwestorów zagranicznych, np. Związek Radziecki, Japonia stała się poważnym inwestorem 
zagranicznym, w Afryce rewolucje narodowowyzwoleńcze znacznie zmniejszyły możliwość 
inwestowania z uwagi na nacjonalizację bogactw naturalnych i przemysłu (Żenkiewicz, 2013).

Ostatnim, czwartym etapem rozwoju korporacji wielonarodowych był okres od 1990 roku 
aż do dzisiaj. W tym czasie nastąpiły ogromne zmiany w geopolityce, pojawili się nowi gra-
cze na scenie gospodarczej, co spowodowało, że przekształceniu uległ cały rynek konsumenc-
ki w rozumieniu ekonomicznym i politycznym. Transformacja ta dotyczyła także świadomości 
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konsumentów, wzrostu poziomu wykształcenia i dostępności informacji. Wymienione czynniki 
sprawiły, że ekonomia i polityka musiały się dostosować do potrzeb społecznych. Największym 
przełomem, pozwalającym na niczym nieskrępowany handel na całym globie oraz nową epokę 
w dziejach globalizacji, była rewolucja internetowo-elektroniczna, pozwalająca na bardzo szyb-
ką wymianę informacji oraz gwałtowny rozwój sektorów życia społecznego – począwszy od 
gospodarki a kończąc na edukacji. 

Strategie rozwojowe korporacji ponadnarodowych
W dobie globalizacji można zaobserwować stale rosnącą konkurencyjność korporacji wie-

lonarodowych. Przedsiębiorstwa ponadnarodowe mają możliwość rozmieszczania swoich źródeł 
i środków produkcji na całym świecie, stwarzając niekiedy specyficzne problemy w życiu po-
litycznym i gospodarczym państw, w których działają. Poprzez agresywną reklamę wywierają 
olbrzymi wpływ na tworzenie nowych potrzeb w celu zwiększenia sprzedaży swoich produktów. 

Pojawienie się globalnej produkcji, odbywającej się w ramach jednej korporacji, stale roz-
wijające się zapotrzebowanie rynków towarowych oraz wzrost konsumpcji powoduje, że przed 
wielkimi korporacjami stają nowe wyzwania: działania konkurencyjne, agresywny rozwój ryn-
ków globalnych, zmiany demograficzne, niejasne granice organizacyjne (Kubik, 2012, s. 45–
46). Zwolennicy globalnej gospodarki uważają, że wpływ strategii rozwojowych korporacji 
ponadnarodowych zaowocował: swobodnym przepływem towarów rynkowych, promowaniem 
konkurencji, zmniejszaniem kosztów produkcji, wspomaganiem wolnego handlu towarami oraz 
walutą, poprawą jakości edukacji (Kim, Zurlo, 2009, s. 130–139). Przeciwnicy najczęściej pod-
noszą problemy związane z zanikaniem więzi społecznych, rosnącym ubóstwem, niekontrolo-
waną ekspansją firm ponadnarodowych, tanią siłą roboczą oraz zanieczyszczaniem środowiska 
naturalnego (Krzysztofek, Szczepański, 2002, s. 283–284).

Rynek konsumencki jeszcze nigdy nie osiągnął takiego poziomu jak w obecnych czasach. 
Konsumpcja i konsumowanie dóbr zarówno w sferze materialnej, jak i niematerialnej zmieniło 
radykalnie sposoby i modele funkcjonowania przedsiębiorstw. Błyskawiczny wzrost przepływu 
informacji, rozwój środków transportu oraz postępująca liberalizacja przepisów handlu między-
narodowego spowodowały zwiększoną przepuszczalność granic dla działalności firm zagranicz-
nych (Kłosiński, Masłowski 2005, s. 24). Globalizacja rynków powinna być definiowana miarą, 
według której na całym globie występują podobne potrzeby konsumentów, klientów globalnych 
oraz globalnych segmentów (Stonehouse, Hamil, Campbell, Puride, 2001, s. 7). To konsumenci 
i ich potrzeby tworzą rynki. Zakres, w jakim rynek jest rynkiem globalnym, jest zależny od 
tego, czy potrzeby konsumentów i popyt na usługi korporacji będzie podobny na całym świecie 
(Stonehouse, Hamil, Campbell, Puride, 2001, s. 23–24). Korporacje ponadnarodowe muszą być 
jednocześnie niezwykle wyczulone na zwiększenie wymagań konsumentów oraz wyłapywać 
różnice i podobieństwa w ich potrzebach (Stonehouse, Hamil, Campbell, Puride, 2001, s. 23–24). 
Zasięg działania tych firm sprawia, że są także bardzo ważnymi uczestnikami stosunków mię-
dzynarodowych. Odgrywają istotną rolę w kształtowaniu stosunków politycznych na świecie, są 
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organizacjami nastawionymi na zysk i realizują cele ekonomiczne. Działając na polu międzyna-
rodowym wchodzą w ścisłe stosunki z podmiotami politycznymi. Z uwagi na ogromne wpływy 
korporacje mają ogromny wpływ na możliwości prowadzenia nieuczciwych praktyk, takich jak 
korupcja, łamanie praw człowieka, wykorzystywanie pracowników oraz stosowanie działań lob-
bingowych (Peitz, 2014, s. 1–3).

Korporacje transnarodowe są przedsiębiorstwami składającymi się z jednostek położonych 
co najmniej w dwóch krajach, ich działalność swobodnie przekracza granice państwowe oraz sil-
nie oddziałuje na politykę wewnętrzną i zagraniczną tych państw (Pietraś, Piórko 2006, s. 146). 
Korporacje ponadnarodowe tworzą sieciową strategię, która charakteryzuje się:

 – podejmowaniem decyzji niezależnych od interesów państw w których działają,
 – dużą suwerennością oraz ogromnym kapitałem inwestycyjnym,
 – dostępem do najnowszej myśli naukowo-technicznej,
 – dużym rozproszeniem geograficznym oraz handlowo-produkcyjnym,
 – umiejętnością elastycznego organizowania procesu produkcyjnego w różnych krajach na 

świecie,
 – umiejętnością sprawnego reagowania na popyt w danym kraju oraz produkcji dóbr, tak 

aby szybko reagować na zmiany trendów,
 – możliwością przeprowadzania ogromnej liczby operacji na wielu płaszczyznach jedno-

cześnie, koordynowaniem działań, przepływem informacji i zasobów ludzkich,
 – wykorzystywaniem różnic ekonomicznych w różnych krajach, różnic podatkowych 

i prawodawstwa,
 – wykazywaniem dużej efektywności działania oraz perspektywicznego planowania (Za-

orska 1998, s. 50–57).
Wymienione wyżej cechy zapewniają tym przedsiębiorstwom niezwykle dynamiczny roz-

wój oraz czynią je szczególnym typem podmiotów gospodarczych, ponieważ funkcjonują ponad 
krajami i mają niebywałą siłę oddziaływania na politykę tych krajów oraz na stosunki między-
narodowe. Do roku 1969 funkcjonowało w świecie około 7 tys. korporacji, a w latach dziewięć-
dziesiątych XX wieku liczba ta wzrosła do prawie 45 tys. (Zaorska, 1998, s. 50–57). Ekspansja 
przedsiębiorstw ponadnarodowych była możliwa, ponieważ w latach dziewięćdziesiątych ubie-
głego wieku pojawił się klimat polityczny, sprzyjający zniesieniu ograniczeń międzynarodowej 
działalności gospodarczej, pojawiły się mechanizmy rynkowe oraz wykształcono silne czynniki 
technologiczne eksponujące nowe tendencje na ryku światowym (Pietraś, Piórko 2006, s. 145). 

Działalność przedsiębiorstw ponadnarodowych jest widoczna niemal we wszystkich dzie-
dzinach życia społeczeństwa współczesnego. Polityka zarządzania tej prężnej grupy gospodar-
czej skierowana jest na zyskanie dominującej roli we wszystkich obszarach życia współczesnego 
świata, działanie tych firm jest widoczne nie tylko w obszarze polityki gospodarczej, ale ma też 
kluczowe znaczenie w stosunkach międzypaństwowych.

Interesującym przykładem zastosowania strategii korporacyjnej w osiąganiu celów poli-
tycznych był gwałtowny spadek cen aluminium w 1994 roku. Wystraszeni niską ceną aluminium 
właściciele koncernów oskarżyli Rosję o stosowanie cen dumpingowych, co się mijało z prawdą 
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i było niezgodne z analizami ekonomicznymi, spadek cen został spowodowany zmniejszonym 
popytem na ten surowiec (Stiglitz, 2004, s. 158). Wywołując widmo zaniżania cen przez Rosję, 
Paul O’Neill, jeden z szefów ALCOA – dużego koncernu produkującego aluminium, zaapelował 
do rządu USA, aby utworzyć kartel aluminiowy w celu kontrolowania cen tego surowca. Rosja 
mająca znacznie niższe koszty jego produkcji została oceniona przez amerykańskie Minister-
stwo Handlu za pomocą NDI „najlepszej dostępnej informacji” (BIA – best information avalia-
ble) – ekspertyzy zostały dostarczone przez rodzime firmy, które usiłowały trzymać z daleka 
międzynarodowych kontrahentów (Stiglitz, 2004, s. 159). Po silnym lobbingu ze strony koncer-
nów, utworzono kartel aluminiowy, ceny tego surowca poszły w górę, koncern zarobił krocie 
– stracili konsumenci na całym świecie. Jak zauważył Joseph Stiglitz, była to bardzo nieudana 
lekcja wolnorynkowej gospodarki dana Rosji: 

staraliśmy się nauczyć Rosję gospodarki rynkowej. Rosjanie lekcji się wyuczyli, ale to była zła nauka, 
za którą drogo zapłacili w następnych latach, mianowicie, że najlepszym sposobem na powodzenie 
w gospodarce rynkowej jest dostanie się do rządu! (Stiglitz, 2004, s. 161).

Druga lekcja ekonomii wolnorynkowej dana Rosji przez korporacje i rząd amerykański, 
była jeszcze bardziej osobliwa. Dotyczyła sprzedaży uranu z rosyjskich głowic jądrowych. 
Rząd amerykański zawarł z Rosją umowę o kupnie rosyjskiego uranu, który miał być w USA 
zuba żany, tak aby nie mógł być ponownie użyty do produkcji broni nuklearnej. Identycznie jak 
w przypadku aluminium, korporacje oskarżyły Rosję o dumping. Rząd pod naciskiem koncer-
nów beztrosko sprywatyzował USEC, przedsiębiorstwo państwowe wzbogacające uran, oddając 
w prywatne ręce surowiec służący do produkcji bomb atomowych (Stiglitz, 2004, s. 162). Kon-
cern oczywiście zobowiązał się do kupowania rosyjskiego uranu, po czym niemal natychmiast 
w wielkiej tajemnicy przed rządem odrzucił ofertę rosyjską. Okazało się, że kłopoty związane 
z tą prywatyzacją były tak duże, że zaczęto rozważać ponowną nacjonalizację USEC. Silny lob-
bing koncernów naraził USA na ogromne straty finansowe, ponieważ rząd się musiał posiłkować 
ogromną dotacją dla USEC, aby kontynuować import uranu (Stiglitz, 2004, s. 160). Efektem 
nieprzemyślanych decyzji chciwych koncernów oraz mało przenikliwych polityków były nie 
tylko duże straty finansowe, lecz także narażenie bezpieczeństwa narodowego USA, przecież 
trudno było przewidzieć gdzie trafiłby uran z bardzo osłabionej w tym czasie Rosji, która wszel-
kimi możliwymi sposobami usiłowała zdobyć fundusze dla będącej w katastrofalnym stanie 
gospodarki. 

Bardzo silne trendy rynku światowego w ostatnim dwudziestoleciu spowodowały, że 
proces rozrostu koncernów ponadnarodowych nabrał niezwykłej dynamiki oraz dokonała się 
znaczna transformacja w mechanizmach działania tych firm, co zapoczątkowało proces stop-
niowego znoszenia barier nie tylko w rozumieniu granic państwowych, znacznie przekroczone 
zostały także bariery etyczne i ekologiczne. Stałe, sztuczne wytwarzanie potrzeb, stało się dla 
społeczeństwa podstawową wartością, konsumpcja stała się najważniejszą sferą działań spo-
łecznych. Koncerny z wielką pomysłowością wykorzystują badania naukowe, by przyciągnąć 
stale głodnych atrakcji obywateli, którzy z radością przyjmują fakt tworzenia nowych centrów 
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handlowych i barów szybkiej obsługi. Przedsiębiorstwa zajmujące się handlem i usługami, w po-
równaniu z ogromnymi koncernami zbrojeniowymi czy przemysłem ciężkim, wydają się być 
przyjazne obywatelom. Hasła z kolorowych reklam, obietnica promocji oraz natychmiastowego 
zaspokojenia każdej potrzeby, dość skutecznie usypiają czujność społeczeństwa.

Interesującą egzemplifikacją strategii korporacji jest szybkie kolonizowanie „zasiedlanego” 
terenu, tak aby w krótkim czasie władze lokalne nie mogły się obyć bez tych inwestycji, co je 
skłania do ustępstw i obniżania podatków. Dobrym przykładem jest sieć Starbucks, w roku 1993 
była to niewielka sieć barów kawowych. Agresywna polityka firmy zawarta w strategii „jeden 
lokal dziennie” (Klein, 2004, s. 154), zaowocowała błyskawiczną ekspansją sieci na całym świe-
cie. Strategia tworzenia skupisk barów jednej sieci (clustering) spowodowała, że nie tylko eli-
minowała konkurencję, lecz była także powodem powstania zjawiska „kanibalizmu” własnych 
barów (Klein, 2004, 154). Mimo że tak duża liczba otwieranych na jednym terenie kawiarni 
powodowała, że spadały w nich obroty, a niektóre były wręcz nierentowne, koncern i tak stale 
zwiększał swoje zyski stając się hegemonem tej branży na rynku. Podobną politykę prowadził 
także koncern McDonald’s, prowadząc politykę określaną jako strategię spalonej ziemi, władze 
lokalne pozwalały na szczelne pokrycie danego terenu barami szybkiej obsługi, co skutkowało 
wymieraniem rodzimych lokali gastronomicznych (Klein, 2004, s. 157). Identyczną strategię 
prowadziła marka Gap. Polityka zawłaszczania gospodarczego powodowała, że koncerny stawa-
ły się głównym graczem ekonomicznym na danym obszarze, wpływając tym samym na władze 
lokalne, wymuszając kolejne ulgi podatkowe, odstępowanie najbardziej atrakcyjnych terenów 
budowlanych oraz wspieranie przychylnych koncernom polityków. 

Podane przykłady są jedynie namiastką nieprzejrzystych interesów, lecz dobrze obrazują 
fakt, że w zglobalizowanym świecie nie da się już wyznaczyć klarownych granic między funk-
cjonowaniem świata gospodarczego, którego kluczowymi graczami są firmy ponadnarodowe, 
a światem polityki. Polityka prowadzona przez przedsiębiorstwa ponadnarodowe prowadzi do 
coraz większej ekspansji gospodarczej i nie pozostaje bez wpływu na politykę poszczególnych 
krajów, w których prowadzi działalność gospodarczą.

Zasięg zmian jakościowych, które się dokonują w poszczególnych regionach geograficz-
nych świata powoduje, że wiele efektów funkcjonowania korporacji wymyka się spod kontroli 
państwowej, a co jest najistotniejsze – również spod ich władzy (Pietraś, Piórko 2006, s. 147). 
Korporacje międzynarodowe zyskują więc coraz większą autonomię działania a ich siła oraz 
pozycja w środowisku międzynarodowym ulega stałemu rozwojowi i pozwala na dużą swobodę 
operowania poza granicami terytorialnymi krajów, na terenie których działają. Głównym celem 
korporacji ponadnarodowej jest maksymalizacja zysku, jednak poszukiwanie innowacji oraz no-
wych rynków ekspansji powoduje, że przedsiębiorstwa te są niejako zmuszone do przenikania 
w sferę działalności politycznej, ponieważ jest to wynikiem dążenia koncernów do zagwaran-
towania sobie jak najkorzystniejszych warunków do funkcjonowania w skali globalnej oraz jak 
najszerszego spektrum działania i swobody realizacji zamierzonych celów (Klein, 2004, s. 148).

Wcześniejsza struktura korporacji międzynarodowych przypominała hierarchicznie skon-
struowaną piramidę, natomiast współcześnie działające organizacje gospodarcze mają sieciowy 
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schemat połączeń i upodabniają się do elastycznie zintegrowanych sieci, dających możliwość 
splecenia ogromnej liczby jednostek, które wchodzą ze sobą w interakcję w nieskończonej ilości 
powiązań (Klein 2004, s. 147).

Korporacje ponadnarodowe wykształcają dwa typy powiązań sieciowych – sieć wewnątrz-
korporacyjną oraz tworzą strukturę powiązań między poszczególnymi korporacjami, która sta-
nowi sieć międzykorporacyjną, systemy te są zatem ogromnym zbiorem wzajemnie połączonych 
relacji (Zaorska, 1988, s. 208–209). Taka struktura wynika z nowego sposobu prowadzenia po-
lityki gospodarczej, nawiązywania współpracy z lokalnymi podmiotami gospodarczymi i po-
litycznymi, fuzjami, nowymi strategiami rynkowymi oraz rozrastania się sieci korporacyjnej 
w nieskończonej ilości kombinacji poprzez włączanie coraz to nowych podmiotów gospodar-
czych. Sieć tych powiązań jest coraz bardziej nieczytelna przez to, że znaczna część działalności 
tych firm jest prowadzona w przestrzeni wirtualnej i szczegółowe prześledzenie tej plątaniny 
zależności i interesów jest niezwykle trudne, a w wielu przypadkach niemożliwe. Największe 
korporacje mają taki zasięg i taką liczbę fili oraz posiadanego kapitału na jakie nie stać nawet 
największych krajów.

Z punktu widzenia polityki kluczowe znaczenie ma to, że ogromny potencjał korporacji po-
nadnarodowych, u którego źródeł leży wielki potencjał technologiczny i finansowy oraz umie-
jętność przeprowadzania swoich kampanii ponad granicami państw, powoduje, że ich działanie 
na globalny rynek jest tak kompleksowe, że przenika do stref pozaekonomicznych, a zwłaszcza 
tych dotyczących areny politycznej (Pietraś, Piórko 2006 , s. 148). Praktyki stosowane przez 
koncerny ponadnarodowe oraz wola wielu państw skutkowała liberalizacją rynku kapitałowego 
i usług, co w wielu wypadkach miało bardzo niekorzystne działanie na rynki narodowe tych 
państw. Przykładem mogą być kraje rozwijające się, gdzie liberalizacja dotycząca przepisów 
gospodarczych spowodowała, że zostały wystawione na racjonalne i nieracjonalne kaprysy in-
westycyjne wielkich koncernów (Stiglitz, 2004, s. 100). 

Kraje rozwijające się były skazane na eksperymenty rynkowe i gospodarkę rabunkową, 
ponieważ decydenci polityczni nie byli przygotowani merytorycznie do podejmowania strate-
gicznych decyzji, a aparat państwowy był w niedostatecznym stopniu przygotowany legisla-
cyjnie do ochrony interesów gospodarki rodzimej. Ogromne apetyty wielkich koncernów do 
szybkiego bogacenia się oraz duże i niewytłumaczalne wahania nastrojów, John Keynes na-
zywał „instynktami zwierzęcymi” (Stiglitz, 2004, s. 100). Z działalnością wielkich koncernów 
ponadnarodowych nierozerwalnie łączy się międzynarodowa kuratela wielkich międzynarodo-
wych instytucji finansowych, których celem jest wspieranie gospodarek krajowych i wytyczanie 
głównych celów i trendów w gospodarce światowej. Jedną z najważniejszych instytucji na rynku 
finansowym jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy, działający w ramach ONZ, zajmujący się 
kwestiami stabilizacji rynków finansowych członków ONZ. Zadaniem MFW jest również do-
starczanie pomocy krajom zadłużonym oraz wymuszanie niezbędnych reform i innych działań 
stabilizacyjnych (Stiglitz, 2004, s. 30). 

Zdaniem Josepha Siglitza jednak półwiecze działalności MFW potwierdziło, że nie speł-
nił on pokładanych w nim nadziei. Wprawdzie intencje oraz idee były dobre, ale rozluźnienie 



63nr 1/2017 (39)

Rola strategii rozwojowych korporacji ponadnarodowych oraz ich wpływ na życie polityczne

polityki pieniężnej i liberalizacja gospodarcza doprowadziła do destabilizacji budżetów wielu 
państw i w efekcie wybuchu kryzysu na niespotykaną dotąd skalę (Stiglitz, 2004, s. 31). W dą-
żeniu do maksymalizacji zysków oraz pozyskiwania nowych rynków, korporacje transnarodowe 
posługują się ogromnym wachlarzem metod i środków – stosowane są zabiegi legalne oraz nie-
legalne. Lobbing jest uznanym przez prawo środkiem wywierania nacisku na aparat polityczny, 
lecz istnieje również silna tendencja do zacieśniania i integracji sfery biznesowej i politycznej 
na gruncie kontaktów towarzyskich, przenikanie do świata mediów i kształtowanie opinii pu-
blicznej przez popularyzowanie korzystnych dla siebie haseł zgodnych z linią aktualnie prefe-
rowaną przez korporację. Istnieje również cała gama sprzecznych z prawem zabiegów, które są 
stosowane, gdy legalne metody stają się niewystarczającym środkiem do osiągnięcia celu, m.in.: 
przekupstwo, korupcja, zatrudnianie rodziny decydenta w radach nadzorczych i innych insty-
tucjach, które gwarantują uzyskanie wysokich zarobków. W każdym z przypadków głównym 
celem politycznym korporacji jest zabieganie o takie decyzje polityczne, które gwarantują moż-
liwości ekspansji i eliminowania konkurencji.

Decydenci polityczni usiłują pogodzić interes publiczny oraz możliwości jakie daje rozwój 
dużych przedsiębiorstw transnarodowych, ponieważ nowe rynki pracy zapewniają coraz więk-
sze zatrudnienie w różnych dziedzinach gospodarki, jednak ekspansja dużych firm powoduje 
również skutki uboczne i kompetencje całych grup zawodowych stają się niepotrzebne. Nie-
zagospodarowane zasoby ludzkie kierowane są do wykonywania pracy niewymagającej spe-
cjalistycznego przygotowania, która jest wykonywana w niepewnych warunkach, traktowana 
jako zajęcie tymczasowe i za małe wynagrodzenie (Klein, 2004, s. 256–257). Nawet pracownicy 
z wysokimi kwalifikacjami, potrafiący się szybko przekwalifikować nie mogą liczyć na gwa-
rancję stałego zatrudnienia, ponieważ w koncernach istnieje stały model silnej konkurencji na 
rynku pracy i nieustanny „wyścig szczurów” (Klein, 2004, s. 256–257). Inni badacze wskazują, 
że istnieje chroniczna nadwyżka słabo wykwalifikowanej siły roboczej, mającej małe szanse na 
zatrudnienie i jednocześnie towarzyszy temu zjawisku wyraźny deficyt kadr wysoko wykwali-
fikowanych (Jung, 2004, s. 148). Powyższe przykłady doskonale obrazują niepewność i brak sy-
metrii na wykształconym przez wielkie korporacje rynku pracy. Duże dysproporcje występujące 
na masową skalę na rynku zatrudnienia nie zmieniają podstawowej linii politycznej decydentów, 
w różny sposób uwikłanych w skomplikowane sieci zależności biznesowo-politycznych. Przy-
kładem takich zależności może być zarówno finansowanie kampanii wyborczych partii politycz-
nych, jak i pojedynczych polityków.

Przykładem wspólnej polityki wielkich korporacji i wpływania na polityczne procesy decy-
zyjne może być Okrągły Stół Biznesu, skupiający 150 największych korporacji amerykańskich, 
prowadzący intensywne działania lobbingowe w Kongresie Stanów Zjednoczonych, którego ce-
lem jest wypracowywanie korzystnych dla biznesu decyzji oraz „minimalizacji nieupoważnionej 
ingerencji rządu w sprawy biznesu” (Pietraś, Piórko, 2006, s. 150). Organizacja ta, przeprowa-
dzając własne propozycje rozwiązywania problemów gospodarczych, ustalania norm i przepro-
wadzania procesów legislacyjnych, ma ogromny wpływ na kształtowanie polityki gospodarczej 
Stanów Zjednoczonych.



64 Acta Politica Polonica

Monika Krzeszewska

Podsumowanie
Korporacje starają się bardzo dyskretnie uczestniczyć w życiu politycznym, politycy nie-

chętnie się przyznają do kontaktów ze światem biznesu, również w piśmiennictwie ekonomicz-
nym unika się konkretnego wskazywania na nazwy firm: 

kamuflowanie istotnego celu działania w piśmiennictwie ekonomicznym i oficjalnych enuncjacjach 
wielu korporacji jest zrozumiałe. Jest to forma samoobrony big businessu, jego władzy i wpływów, 
u których podstaw leży osiągany zysk, przed krytycznym stosunkiem opinii publicznej do praktyko-
wanych dróg jego osiągania, jak i sposobu wykorzystania (Caban, 1972, s. 87). 

Wpływom wielkich korporacji przeciwstawiają się alterglobalistyczne ruchy społeczne, 
które często są stawiane w bardzo niekorzystnym świetle. Paradoksalnie, mimo że stają na stra-
ży interesu publicznego, opinia publiczna często odrzuca ich spontaniczny charakter, co jest 
uwarunkowane brakiem obiektywnego źródła informacji. Przekaz o ich działalności jest znie-
kształcany przez publiczne środki masowego przekazu, będące we władaniu partii politycznych 
oraz media prywatne należące do globalnych koncernów globalnych. Głównym źródłem zapew-
niającym pełny dostęp do informacji o ruchach alterglobalistycznych stał się internet i niektóre 
źródła naukowe. Pomimo ograniczonego zasięgu informacji o ich działalności, odgrywają one 
coraz znaczniejszą rolę w świecie, jednak niesymetryczność siły i możliwości ruchów alterglo-
balistycznych wobec neoliberalnych przedstawicieli obecnej klasy rządzącej – korporacji po-
nadnarodowych oraz zwolenników likwidacji prospołecznych funkcji państw narodowych może 
zdestabilizować system globalny, powodując kryzys niebędący już jedynie przejściową nierów-
nowagą (Staszczyk, 2007, s. 81). Światowy duch alterglobalizmu przeciwstawia się dowolnemu 
i niesprawiedliwemu podziałowi bogactwa i dochodów, bez tych protestów: „przywódcy trzech 
największych gospodarek zachodnich [Barack Obama, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy – dop. 
M.K.] nie potępiliby pazerności szefów korporacji” (Kowalik 2010, s. 57). Można się pokusić 
o możliwe scenariusze funkcjonowania wielkich korporacji w przyszłości. Istnieje pogląd, że 
obecny ład światowy jest „globalną dyktaturą korporacji” (Marzęda, 2007, s. 301), która zakłada 
niepohamowany rozwój korporacji ponadnarodowych, podejmowanie prób reformowania sys-
temu nie będzie skuteczne (Marzęda, 2007, s. 301). Niewątpliwie korporacje ponadnarodowe 
są jednymi z najsilniejszych struktur rozgrywających stosunki gospodarczo-polityczne. To od 
społeczeństwa i jego aktywności na arenie politycznej zależy czy zostanie utrzymana równowa-
ga pomiędzy próbami kolonizacji globu przez korporacje a kontrolą gospodarczą państw. Innym 
wariantem jest kontrolowanie wielkich przedsiębiorstw ustaleniami instytucji międzynarodo-
wych, dotyczących ochrony praw pracowniczych oraz ochrony środowiska. Proces globalizacji 
korporacyjnej jest niewątpliwie jedną z nowych zmiennych uruchamiających zjawiska i procesy 
zachodzące zarówno na poziomie państw, jak i środowiska międzynarodowego.
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Abstrak t  Głównym celem artykułu jest przedstawienie poglądów Václava Havla (1936–2011) w za-
kresie prawa oraz naczelnych zasad demokratycznego państwa prawa. Havel był krytyczny 
wobec systemu prawnego obowiązującego w Czechosłowacji w latach 1948–1989. Po Aksa-
mitnej Rewolucji były dysydent znalazł się w nowej roli. Jako prezydent kraju stał na straży 
zachowania naczelnych zasad demokratycznego państwa prawa. Dążył także do tego, aby 
prawo było zrozumiałe i przejrzyste dla każdego obywatela.

The influence of president Václav Havel on the Czechoslovak and Czech legal order  
in the years 1989–2003
Key words Václav Havel, state of law, constitutional order, the legislative process

Abstrac t The main purpose of this article is to present the views of Václav Havel (1936–2011) in 
the field of law and main principles of the democratic state. Havel was critical of the legal 
system in Czechoslovakia in the years 1948–1989. After the Velvet Revolution, the former 
dissident found himself in a new role. As president of the country had become the guardian 
of maintance of the supreme principles of the democratic state. He also aimed at ensuring 
that the law was comprehensible and clear for every citizen.

Wprowadzenie 
Václav Havel (1936–2011) jako dysydent zetknął się z sądownictwem Czechosłowackiej 

Republiki Socjalistycznej. Był nieprzejednanym krytykiem rzeczywistości w państwie rządzo-
nym przez partię komunistyczną. Walczył z systemem, w którym nagminnie nie przestrzegano 
norm prawnych, nawet tych zawartych w ustawie zasadniczej. Czechosłowacki ustrój nie miał 
wiele wspólnego z praworządnością, czego zresztą doświadczył szczególnie Havel, który spę-
dził kilka lata w więzieniu. Wywarło to bez wątpienia wpływ na jego poglądy dotyczące prawa 
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i naczelnych zasad demokratycznego państwa prawa. Havel uważał, że prawo jest dla ludzi, 
powinno służyć przede wszystkim im, zatem nie może być bezmyślnie tworzone, a następnie 
bezkrytycznie stosowane. Podkreślał również, że przepisy prawne trzeba tworzyć w zrozumia-
łym języku. Warto więc ocenić, czy Havel jako prezydent Czechosłowacji, a następnie Republiki 
Czeskiej wywarł wpływ na sposób pojmowania oraz tworzenia prawa.

Dysydent w nowej roli
W listopadzie 1989 roku tysiące demonstrantów zapełniło praski plac Wacława, żądając 

ustąpienia komunistycznych władz Czechosłowacji. Powołano wtedy do życia Forum Obywa-
telskie (OF), które tworzyli opozycjoniści, działający wcześniej m.in. w Karcie 77 i Komitecie 
Obrony Niesprawiedliwie Prześladowanych (VONS). Założyciele ruchu nie wybrali przewodni-
czącego, ale od samego początku było jasne, że nieformalnym ich liderem będzie Václav Havel 
(Simmons, 1993, s. 177–178), który zapewniał wcześniej wiele razy, iż nie zamierza być polity-
kiem. Jak twierdzi jednak czeski historyk Jiří Suk, Havel nie chciał zadowolić się jedynie rolą 
mediatora i komentatora (Suk, 2013, s. 290). 

Pod presją społeczeństwa do dymisji podał się dotychczasowy rząd i prezydent, a komu-
nistyczny parlament na głowę państwa wybrał pod koniec grudnia Václava Havla, który do tej 
pory uznawał politykę za „teatr absurdu” (Bankowicz, 2014, s. 40). Po demokratycznych wybo-
rach, Zgromadzenie Federalne w lipcu 1990 roku wybrało ponownie byłego dysydenta na głowę 
czechosłowackiego państwa. Havel pełniąc funkcję prezydenta, uzyskał realny wpływ na bu-
dowanie demokratycznego państwa prawa. Warto więc ocenić jego rolę w kształtowaniu nowej 
rzeczywistości i udział w tworzeniu prawa. 

Havel chciał jak najszybciej zerwać z komunistycznym ustrojem. Swoją misję rozpoczął 
od inicjatywy zmiany nazwy wspólnego kraju Czechów i Słowaków. W trakcie swojego wystą-
pienia przed Zgromadzeniem Federalnym w styczniu 1990 roku stwierdził, że demokratyczne 
państwo nie ma prawa interpretować czy nawet komentować swojego własnego bytu w duchu 
jakiejkolwiek politycznej doktryny. Z tego powodu Havel pragnął, aby krajowi nadano nazwę 
Republika Czechosłowacka bez przymiotnika nawiązującego do ideologii czy ustroju (Havel, 
1990). Były dysydent był przekonany, że jego inicjatywa spotka się ze zrozumieniem, a głoso-
wanie w tej sprawie będzie czystą formalnością. Swoim prezydenckim projektem ustawy kon-
stytucyjnej wywołał jednak spór pomiędzy Czechami i Słowakami, który po kilku miesiącach 
zakończył się przyjęciem ustawy, zmieniającej nazwę państwa na Czeska i Słowacka Republika 
Federacyjna.

Havel po objęciu funkcji prezydenta wysuwał również propozycje zmierzające do powoła-
nia sądu konstytucyjnego oraz umożliwienie bezpośredniego wyrażania opinii przez obywateli 
w sprawach zasadniczych dla kraju. Wyrażał też zdanie, że powinny być wzmocnione upraw-
nienia głowy państwa. Dążył ponadto do odpowiedniego uregulowania kwestii stanu wyjątko-
wego. Podkreślał przy tym, że nie jest jego zamiarem wzmocnienie osobistej władzy prezyden-
ta. Zapewniał, iż w swoim postępowaniu kieruje się przede wszystkim troską o zapewnienie 
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właściwych gwarancji dla funkcjonowania demokracji (ČTK, 1991). W wymiarze politycznym 
(mierzonym skutecznością) można stwierdzić, że Havel nie zaliczał się do kluczowych postaci 
w państwie. Zdaniem Ernesta Valko jednak, byłego prezesa Sądu Konstytucyjnego Czeskiej 
i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Václav Havel swoją osobowością mimo wszystko wywarł 
wyraźny wpływ na budowanie systemu prawa, w szczególności w zakresie transformacji totali-
tarnego systemu prawa w demokratyczny porządek prawny (Valko, 2003, s. XIII). Jak stwierdził 
Valko, Havel w okresie pełnienia funkcji prezydenta Czechosłowacji w latach 1989–1992 czę-
sto wykorzystywał swoją inicjatywę ustawodawczą. Paradoksalnie w tym czasie były jeszcze 
widoczne pozostałości socjalistycznego pojmowania prawa, jednak prezydent starał się wyko-
rzystywać swoje kompetencje w interesie kraju, aby powstały podwaliny pod demokratyczny 
porządek prawny. Jest kwestią bezsporną, że nie zawsze udawało mu się przeforsować własną 
wizję systemu prawnego. Musiał stawiać opór partyjnym centralom, jednak z całą pewnością 
m.in. dzięki jego wysiłkom za czasów pełnienia funkcji prezydenta federacyjnego państwa, zdo-
łano zbliżyć system prawny kraju do obowiązujących w demokracjach Europy Zachodniej (Val-
ko, 2003, s. XIII).

Havel dążył do zachowania wspólnego państwa Czechów i Słowaków, choć zdawał sobie 
sprawę z poziomu napięcia między czeskimi i słowackimi politykami. Z tego powodu w grudniu 
1990 roku w trakcie wystąpienia przed Zgromadzeniem Federalnym zwrócił uwagę na grożące 
niebezpieczeństwa związane z aktualną sytuacją w kraju. Jego zdaniem prawnopaństwowemu 
kryzysowi mogłoby zapobiec szybkie powołanie Sądu Konstytucyjnego, który rozstrzygałby 
pojawiające się spory (Havel, 1992, s. 57). Jak zauważa Pavel Rychetský, czeski prawnik, to wła-
śnie Václav Havel jako czechosłowacki prezydent wykorzystał w 1991 roku przysługującą mu 
inicjatywę do przedstawienia Zgromadzeniu Federalnemu projektu ustawy o powołaniu Sądu 
Konstytucyjnego Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej. Havel bez wątpienia pomógł 
swoim autorytetem w ustanowieniu organu kontroli konstytucyjności prawa we wspólnym pań-
stwie Czechów i Słowaków (Rychetský, 2011).

Pod koniec 1990 roku prezydent zwrócił także uwagę na to, że warto byłoby wykorzystać 
instytucję referendum, dzięki czemu możliwe stałoby się poznanie rzeczywistej woli obywateli, 
szczególnie gdy osiągnięcie porozumienia w inny sposób byłoby niewykonalne (Havel, 1992, 
s. 57). Głowa państwa w kolejnym roku zdołała przeforsować w Zgromadzeniu Federalnym 
ustawę o referendum. Obywatele w głosowaniu powszechnym mieli decydować o kwestiach 
prawnopaństwowych związanych z federacją. Prezydent nie był jednak w stanie samodzielnie 
rozpisać referendum, ponieważ był zależny od inicjatywy Zgromadzenia Federalnego albo Rady 
Narodowej w jednej z republik (Rychlík, 1998, s. 324–325). W efekcie, jak twierdzi Jan Rychlík 
(1998), historyk Uniwersytetu Karola w Pradze, cała ustawa o referendum okazała się „dziec-
kiem martwo urodzonym” (Rychlik, 1998, s. 325). Prezydent zdał sobie co prawda sprawę, że 
jest to „bubel prawny”, ale nie zdołał już przekonać parlamentu do nowelizacji ustawy (Rychlik, 
1998, s. 326). Można to uznać za jedną z największych porażek Václava Havla. W kwestii przy-
szłości państwa czesko-słowackiego ostateczną decyzję podjęli inni politycy – Václav Klaus oraz 
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Vladimír Mečiar, choć rozpad federacji został formalnie potwierdzony uchwałą Zgromadzenia 
Federalnego w dniu 25 listopada 1992 roku (Czyżniewski, 2010).

Václav Havel – obywatel Czech
Sytuacja Václava Havla zmieniła się po 1992 roku, kiedy to został pierwszym prezyden-

tem Republiki Czeskiej i pełnił tę funkcję przez dwie kadencje. Konstytucja nowego państwa 
nie dawała jednak Havlowi inicjatywy ustawodawczej. Głowa państwa zyskała natomiast inne 
instrumenty prawne, dzięki którym Havel miał możliwość wpływania na proces legislacyjny. 
Prezydent otrzymał prawo zwrócenia parlamentowi uchwalonej ustawy – z wyjątkiem ustawy 
konstytucyjnej (Biblioteka Sejmowa) – albo przedłożenia propozycji uchylenia ustawy bądź jej 
określonych zapisów (Valko, 2003, s. XIV). Havel, mimo że był laikiem w zakresie prawa, pró-
bował zawsze „wyczuć” ducha ustawy. Zdaniem Ernesta Valko poprzez weto zawieszające oraz 
kontrolę abstrakcyjną prezydent skutecznie wpływał na czeski porządek prawny (Valko, 2003, 
s. XIV). Należy pamiętać, że każde weto wymagało od głowy państwa pisemnego uzasadnienia. 
Dla Havla była to niepowtarzalna okazja do tego, aby wyrażać własną opinię nie tylko w kwestii 
procesu legislacyjnego. Były działacz antykomunistyczny często też przedstawiał swoje wąt-
pliwości w szerszym kontekście społeczno-politycznym (Havlík, Hrubeš, Pecina, 2014, s. 441).

Havel był niejednokrotnie krytykowany za swoją działalność. Uzasadniając swoje decyzje, 
często argumentował, że przepisy prawa są niejasne, a ustawa źle napisana. W czasie pełnienia 
funkcji prezydenta Republiki Czeskiej w latach 1993–2003, skorzystał 27 razy z przysługują-
cego mu prawa weta (Prezydent Czeskiej Republiki), tj. zwrócenia parlamentowi uchwalonej 
ustawy. W pierwszej (1992–1996) i drugiej (1996–1998) kadencji Izby Poselskiej Republiki Cze-
skiej Havel nie korzystał często z prawa weta. W tym czasie posłowie niekiedy nie zdołali po-
nownie uchwalić ustaw wymaganą większością kwalifikowaną. W trzeciej kadencji (1998–2002) 
izby niższej czeskiego parlamentu, prezydent zwrócił więcej ustaw niż w dwóch poprzednich 
okresach. W tym czasie nie ukrywał swojego rozgoryczenia polityką: „Z pewną bezczelnością 
celowo proponuje się pewne rzeczy, które są sprzeczne z duchem ustawy zasadniczej i intencją 
ustawodawcy, więc jeśli mam je rozpatrywać w zgodzie z własnym sumieniem, to muszę być im 
przeciwny” (Havel, za: Kopecký, 2001). W latach 1998–2002 niemal zawsze posłowie odrzucali 
weto głowy państwa. Nie udało im się to w przypadku ustawy o małych przedsiębiorcach, gdyż 
Havel zwrócił akt prawny do parlamentu, kiedy posłowie nie mogli się już nim zająć z powodu 
końca kadencji. Jak podkreślają Brigita Chrastilová oraz Petr Mikeš, Havel niejednokrotnie wy-
tykał parlamentowi rażące uchybienia w procedurze ustawodawczej. Troszczył się w ten sposób 
o zachowanie podstawowych zasad tworzenia prawa (Chrastilová, Mikeš, 2003, s. 121).

Pod koniec 1991 roku parlament Czechosłowacji przyjął ustawę lustracyjną, a prezydent 
Havel ją podpisał. Miała ona obowiązywać przez pięć lat, tj. do 31 grudnia 1996 roku (zob. 
Bukalska, Sadowski, Eberhardt, 2009). W 1995 roku Izba Poselska zdecydowała się jednak na 
przedłużenie jej obowiązywania o kolejne cztery lata (do 31.12.2000 r.). Havel próbował jed-
nak sprzeciwić się takiemu rozwiązaniu. Uważał bowiem, że uchwalona na początku lat 90. 
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ubiegłego wieku ustawa winna obowiązywać tylko w „rewolucyjnej fazie” (Kosař, 2009, s. 234). 
Miała ona zatem charakter nadzwyczajny, tymczasowy i ograniczać się wyłącznie do okresu 
przejściowego, w którym przyjęto by prawo trwale rozwiązujące kwestie warunków obsadza-
nia określonych stanowisk w państwie. Prezydent podkreślił także, że w tej sytuacji należałoby 
pamiętać o zasadach przyjętych w demokratycznych systemach prawnych. Według niego „nie-
rewolucyjna” ustawa winna precyzyjnie oraz jednoznacznie zdefiniować, co należy rozumieć 
przez „obywatelską nieskazitelność i rzetelność” (Havel, 1995a). Jedynie wówczas jest możliwe 
odrzucenie zasady zbiorowej odpowiedzialności, co stoi przecież w sprzeczności z demokra-
tycznym państwem prawa (Kosař, 2009, s. 234). W opinii głowy państwa przedłużanie obowią-
zywania radykalnego ustawodawstwa w zakresie lustracji stanowiło „zupełnie niezrozumiały 
wyraz braku zaufania do własnej zdolności do tworzenia normalnego porządku prawnego” (Ha-
vel, 1995a). Pomimo jednak użytych przez byłego dysydenta argumentów, posłowie odrzucili 
weto prezydenta i nowelizacja ustawy weszła w życie. Sprawa powróciła w 2000 roku. Havel 
ponownie wyraził wtedy zdanie, że ustawę lustracyjną powinien zastąpić akt prawny o służbie 
państwowej, określający dokładne kryteria wymagane przy zatrudnianiu ludzi do pracy w admi-
nistracji, przede wszystkim na wysokie stanowiska. Także i tym razem posłowie odrzucili weto 
Havla kwalifikowaną większością głosów (Prezydent Czeskiej Republiki).

Václav Havel musiał również czuwać nad przestrzeganiem podstawowych zasad tworzenia 
prawa. W 1997 roku prezydent zawetował ustawę o gospodarce wodnej, gdyż została ona rozcią-
gnięta na stosunki prawne ukształtowane jeszcze w poprzednim systemie państwowym.. Prezy-
dentowi nie pozostało zatem nic innego, jak stwierdzić, że doszło do naruszenia zakazu działania 
prawa wstecz (Havlík, Hrubeš, Pecina, 2014, s. 449). Posłowie nie zdołali wówczas przełamać 
prezydenckiego weta (Prezydent Czeskiej Republiki).

Prezydent dbał również o przestrzeganie innych podstawowych zasad prawnych i obowią-
zującej hierarchii aktów prawnych. Według niego w demokratycznym państwie prawa musiała 
mieć zastosowanie zasada przyzwoitej legislacji, której fundamentem jest bezspornie prymat 
Konstytucji. Havel jako głowa państwa zajmował nieprzejednane stanowisko – najwyższym 
prawem w Republice Czeskiej jest ustawa zasadnicza. Zatem w opinii prezydenta wszystkie 
inne akty prawne muszą być z nią zgodne (Havlík, Hrubeš, Pecina, 2014, s. 447). Dał temu 
wyraz, wetując w 2000 roku ustawę o zmianie ustawy o Narodowym Banku Czech i Najwyż-
szym Urzędzie Kontroli. Jak stwierdził Havel, niektóre zapisy ustawy w sposób nieuzasadniony 
i sprzeczny z Konstytucją naruszyły autonomię banku centralnego. Wyraził przekonanie, że za-
sada niezależności Narodowego Banku Czech (ČNB) w zakresie stosowania instrumentów eko-
nomicznych, w celu ochrony waluty i jej stabilności przed możliwymi wpływami politycznymi 
i ingerencjami, jest słuszna. Do tej pory funkcjonowała ona w czeskim systemie prawnym, jed-
nak ustawa z 2000 roku wprowadziła zapis, że ČNB będzie mógł określić cel inflacyjny i reżim 
kursu czeskiej waluty do walut obcych w porozumieniu z rządem. Tego rodzaju współdziałanie 
władzy wykonawczej z bankiem centralnym byłoby zdaniem Havla niebezpiecznym rozwiąza-
niem. Byłoby to bowiem zaprzeczeniem idei autonomii Narodowego Banku Czech i w rzeczywi-
stości ograniczeniem jego uprawnień decyzyjnych (Prezydent Czeskiej Republiki). Havel z całą 
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stanowczością zwrócił uwagę na to, że zgodnie z art. 98 ust. 1 Konstytucji, głównym celem dzia-
łalności Narodowego Banku Czech jest troska o stabilność pieniądza. Tymczasem Izba Poselska 
przyjęła ustawę, która na bank centralny nałożyła obowiązek dbania przede wszystkim o sta-
bilność cen. Havel stwierdził jednak, że stabilność pieniądza, a stabilność cen to dwie zupełnie 
odmienne kategorie ekonomiczne, których w żadnym wypadku nie można traktować zamiennie 
(Prezydent Czeskiej Republiki). Ponadto, prezydenta zaniepokoił zapis ustawy, przewidujący 
mianowanie członków Rady Bankowej Narodowego Banku Czech na wniosek rządu. Kompe-
tencje w tym zakresie, zgodnie z art. 62 lit. k Konstytucji, należały bowiem do prezydenta. Havel 
podkreślił, że celem aktu prawnego uchwalonego przez Izbę Poselską było m.in. dostosowanie 
czeskiego ustawodawstwa do prawa wspólnotowego. Nie można było jednak tego osiągnąć, ła-
miąc podstawową zasadę hierarchii aktów prawnych obowiązujących w demokratycznym pań-
stwie. Argumentacja przedstawiona przez Havla nie przekonała posłów, którzy odrzucili jego 
weto. Prezydent nie dał jednak za wygraną i skierował wniosek do Sądu Konstytucyjnego, a ten 
stwierdził, że ograniczenie uprawnień prezydenta w zakresie powoływania członków Rady 
Bankowej Narodowego Banku Czech było niezgodne z ustawą zasadniczą. Ponadto orzekł, że 
główny cel działalności banku centralnego określony w akcie prawnym uchwalonym przez izbę 
niższą parlamentu w 2000 roku nie może być sprzeczny z tym wskazanym w Konstytucji (Havel, 
2000a). Ostatecznie zasadniczym zadaniem ČNB stało się dbanie o stabilność cen. Ta reguła 
została przyjęta ustawą konstytucyjną z 27 listopada 2001 roku, zmieniającej brzmienie art. 98 
ust. 1 Konstytucji (Kruk-Jarosz), co Havel mógł niewątpliwie uznać za swoje zwycięstwo. 

Wiele emocji wywołał także spór o ustawę w sprawie obwodnicy Pilzna. Prezydent nie miał 
wątpliwości, że u podstaw uchwalenia tego aktu prawnego leżały dobre intencje. Zdawał sobie 
bowiem sprawę, że ustawa miała pomóc mieszkańcom miasta, którzy od wielu lat zmagali się 
z problemami związanymi z transportem samochodowym. Havel nie ukrywał, że chciałby, aże-
by sytuacja ta została szybko rozwiązana. W jego opinii jednak przygotowanie specjalnej ustawy 
dla Pilzna nie było trafione i stosowne. Jak stwierdził wszak Havel, problem budowy obwodnicy 
Pilzna, trwający od ponad 10 lat, nie tkwił wyłącznie w pracy konkretnych osób. Jego zdaniem 
była to raczej kwestia wadliwego ustawodawstwa. Z tego powodu ustawodawca winien dołożyć 
wszelkich starań, aby przygotować prawo, które miałoby zastosowanie nie tylko do jednego kon-
kretnego przypadku, ale również do innych podobnych sytuacji (Prezydent Czeskiej Republiki).

Według Havla jednak najpoważniejszą konsekwencją uchwalenia tej ustawy było to, że 
miałaby ona zastosowanie do już rozpoczętych i jeszcze niezakończonych postępowań admini-
stracyjnych, które prowadzono zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami prawa. Gło-
wa państwa obawiała się, że doszłoby wówczas do naruszenia prawa lub prawnie chronionych 
interesów obywateli. Stałoby to w sprzeczności z zasadą bezpieczeństwa prawnego oraz pew-
ności prawa. Tymczasem w demokratycznym państwie prawa organy powinny dążyć przecież 
do pogłębienia zaufania stron, biorących udział w postępowaniu (Havlík, Hrubeš, Pecina, 2014, 
s. 449). Prezydenckie weto wywołało ostrą reakcję ówczesnego przewodniczącego Izby Posel-
skiej Republiki Czeskiej, Václava Klausa, który stwierdził, że postępowanie Havla jest „dep-
taniem podstawowych zasad demokracji parlamentarnej” (za: Kopecký, 2001). W przypadku 
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ustawy o obwodnicy Pilzna prezydent poniósł porażkę, gdyż posłowie zdołali odrzucić jego weto 
kwalifikowaną liczbą głosów.

Pod koniec trzeciej kadencji (1998–2002) izby niższej czeskiego parlamentu Havel miał 
też ogromne zastrzeżenia do nowelizacji ustawy o małych przedsiębiorcach. Zwrócił uwagę na 
to, że od 1991 roku byłaby to aż 56 poprawka wspomnianego aktu prawnego. Ponadto podkre-
ślił, że w pierwszej połowie 2002 roku przyjęto już cztery nowelizacje, które w dużej części 
wprowadzały zmiany w przepisach już wcześniej nowelizowanych. Havel wyraził opinię, że 
projektodawcy mają mglistą koncepcję regulacji dotyczących małych przedsiębiorców. W opi-
nii prezydenta w demokratycznym państwie prawa powinna obowiązywać zasada przynajmniej 
minimalnej stabilności porządku prawnego. Tworzone prawo winno być zatem na tyle dobre, 
ażeby nie było konieczne jego nieustanne nowelizowanie. Jednocześnie zwrócił uwagę na to, 
że niestabilność prawa w zakresie działalności gospodarczej ma bezpośredni wpływ na sytu-
ację ekonomiczną kraju. Ponadto jego zdaniem praktyka legislacyjna nie powinna prowadzić 
do nieładu w porządku prawnym, a jej skutkiem nie może być brak zrozumienia prawa. Havel 
nadmienił także, że ustawa dotyczy działalności drobnych przedsiębiorców, którzy będą mu-
sieli ponosić dodatkowe koszty związane z koniecznością korzystania z profesjonalnej pomocy 
prawnej (Prezydent Czeskiej Republiki). W przypadku tej ustawy weto prezydenckie nie zo-
stało odrzucone, gdyż z powodu końca kadencji posłowie nie mogli się nim zająć (Chrastilová, 
Mikeš, 2003, s. 121). W sytuacji, kiedy Izba Poselska Republiki Czeskiej, pomimo sprzeciwu 
głowy państwa, zdołała ponownie przyjąć ustawę, Havel próbował ją jeszcze uchylić, składając 
wniosek do Sądu Konstytucyjnego. Starał się wtedy zrozumiałym językiem przedstawić swoje 
argumenty. Według Ernesta Valko, postulaty pierwszego prezydenta Republiki Czeskiej znala-
zły w pewnym stopniu odzwierciedlenie w doktrynie Sądu Konstytucyjnego, który był mniej 
podatny na polityczne wpływy niż parlament (Valko, 2003, s. XIV).

W 1995 roku prezydent skierował do Sądu Konstytucyjnego wniosek o uchylenie § 34 usta-
wy o wykonywaniu zawodu autoryzowanego architekta, inżyniera i technika budownictwa. Ha-
vel zwrócił bowiem uwagę na to, że ustawodawca w zaskarżonym przepisie wskazał dwa różne 
reżimy uznawania kwalifikacji jednego zawodu, choć nie było ku temu żadnych racjonalnych 
i obiektywnych powodów. W uzasadnieniu do tego aktu prawnego wspomniano ponadto, że 
problematyka ta będzie wyjaśniona przy okazji nowelizacji ustawy o prawie budowlanym. Havel 
stwierdził, że taka sytuacja jest niedopuszczalna, gdyż twórca ustawy nie może się odwoływać 
do tego, co w przyszłości uchwali bądź czego nie uchwali parlament. W związku z powyższym 
w opinii prezydenta zaskarżony przepis stał w sprzeczności z podstawową zasadą demokra-
tycznego państwa prawa, opartego na poszanowaniu praw i wolności człowieka oraz obywatela. 
Jednocześnie zwrócił uwagę na to, że obywatel winien mieć poczucie pewności i bezpieczeństwa 
porządku prawnego (Havel, 1995), jednak Sąd Konstytucyjny nie podzielił jego zdania. 

Nie zniechęciło to Havla, który w kolejnych latach często dokonywał abstrakcyjnej kontroli 
ustaw. Dzięki temu miał okazję do prezentowania swoich poglądów w zakresie prawa. Były dzia-
łacz antykomunistyczny w 2000 roku przedłożył w Sądzie Konstytucyjnym wniosek o uchylenie 
niektórych zapisów ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o wyborach do parlamentu. 
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Zdaniem Havla jedną z podstawowych zasad właściwego funkcjonowania demokratycznego 
państwa prawa jest system polityczny oparty m.in. na wolnej konkurencji partii politycznych. 
W związku z powyższym żadne ze stronnictw nie powinno być dyskryminowane lub mieć 
uprzywilejowaną pozycję w stosunku do innych organizacji politycznych (Havel, 2000). W opi-
nii prezydenta nowelizacje ustaw dotyczących warunków oraz struktury finansowania partii 
politycznych (np. wyższych dotacji do każdego uzyskanego mandatu) naruszają zasadę równości 
szans rywalizacji w wyborach. Havel podniósł również argument, że zgodnie z art. 20 Karty 
Podstawowych Praw i Wolności Republiki Czeskiej partie oraz ruchy polityczne są niezależne 
od państwa. Tymczasem przyjęte rozwiązania zdaniem prezydenta sprawiły, że organizacje po-
lityczne stały się związane w większym stopniu z państwem niż obywatelami i w konsekwencji 
straciły motywację do tego, aby przekonywać nawet własnych członków oraz sympatyków do 
przygotowanego przez siebie programu (Havel, 2000). Sąd Konstytucyjny, biorąc pod uwagę za-
strzeżenia Havla, nakazał wprowadzenie zmian w dotychczas obowiązującym ustawodawstwie 
(Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej, 2001).

Havel miał również poważne zastrzeżenia do ustawy o sądach, sędziach, asesorach oraz 
administracji sądowej z 2002 roku. Powoływała ona Akademię Sądowniczą Republiki Czeskiej, 
jednak zdaniem prezydenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kształceniem sędziów do-
kładnie w tym samym zakresie i na identycznych warunkach mógłby się zająć Sąd Najwyż-
szy. Tymczasem do życia powołano Akademię, będącą w rzeczywistości jednostką admini-
stracji państwowej, na której działanie ogromny wpływ miał minister sprawiedliwości, a więc 
przedstawiciel władzy wykonawczej. W jego rękach znalazły się bardzo szerokie kompetencje, 
tj. powoływanie dyrektora szkoły, Rady Akademii (odpowiedzialnej za program nauczania, za-
trudnianie kadry nauczycielskiej) oraz mianowanie na wniosek dyrektora nauczycieli. Ponadto 
ministerstwo sprawiedliwości uzyskało prawo do nadawania statutu Akademii oraz nadzorowa-
nia działalności szkoły (Havel, 2002). 

Havel zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 1 Konstytucji Republika Czeska jest demokratycz-
nym państwem prawa, opartym na poszanowaniu praw i wolności człowieka oraz obywatela 
(Biblioteka Sejmowa). Prezydent wyraził przekonanie, że z demokratycznym państwem prawa 
nierozerwalnie jest związana zasada podziału władzy. Należy zatem odpowiednio zadbać o nie-
zawisłość sędziów i niezależność sądów. Havel wierzył, że egzekutywa nie powinna mieć jakie-
gokolwiek wpływu na władzę sądowniczą. Niezależność sądów nie przejawia się bowiem tylko 
brakiem wpływu na nie w momencie orzekania. Były działacz antykomunistyczny przypomniał 
jednocześnie, że sędzia powinien być profesjonalnie przygotowany do pełnienia swojej funkcji, 
a więc jest zobowiązany nieustannie podnosić kwalifikacje zawodowe. To od sędziego powinno 
jednak zależeć, w jaki sposób to osiągnie. Havel podkreślał bowiem, że nie jest dobrym rozwią-
zaniem, ażeby funkcjonariusz publiczny uprawniony do orzekania, obligatoryjnie uczęszczał na 
szkolenia do instytucji, na której program nauczania bezpośrednio lub choćby pośrednio wpły-
wa władza wykonawcza. W opinii Havla nie da się bowiem tego pogodzić z zasadą podziału wła-
dzy. Z drugiej strony zaniedbuje się Sąd Najwyższy, który biorąc pod uwagę sytuację kadrową, 
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budżetową oraz techniczną, nie byłby w stanie realnie wziąć na siebie odpowiedzialności za 
ustawiczne kształcenie funkcjonariuszy publicznych uprawnionych do orzekania. Havel zwrócił 
ponadto uwagę, że w ten sposób sędziowie w trakcie zajmowania swojego stanowiska znajdą 
się faktycznie pod stałą kontrolą władzy wykonawczej (Havel, 2002). Jednocześnie stwierdził, 
że sędziowie bezspornie powinni otrzymać możliwość podnoszenia kwalifikacji i w tej kwestii 
zgadza się z Ministerstwem Sprawiedliwości. Nie jest jednak wskazane, aby obowiązkowe szko-
lenia dla sędziów odbywały się okresowo wyłącznie w jednej instytucji. W państwie respek-
tującym zasadę podziału władzy musi istnieć właściwy system hamulców oraz przeciwwag, 
o czym zdaniem Havla zapomniano przyjmując wspomniane rozwiązania prawne. Egzekutywa 
uzyskała bowiem ogromny wpływ na sądownictwo. Władza wykonawcza, jak przewiduje to 
Konstytucja, winna zabezpieczyć środki niezbędne do właściwego działania wymiaru sprawie-
dliwości. Według Havla przyjęta ustawa naruszyła zasadę podziału oraz równowagi pomiędzy 
poszczególnym rodzajami władzy w państwie. Zwiększenie wpływów władzy wykonawczej, 
zdaniem byłego dysydenta, stwarzało zawsze zagrożenie dla judykatywy, która przecież stano-
wi jeden z filarów demokratycznego państwa prawa. Sąd Konstytucyjny podzielił wątpliwości 
wskazane przez prezydenta Republiki Czeskiej (Havel, 2002).

W 2002 roku Havel miał również zastrzeżenia do ustawy regulującej kwestie rodziny kon-
traktowej, podejmującej się czasowo pieczy nad dzieckiem. Havel wyraził opinię, że akt prawny 
narusza podstawowe zasady demokratycznego państwa prawa, opartego przecież na poszanowa-
niu praw i wolności człowieka oraz obywatela. We wniosku do Sądu Konstytucyjnego prezydent 
podkreślił, że w ustawie nie znalazła się nawet ostra definicja rodziny kontraktowej. Havel pod-
kreślił, że ustawodawca używa „mglistych” pojęć, czyli „w uzasadnionych przypadkach”, „jeżeli 
wymaga tego interes dziecka”, których nie da się wyjaśnić używając powszechnie przyjętych 
metod interpretacyjnych, co jest naruszeniem postulatu pewności prawa, a w konsekwencji zasa-
dy praworządności. Nie wskazano także praw oraz obowiązków dziecka, jak i jego biologicznych 
rodziców. Zauważył ponadto, że zgodnie z zapisami ustawy, to zakład poprawczy sam może wy-
brać rodzinę zastępczą, a następnie zawrzeć z nią umowę. Havel stwierdził, że dziać się tak może 
bez wystarczającej kontroli ze strony sądu, co stanowi naruszenie zasady ochrony praw podsta-
wowych oraz swobód dzieci (Havel, 2002a). Przypomniał ponadto, że zgodnie z Konstytucją 
Republiki Czeskiej, ministerstwa mogą wyłącznie na podstawie i w granicach ustawy wyda-
wać przepisy prawne, jeżeli zostaną do tego przez ustawę upoważnione. Zapisy wspomnianego 
aktu prawnego, według Havla, wykraczały jednak poza granicę ustanowioną przez inne ustawy. 
W związku z powyższym Havel miał obawy, że stosowanie takiego prawa nie będzie korzystne 
dla dzieci. Z tego powodu zwrócił się on do Sądu Konstytucyjnego z wnioskiem o uchylenie 
niektórych przepisów ustawy (Havel, 2002). Sąd Konstytucyjny po prawie dwóch latach orzekł, 
że zastrzeżenia Havla do aktu prawnego są uzasadnione (Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej, 
2004) i parlament w 2005 roku musiał uchwalić nowelizację do wspomnianej ustawy. 
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Podsumowanie
Václav Havel głosił, że prawo jest dla ludzi i powinno uwzględniać podstawowe zasady 

demokratycznego państwa prawa, ale również wartości moralne. Jako prezydent Czechosłowacji 
dążył do zachowania wspólnego państwa Czechów i Słowaków. Dzięki jego staraniom m.in. po-
wołano do życia Sąd Konstytucyjny Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej. Uchwalono 
również ustawę o referendum. Nie zapobiegło to jednak rozpadowi kraju, choć większość oby-
wateli opowiadała się za jego zachowaniem. Można powiedzieć, że Havel nie zdołał wówczas 
przeforsować swojej wizji państwa.

W 1993 roku były działacz antykomunistyczny został pierwszym prezydentem Republiki 
Czeskiej. Wydawało się wtedy, że jako głowa państwa nie miał zbyt mocnej pozycji, jednak 
mimo braku odpowiedniego wykształcenia, potrafił w efektywny sposób wykorzystać instru-
menty kontroli prawa, które dała mu ustawa zasadnicza. Jeżeli nawet jego weta były dosyć często 
odrzucane przez parlament, to uzyskał możliwość głoszenia swoich poglądów na temat porząd-
ku prawnego w demokratycznym państwie. Havel zawsze starał się przedstawiać swoje wątpli-
wości prawne w sposób przejrzysty, co widać nawet we wnioskach do Sądu Konstytucyjnego 
Republiki Czeskiej. Przywiązywał przy tym ogromną wagę do języka, którym się posługiwał, 
zależało mu bowiem, aby poruszana przez niego tematyka miała merytoryczną wartość, ale była 
także zrozumiała dla obywateli. Havel wywarł wpływ na proces legislacyjny, być może nie w ta-
kim stopniu jakby sam tego oczekiwał, ale na pewno w większym stopniu niż się po nim tego 
spodziewano. Havel był laikiem w zakresie prawa, lecz niejednokrotnie zauważał rażące błędy 
w procesie legislacyjnym. 
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S łowa k luczowe Korea Północna, kult jednostki, ideologia dżucze

Abstrak t  Tematem artykułu jest zaprezentowanie wybranych aspektów dotyczących historyczno-
-kulturalnych uwarunkowań systemu politycznego Koreańskiej Republiki Ludowo-Demo-
kratycznej. Opisano w nim m.in. wielkie znaczenie kultu jednostki (w tym teorii wielkiego 
wodza) oraz ideologii dżucze (niezależność) dla reżymu komunistycznego, który nie roz-
wijał się w kulturalnej próżni, lecz przystosował do tzw. lokalnej specyfiki.

‘On greatness, wise leadership and great personality of the Dear Leader’  
– a few remarks concerning the determinants of the Democratic People’s Republic  
of Korea’s political system
Key words North Korea, personality cult, the Juche ideology

Abstrac t  The subject of this article is to present selected aspects concerning cultural and historical 
determinants of the Democratic People’s Republic of Korea’s political system. Amongst 
everything else, it describes the great importance of the Kims personality cult (including 
the ‘Great Leader’ theory) and the Juche (self-reliance) ideology to the Communist regime 
that have not developed in cultural emptiness but adopted to the so-called ‘local specificity’.

Korea Północna jest jednym z najbardziej specyficznych państw współczesnego świata. 
Co jakiś czas ściąga na siebie uwagę, jako potencjalne zagrożenie dla pokoju lub modelowy przy-
kład funkcjonowania totalitaryzmu, kultu jednostki oraz braku poszanowania praw człowieka. 



80 Acta Politica Polonica

Przemysław Benken

To także pierwsze w historii państwo komunistyczne, w którym władzę dziedziczą członkowie 
rodziny przywódcy, jak również jedyne, w którym przechodzi ona z ojca na syna. Mechanizmy 
funkcjonowania Korei Północnej są niezwykle interesujące także dlatego, że rządy tzw. dynastii 
Kimów nie przeszły jeszcze do historii. Z tego względu wskazane jest zgłębianie problematyki 
związanej z dynastią; tym bardziej, że istnieje na jej temat niemały materiał źródłowy i literatura 
przedmiotu.

* * *
Rozważania na temat rozwoju komunizmu w Korei należy zacząć od zasygnalizowania 

trzech kluczowych kwestii: poziomu wykształcenia i zamożności ogromnej większości jej 
mieszkańców; wykorzystywania od tysięcy lat doktryny konfucjanizmu, zakładającej szacunek 
i posłuszeństwo wobec władzy; historii Korei rządzonej przez wieki przez władców absolutnych, 
która następnie, gdy zabrakło silnego przywództwa, popadła w zależność od sił zewnętrznych.

Dla zdolnego polityka, jakim był Kim Ir Sen, optymalne okazało się wykorzystanie istnieją-
cych w Korei uwarunkowań historyczno-kulturowych, aby uzyskać legitymizację swych rządów 
i związanych z nimi przemian społeczno-politycznych. System komunistyczny nie był wdrażany 
w warunkach kulturowej próżni, lecz w przypadku państw azjatyckich generalnie przechodził 
mniejszą lub większą ewolucję dostosowując się do tzw. lokalnej specyfiki1. Działo się tak dlate-
go, ponieważ niewykształcona ludność chłopska, stanowiąca większość populacji tego obszaru 
geograficznego, miała ogromne trudności ze zrozumieniem teorii marksistowskiej i leninizmu, 
więc skuteczniejsze było odwołanie się przez komunistów do tych z głęboko zakorzenionych 
w niej wzorców, które wspierały rozwój „rewolucji”. Jak pisał jeden z południowokoreańskich 
badaczy (Lim, 2000, s. 168): „Narodowi rewolucjoniści w krajach peryferyjnych gorąco pragnęli 
odnaleźć tradycje kolektywistyczne w swoim dziedzictwie narodowym i w tym dopatrywali się 
zarodków socjalistycznej przyszłości”.

Trudno byłoby wyobrazić sobie bardziej podatny grunt dla szerzenia kultu jednostki niż 
słabo rozwinięte społeczeństwo oparte na tradycyjnych wartościach konfucjańskich, które od 
starożytności było rządzone przez cesarzy reprezentujących „Niebiosa” i mających w oczach 
poddanych boski mandat do sprawowania władzy. Państwo stawało się tym samym swoistym 
„kościołem”, którego najważniejszym elementem był cesarz, który miał nie tylko prawo do kon-
trolowania i decydowania o życiu jednostek, lecz przydawano mu również cechy paternalistycz-
ne (ojciec narodu), zatem przynajmniej w teorii winien się wykazywać dużą roztropnością i dbać 
o swój lud, a nie być krwawym despotą. Przykładowo w Biuletynie Specjalnym Ambasady Ko-
reańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Warszawie ze stycznia 1982 roku – O wielkości, 
mądrym przywództwie i wielkiej osobowości drogiego przywódcy towarzysza Kim Dzen Ir (Ar-
chiwum [dalej: AIPN], 2602/17512, k. 217–219) poświęconym postaci Kim Dzong Ila, zapisano 
m.in.:

1 Innym obok Korei Północnej przykładem tego rodzaju zależności, aczkolwiek nie tak skrajnym, był rządzony 
przez komunistów Wietnam (Benken, 2014, s. 93–106).
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Jego wielka sympatia dla ludzi dosięga nawet mieszkańców małych wysepek wschodniego [Morze 
Japońskie – dop. P.B.] i zachodniego morza [Morze Żółte – dop. P.B.], nie zaznaczonych na żadnej 
mapie. Szczerze zatroskany o warunki życia ludzi, którzy żyją z dala od lądu, przesłał im odzież oraz 
inne przedmioty niezbędne do życia, jak również zapewnił ich dzieciom uczącym się z dala od domu 
stypendia. Ciągle nieusatysfakcjonowany tym wszystkim, przesłał aparaty telewizyjne i akordeony. 
Powiedział on, że tam, gdzie żyją ludzie, tam powinien być śmiech i śpiew. (…) Kiedy robotnik z za-
kładów metalowych Kim Czek uległ wypadkowi i był bliski śmierci, drogi przywódca tak bardzo za-
angażował się w sprawę uratowania go, że posłał najlepszych lekarzy z odpowiednimi lekarstwami, 
co w ostateczności uratowało rannemu życie. Pewnego dnia na zachodnim wybrzeżu rybak łowiący 
skorupiaki został pochłonięty przez falę, która wyrzuciła go na grzbiet góry lodowej odpływającej 
od brzegu. Drogi przywódca polecił posłać po niego helikopter, by uratować go. Jego miłość do ludzi 
jest znana wszędzie: w fabrykach; w wiejskich gospodarstwach; w odległych górskich wioskach; na 
wyspach (…); na wschodnim i zachodnim wybrzeżu. Dociera ona wszędzie: i do górników w kopal-
niach i do funkcjonariuszy pracujących w obcych krajach. (…) To tylko niektóre przykłady spośród 
wielu, świadczących o jego miłości do ludzi. Pod jego skrzydłami wyrosło wielu zdolnych członków 
i działaczy sławnej Partii Pracy Korei. (…) Drogi przywódca nigdy nie zapomniał tych, którzy padli 
na rewolucyjnej drodze i otaczał wielkim uczuciem i troską ich rodziny. Można było być pewnym, że 
ich osierocone dzieci będą otoczone opieką przez partię oraz że będą one posyłane do rewolucyjnych 
szkół. Skromny i prosty, drogi przywódca ciągle żyje i pracuje wśród ludu. Nigdy nie stara się wy-
różnić wśród ludzi i traktuje wszystkich jak członków własnej rodziny, nie robiąc żadnej ceremonii. 
Przykłada on wielką wagę do głosu mas i szczerze dyskutuje z nimi o sprawach kraju. (…) Drogi 
przywódca, który zawsze żyje wśród ludzi, jest człowiekiem bardzo przystępnym. Dzieli on radości 
i smutki innych ludzi, prowadząc skromne życie. Od czasu do czasu zabiera on ze sobą urzędników, 
by wizytowali miejsca budowy i produkcji, a będąc na wsi daje rady i wskazania dotyczące terenów 
rolniczych. Zdarza się, że podczas podróży, gdy widzi porozrzucane kępki ryżu na drodze, zatrzy-
muje samochód i stara się je zebrać – następnie, zanim zacznie kontynuować podróż, pozostawia je 
w napotkanym stogu. Drogi przywódca Kim Dzen Ir jest tak życzliwym przywódcą ludu, że kocha 
i traktuje jak skarb swój naród.

Według Krzysztofa Gawlikowskiego (2002, s. 33–42, 52–62), Kim Ir Sen, wybierając kon-
cepcję sprawowania władzy, zdecydował się na tzw. drogę królewską. Podobnie uważał jeden 
z najwybitniejszych polskich znawców problematyki koreańskiej, Waldemar J. Dziak (2002, 
s. 210), który doszedł do wniosku, że system polityczny Korei Północnej okazał się mieszanką 
komunizmu i tradycji (należałoby dodać do tego nacjonalizm2), a państwo pełniło rolę „wiel-
kiego zakładu wychowawczego”, co współgrało z konfucjańskim systemem życia społecznego.

Wizerunek przywódcy odgrywa w społeczeństwach azjatyckich decydującą rolę, dlatego 
jego oficjalne wersje często mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. O ile jeszcze Kim Ir 
Senowi trudno byłoby odmówić nieprzeciętnych zdolności politycznych3, to Kim Dzong II uwa-
żany był powszechnie przez zachodnich badaczy za osobę niedorównującą ojcu na tym polu. 

2 Kim Ir Sen mawiał: „Jestem w takim samym stopniu nacjonalistą, jak komunistą” (za: Lim, 2000, s. 171).
3 Waldemar J. Dziak (2003, s. 63) podsumował polityczne dokonania Kim Ir Sena następująco: „o ostatecz-

nym sukcesie przesądziły jego osobiste predyspozycje i uzdolnienia. (…) Był on politykiem rzeczowym, przebiegłym 
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Wbrew oficjalnym dokumentom północnokoreańskim, jak zauważył Waldemar J. Dziak (2003, 
s. 239): 

Nikt nie widział i nie słyszał, by [Kim Dzong Il – dop. P.B.] kiedykolwiek wystąpił publicznie na 
wiecu, forum parlamentarnym czy plenum partii. Przez całe lata unikał dziennikarzy i dyplomatów 
nawet z państw zaprzyjaźnionych z Phenianem. 

Również w raporcie politycznym Ambasady Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w Phenianie za 
1981 rok (AIPN, 2602/17512, k. 36) zapisano: 

Wystąpienia młodego Kima nie były transmitowane, ani też publikowane w prasie. Nie przyjmował 
też gości zagranicznych. Jednakże cytaty z jego przemówień umieszczano na planszach propagando-
wych w różnych instytucjach. 

Warto wszakże zauważyć, że gdy młody Kim Ir Sen w 1945 roku powrócił do Korei, po 
czym objął władzę na Północy, stało się to dzięki poparciu Związku Socjalistycznych Republik 
Sowieckich. Jego rozpoznawalność w społeczeństwie początkowo była niewielka, gdyż z racji 
mizernych dokonań nie był owiany taką legendą jak Ho Chi Minh lub Mao Zedong. Jedynym 
wyjściem z tej sytuacji było sfabrykowanie nowego życiorysu i szerzenie kultu jednostki, co 
zapoczątkowali jeszcze Sowieci, przedstawiając Kim Ir Sena, jako bohatera wojny partyzanckiej 
przeciwko Japonii (Dziak, 2003, s. 27–28; 40 lat walki…, 1986, s. 170).

Doskonałym przykładem praktycznego zastosowania opisanych wyżej zależności w okre-
sie późniejszym było ulokowanie przez rządową propagandę miejsca urodzin Kim Dzong Ila 
w rejonie góry Pektu (najwyższe wzniesienie w Korei Północnej), gdzie miał przyjść na świat 
pierwszy mityczny władca i protoplasta narodu koreańskiego – Tangeuna. Nie powinno też dzi-
wić, że góra Pektu stała się oficjalną kolebką „koreańskiej rewolucji” (Dziak, 2002, s. 213–214). 
Ponieważ komunistyczni przywódcy Korei Północnej nawiązywali do dawnych cesarzy rządzą-
cych z woli „Niebios”, ich oficjalne życiorysy pełne były nienaturalnych zjawisk, jak zwierzęta 
mówiące ludzkim głosem. Lista podobnych „faktów” wykreowanych przez propagandę była dłu-
ga i mogłaby stanowić materiał na osobne opracowanie. Miały one służyć legitymizacji władzy 
„dynastii Kimów” w Korei Północnej (przez upodobnienie jej do tradycyjnej władzy cesarskiej), 
a także uzasadniać ich politykę. W cytowanym już wyżej dokumencie ambasady KRL-D w War-
szawie ze stycznia 1982 roku (AIPN, 2602/17512, k. 202) młodość Kim Dzong Ila została przed-
stawiona następująco:

Już jako dziecko nasz drogi przywódca był nieprzeciętnie zdolny, pozyskując w miarę czasu wielką 
mądrość i nieprzeciętną osobowość. Swe lata chłopięce i młodzieżowe przebył w czasie demokratycz-
nej rewolucji, krwawej wojny wolnościowej przeciwko imperializmowi amerykańskiemu, angażując 

i dalekowzrocznym, umiejącym bezbłędnie odróżniać realną władzę od ich pozorów. Braki w wykształceniu nadrabiał 
niespożytą energią, olbrzymią siłą woli, uporem, sprytem i wrodzoną chłopską nieustępliwością”.
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się w bohaterską walkę na rzecz rewolucji socjalistycznej i budowy nowego ustroju. W czasie tym 
doznał on nieubłaganego losu rewolucyjnej walki oraz poznał rzeczywistość i życie swojego narodu.

Dla chłopskich mas Korei, odizolowanych od świata zewnętrznego, niewykształconych, 
nieustannie indoktrynowanych i od bardzo wielu pokoleń wdrażanych do posłuchu wobec cesa-
rzy z „boskimi” właściwościami, podobne treści przekazywane przez propagandę komunistycz-
ną były czymś znanym i w pewnym sensie naturalnym. Co godne uwagi, kult jednostki z nad-
naturalnymi zdolnościami połączono w Korei Północnej z całkowitą likwidacją życia religijnego 
– obiektem czci stać się miał tylko komunistyczny przywódca.

Według oficjalnej propagandy, „wódz” jest o wiele ważniejszy od partii, która służy jedynie 
za swoisty pas transmisyjny dla wdrażania w życie jego idei, a bez przywódcy traci jakąkolwiek 
wartość. Również i to twierdzenie wspierano odwołaniem się do historii Korei, która pozbawiona 
charyzmatycznego władcy była narażona na różnego rodzaju trudności, czego najlepszym przy-
kładem było popadnięcie w zależność od Japonii w pierwszej połowie XX wieku (Dziak, 2004, 
s. 66–61). Specyficznym, „koreańskim” wyróżnikiem kultu jednostki była pierwsza tzw. nauko-
wa teoria wodza, w której zakładano, że o sile danego państwa i jego znaczeniu w świecie nie de-
cyduje wielkość terytorium, ani potencjał demograficzny, ekonomiczny lub militarny, lecz oso-
bowość przywódcy. Zgodnie z tym rozumowaniem Kim Ir Sen, po śmierci m.in. Józefa Stalina 
i Mao Zedonga, był najwybitniejszym żyjącym przywódcą komunistycznym, w związku z czym 
winien stać się najważniejszym punktem odniesienia dla światowego ruchu komunistycznego 
(Dziak, Faliński, 1994, s. 13). W raporcie politycznym Ambasady Polskiej Rzeczypospolitej Lu-
dowej w Phenianie za 1981 rok (AIPN, 2602/17512, k. 33) zostało to przedstawione następująco:

W marcu [1981 r. – dop. P.B.] wylansowano tezę o wielkim narodzie. Jej twórcy utrzymywali, że 
wielkość danego kraju, partii i narodu zależy od wielkości i geniuszu wodza. Przed stu laty na-
ród niemiecki szczycił się pierwszym wodzem klasy robotniczej – Karolem Marksem. Na początku 
XX w. naród Rosji zwyciężył w rewolucji socjalistycznej dzięki Leninowi – wodzowi okresu rewo-
lucji proletariackiej. Obecnie na kuli ziemskiej rozpoczęła się nowa epoka dżucze, idei stworzonej 
przez genialnego i wielkiego wodza Kim Ir Sena. Z tego powodu naród koreański szczyci się sławą 
największego narodu współczesnej epoki. (…) Wojna koreańska zapoczątkowała upadek imperiali-
zmu amerykańskiego. Naród koreański otworzył nową epokę dla antyimperialistycznego ruchu naro-
dowowyzwoleńczego, a ponadto śmiało i zdecydowanie złamał wszelkie gotowe dogmaty i formuły, 
odrzucił mistycyzm, stworzył nową historię, własne nowe tradycje, dając przykład innym [narodom 
– dop. P.B.].

Tradycja okazała się niezwykle pomocna także przy legitymizowaniu decyzji Kim Ir Sena 
o uczynieniu Kim Dzong Ila swoim następcą. Odwołano się wówczas do istniejącego wśród ludu 
przekonania o dziedziczeniu cech osobowości ojca przez pierworodnego syna. Wynikało z tego, 
że jedynie osoba związana z „wodzem” więzami krwi jest w stanie kontynuować „rewolucję”. 
Ponadto wybór następcy winien być pozostawiony przywódcy, gdyż tylko on mógł wprowadzić 
najodpowiedniejszą do tego osobę we wszystkie tajniki rządzenia państwem. Ponieważ wyma-
gało to nie tylko geniuszu „wodza”, dziedziczonego w obrębie jego rodziny, lecz także wielu 
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lat pobierania skomplikowanych nauk przez sukcesora, mogło się dokonać tylko w najbliższym 
kręgu „przywódcy”. Jak pisano w cytowanym już dokumencie ambasady KRL-D w Warszawie 
ze stycznia 1982 roku (AIPN, 2602/17512, k. 202–203):

Nasz drogi przywódca [Kim Dzong II – dop. P.B.] poznał prawdę rewolucyjną i rozwinął rewolucyjny 
pogląd (…) na świat, pozyskując szlachetność charakteru i cechy przywódcze wielkiego wodza [Kim 
Ir Sena – dop. P.B.]. Przejął on także spuściznę, wielką linię przywódców rewolucyjnych, strategię 
i taktykę oraz rewolucyjne metody pracy, a także wspaniałe cechy charakteru komunisty, niezbędne 
do realizacji wielkich celów koreańskiej rewolucji”.

Kim Dzong II, jako namaszczony następca wielkiego wodza, zobowiązywał się do zacho-
wania pełnej lojalności wobec „ojca narodu” i dbania o to, by jak najdłużej utrzymywać go przy 
życiu (Dziak, 2004, s. 66). Zależność ta rozciągnęła się także poza doczesne relacje obu przy-
wódców, co było szczególnie widoczne w wydatkowaniu znacznych środków na utrzymywanie 
w jak najlepszym stanie zabalsamowanych zwłok Kim Ir Sena.

Biorąc pod uwagę możliwość pojawienia się problemów z płynnym przejęciem władzy, roz-
wiązanie powyższe było korzystne dla obu zainteresowanych. Kim Ir Sen, przygotowując grunt 
pod przyszłe zmiany, zarządził od 1974 roku rozpoczęcie popularyzowania w środkach maso-
wego przekazu słabo dotąd rozpoznawalnego syna, np. nakazując zapisywanie w gazetach jego 
cytatów niebieskim drukiem (Dziak, 2003, s. 235–244). Zapoczątkowano tym samym kolejny 
kult jednostki, aczkolwiek można też było zauważyć propagandowe działanie polegające na sta-
pianiu się postaci Kim Ir Sena z Kim Dzong Ilem. Chciano w ten sposób dodatkowo podkreślić 
nierozerwalną więź między ojcem a synem we wspólnym dziele prowadzenia „rewolucji”. Warto 
więc raz jeszcze odwołać się do raportu politycznego Ambasady Polskiej Rzeczypospolitej Lu-
dowej w Phenianie za 1981 rok (AIPN, 2602/1715, k. 35–36):

Instytucję wodzostwa oraz wymóg wierności i oddania narodu wobec przywódcy uzasadniono pra-
widłowością historycznego rozwoju ludzkości. Powoływano się na liczne wydarzenia, w tym na 
wierność Engelsa wobec Marksa, [jak również wierność – dop. P.B.] wybitnych rewolucjonistów 
rosyjskich wobec Lenina, a przyczynę upadku Komuny Paryskiej upatrywano w braku wodza. (…) 
Akcentowano z naciskiem, że absolutny prestiż i wielkość wodza, to rzecz niepodważalna. Kim 
Dzong Il (syn wodza) uczestniczył aktywnie przy podejmowaniu decyzji we wszystkich istotnych 
dla kraju sprawach, brał udział (razem z ojcem) w kilku rocznicowych zgromadzeniach, wzbudzając 
największe zainteresowanie kamerzystów telewizyjnych, filmowców, fotoreporterów i publiczności. 
(…) Propaganda usiłuje wmówić społeczeństwu, że świat uznaje wielkość Kim Dzong Ila i uwielbia 
[go – dop. P.B.], jako wybitnego myśliciela i teoretyka, który w sposób doskonały i pełny przyswoił 
idee rewolucyjne prezydenta [Kim Ir Sena oraz – dop. P.B.] sformował je w zwarty system idei, teorii 
i praktyki, stając się wzorem kimirsenisty.

Podobne mechanizmy wykorzystywano również do budowania wizerunku Kim Dzong Una.
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Ostatnią kwestią, którą należałoby przeanalizować jest ideologia dżucze (dosłownie ozna-
cza to samodzielność lub samodzielny byt)4, czyli tzw. niezależna myśl polityczna Kim Ir Sena. 
Według zachodnich badaczy, przyczyną jej sformułowania był konflikt chińsko-sowiecki, wo-
bec którego KRL-D do 1962 roku udawało się skutecznie dystansować bez psucia sobie relacji 
z dwoma mocarstwami. Kim Ir Sen obawiał się, że w przypadku nawiązania bliskich relacji 
z Chinami, Korea Północna stanie się państwem wasalnym ChRL. Z drugiej jednak strony nie 
mógł on wybaczyć Nikicie Chruszczowowi jego krytyki Józefa Stalina, któremu Kim Ir Sen 
zawdzięczał zdobycie władzy, a także negatywnego stosunku do kultu jednostki. Dopóki w Mo-
skwie rządził Chruszczow, można było zauważyć delikatny przechył polityki Korei Północnej 
w kierunku ChRL, jednak w kolejnych latach większą sympatią Phenianu cieszył się ZSRS 
(Dziak, 2001, s. 76–82). Napięcia występujące na linii Pekin-Phenian zauważono np. w analizie 
Departamentu II Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 9 grudnia 1981 roku (AIPN, 2602/1715, 
k. 64–65):

Zewnętrzne oznaki sugerują istnienie dobrych, przyjaznych stosunków (…). Obie strony dokładają 
starań, by utrzymać społeczeństwo swych krajów w takim przekonaniu. W rzeczywistości jednak 
zarysowują się sprzeczności interesów. KRL-D jest zaniepokojona coraz ściślejszym wiązaniem się 
Pekinu z USA, Japonią i innymi reakcyjnymi siłami na zachodzie, dwuznaczną polityką w kwestii 
koreańskiej (dążenia Pekinu do utrwalenie status quo na Półwyspie Koreańskim), kontynuowaniem 
polityki antyradzieckiej, zmianą kierunku polityki wewnętrznej (np. odbrązawianie kultu Mao), 
naciskami ekonomicznymi (przejście przez Pekin na walutę zachodnią w obrotach niehandlowych 
z KRL-D), zawyżeniem cen na ropę naftową, itd. Natomiast Pekin jest niezadowolony m.in. z powodu 
popierania przez KRL-D niektórych inicjatyw państw wspólnoty [socjalistycznej – dop. P.B.] (wal-
ka o pokój i odprężenie, zachowanie status quo w Europie), utrzymywania przyjaznych stosunków 
z ZSRS i innymi krajami wspólnoty, nie informowanie społeczeństwa o podróżach przywódców 
chińskich do USA, Japonii i Europy.

Kim Ir Sen, nie chcąc się jednoznacznie związać z ChRL lub ZSRS, stworzył ideologię, któ-
ra miała uzasadnić brak angażowania się Korei Północnej we wspomniany wyżej spór i podkre-
ślić jej niezależność na arenie międzynarodowej (Dziak, 1983, s. 65–71). Co godne uwagi, gdy 
Kim Ir Sen był krytykowany przez inne partie komunistyczne za „siedzenie na dwóch stołkach” 
(lawirowanie między ChRL a ZSRS), odpowiedział w charakterystyczny sposób: „To absurd (…) 
mamy swój stołek (…) będziemy zawsze siedzieć na swoim własnym marksistowsko-leninow-
skim stołku” (za: Dziak, 1983, s. 70).

Ideologia dżucze została pierwszy raz publicznie zaprezentowana w 1965 roku (koreań-
ska propaganda twierdziła, że powstała ona już w 1930 r., podczas walk Kim Ir Sena przeciw-
ko Japończykom, lecz bardziej trafne byłoby przesunięcie tego faktu o przynajmniej kolejne 
25 lat później). Na listopadowym V zjeździe PPK w 1970 roku uznano ją za twórcze rozwinięcie 

4 W języku koreańskim określenie dżucze zawiera w sobie pojęcia zarówno wewnętrznej podległości, jak i ze-
wnętrznej niezależności (Lim, 2000, s. 164).
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marksizmu-leninizmu5. Na kolejnym zjeździe partii, w październiku 1980 roku, ideologia dżu-
cze została wręcz podniesiona do rangi nowej nauki. W rzeczywistości była to głównie synteza 
koreańskiego nacjonalizmu i konfucjańskiej idei podporządkowania się władzy.

W cytowanej wyżej analizie Departamentu II MSZ (AIPN, 2602/1715, k. 61) ideologię dżu-
cze przedstawiono następująco:

Ideologiczną podstawą polityki KRL-D są tzw. idee „dżucze”, coraz częściej określane mianem „ki-
mirsenizmu”. Ostatnie publikacje akcentują z naciskiem, że są to nowe idee rewolucyjne klasy robot-
niczej i różnią się od poprzednich teorii. Na miejsce hasła „Proletariusze wszystkich krajów łączcie 
się” wprowadza się nowe – „Narody świata, broniące samodzielności, łączcie się”. Sednem idei jest 
zasada samodzielności (poleganie na własnych siłach) w ekonomice, obronie i polityce. W jej ramach 
propaguje się m.in. teoretyczne uzasadnienie konieczności zachowania jednoosobowego kierownic-
twa i ustanowienia następcy wodza. Poddawana jest krytyce zasada kolegialnego kierownictwa.

Podstawowe założenia ideologii dżucze podkreślały m.in. samodzielną pozycję PPK w dzie-
le prowadzenia „rewolucji” dostosowanej do koreańskiej specyfiki (Przeczek, 1986, s. 23). Wią-
zała się z tym „walka z czołobitnością” i „tańczeniem w takt cudzej muzyki”, co rozumiano jako 
odrzucenie ślepego naśladownictwa procesów społeczno-politycznych zachodzących w ChRL 
i ZSRS. Kim Dzong II pisał na ten temat następująco: 

Występujemy przeciwko podejściu dogmatycznemu, którego zwolennicy, zapomniawszy o swoich 
twórczych możliwościach, uginają się hurtem przed cudzoziemskim doświadczeniem i całkowicie 
wchłaniają nawet to, co nie pasuje do własnych warunków (za: Ogarek-Czoj, 1986, s. 158). 

Rezultatem miało być budzenie w społeczeństwie KRL-D dumy narodowej i zapobiegnię-
cie popadnięcia w zależność od któregoś z dwóch największych mocarstw komunistycznych 
(Dziak, Faliński, 1994, s. 36).

Dżucze, będące koreańską drogą do socjalizmu, miało być oparte na czterech filarach: dżu-
cze w ideologii – przyjęcie, że PPK ma własne idee przewodnie i realizuje wyłącznie swoje 
interesy, należy więc wyeliminować wszelkie wpływy zewnętrzne; samodzielność w polityce 
– uznanie, że w stosunkach między państwami obowiązuje całkowita równość i odrzucenie ja-
kichkolwiek obcych nacisków, dominacji i hegemonizmu6; niezależność w ekonomii – dążenie 

5 Według północnokoreańskiej propagandy, Karol Marks, Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin byli wprawdzie 
wybitnymi myślicielami, lecz ich koncepcje z biegiem czasu uległy pewnej dezaktualizacji. Z tego też powodu winne 
zostać zastąpione przez ideologię dżucze, będącą ich twórczym rozwinięciem. W 1974 r. w propagandzie Korei Pół-
nocnej pojawiło się pojęcie „kimirsenizm”, jako określenie nowej komunistycznej myśli politycznej mającej zastąpić 
dotychczasowych klasyków.

6 Było to widoczne m.in. w dużej aktywności KRL-D w tzw. ruchu państw niezaangażowanych opowiadających 
się za: zespoleniem sił, by nie dopuścić do wybuchu nowego konfliktu zbrojnego, a także broniących światowego po-
koju i bezpieczeństwa; umacnianiem jedność ruchu i samodzielności krajów niezaangażowanych; rozwijaniem walki 
przeciwko imperializmowi i hegemonizmowi; udzielaniem poparcia narodom walczącym o wyzwolenie i niezawisłość; 
ustanowieniem nowego ładu ekonomicznego (AIPN, 2602/17512, k. 63).
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do samodzielności w gospodarce7; w obronie kraju – doprowadzenie do stanu, w którym Korea 
Północna byłaby w stanie samodzielnie odeprzeć każde zagrożenie militarne z zewnątrz (fak-
tyczna militaryzacja społeczeństwa), przy dodatkowym założeniu, że dla sukcesu na polu bitwy 
decydujący jest entuzjazm żołnierzy, ich heroizm oraz rewolucyjne oświecenie (Dziak, Faliński 
1994, s. 50–52).

Warto zauważyć, że Kim Ir Sen wytworzył na bazie dżucze także system filozoficzny, 
który miał dawać odpowiedź na wszystkie problemy i pytania, jakie mogłyby się pojawić w toku 
procesu „rewolucji”. Zawarł w nim również oryginalny pogląd na rolę człowieka, partii i „wo-
dza” w modelowym społeczeństwie socjalistycznym, a także nowy opis roli jednostki w przyro-
dzie i społeczeństwie. Głównym elementem filozofii dżucze było stwierdzenie, że każdy czło-
wiek musi być samodzielny i aktywny, co należy rozumieć jako bezwarunkowe włączenie się do 
realizacji zamierzeń „wodza”, przedstawiane jako odpowiedzialność za swój los, który można 
i trzeba samodzielnie kształtować. Jak pisał Kim Dzong II:

Zadanie nie polega tylko na tym, aby opracować linię i kierunek, które odzwierciedlają wolę i dąże-
nia mas ludowych; lecz także na tym, aby doprowadzić je do świadomości ludzi oraz uczynić je wła-
snością samych mas. Linia partii jest w ostatecznych wyniku realizowana przez masy ludowe; kiedy 
naród uświadomi sobie słuszność polityki partii i drogi jej realizowania, przyswoi je sobie (…) oraz 
przejawi wysoki entuzjazm i twórczą inicjatywę w walce o ich urzeczywistnienie. (…) Aby zapewnić 
wzrost twórczej inicjatywy mas ludowych w rewolucji i budownictwie [socjalistycznym – dop. P.B.], 
konieczne jest prowadzenie walki z wszelkimi odmianami tego, co stare; co przeszkadza w osiąganiu 
postępu. Szczególnie ważne jest prowadzenie wytrwałej walki przeciwko bierności i konserwaty-
zmowi (za: Ogarek-Czoj, 1986, s. 155).

Egzystencja jednostki w myśl ideologii dżucze składała się z bytu biologicznego i spo-
łeczno-politycznego, przy czym ten drugi był bardziej istotny, ponieważ mógł zostać osią-
gnięty wyłącznie poprzez zjednoczenie się z „wodzem”, co miało zapewnić specyficzną formę 
nieśmiertelności.

Myśl polityczna „wodza”, także dzięki jego następcom, nie pominęła takich dziedzin życia 
jak literatura, sztuka i system oświatowo-wychowawczy8. Według samego Kim Ir Sena:

7 W niektórych publikacjach można było znaleźć informacje o tym, że niezależność w ekonomii nie oznaczała 
autarkii, lecz brak uzależnienia się od partnerów gospodarczych (Przeczek, 1986, s. 23). Kim Ir Sen wypowiedział 
się w tej kwestii następująco: „Występujemy przeciwko wielkomocarstwowej tendencji polegającej na tym, aby pod 
pretekstem «współpracy ekonomicznej» i «międzynarodowego podziału pracy» [krajów socjalistycznych – dop. P.B.] 
hamować samodzielny, kompleksowy rozwój ekonomiki drugiego kraju, a następnie podporządkować go sobie” (za: 
Dziak, 1983, s. 73).

8 Kim Dzong Il był m.in. autorem książki O sztuce kina (1973) i wielkim entuzjastą tzw. rewolucyjnych oper 
ludowych.
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Potrzebna nam jest taka sztuka, która odpowiada emocjom Koreańczyków i którą lubi nasz naród. 
Jak by nie była piękna muzyka innego kraju, jeśli nie odpowiada ona emocjom naszego narodu i nie 
jest przez niego lubiana, to w ogóle nie jest nam potrzebna taka muzyka. (…) Nasza muzyka i sztuka 
powinny służyć Koreańczykom i odpowiadać ich emocjom (za: Dziak 1983, s. 75). 

Waldemar J. Dziak (2003, s. 228) podsumował to następująco: „Dżucze stało się czymś 
w rodzaju cudownego eliksiru, którego odpowiednie dawkowanie stanowi gwarancję powodze-
nia w każdej dziedzinie”. Z uwagi na ogromne znaczenie ideologii dżucze dla funkcjonowania 
KRL-D, wszyscy jej mieszkańcy zostali zobligowani, by się z nią zapoznać. Program kształcenia 
z teorii rewolucyjnej obejmował podstawowe wiadomości historyczne na temat historii kraju, 
„rewolucji” oraz „działalności rewolucyjnej” Kim Ir Sena.

Wprawdzie zmiany w międzynarodowych stosunkach politycznych doprowadziły do tego, 
że najważniejsze przesłanki sformułowania doktryny dżucze uległy dezaktualizacji, jednak 
KRL-D nadal wykorzystuje ją, by nie dopuszczać do jakiejkolwiek interwencji zewnętrznej 
w swoje sprawy i konsolidować społeczeństwo wokół osoby przywódcy.

* * *
Zaprezentowane powyżej uwarunkowania w ogromnym stopniu determinują obecne funk-

cjonowanie systemu politycznego KRL-D. Wpływają one tym samym na rozwój sytuacji mię-
dzynarodowej w regionie. Wynika to m.in. z nierozwiązanego wciąż konfliktu z Koreą Połu-
dniową, słabej gospodarki, militaryzacji sterroryzowanego społeczeństwa, podatności rządu 
w Phenianie na przewrót wojskowy oraz posiadania przez niego broni jądrowej.
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Abstrac t The Anglican community in Poland is one of the smallest and slowest developing religious 
organizations. The article shows historical and present, social, religious and legal determi-
nants, crucial for sluggisg growth of ‘Polish’ Anglicans number. 

Kościół anglikański w Polsce
S łowa k luczowe polityka wyznaniowa, związki wyznaniowe, anglikanizm, Kościół anglikański

Abstrak t Wspólnota anglikańska w Polsce należy do najmniejszych i najsłabiej rozwijających się 
związków wyznaniowych. W artykule przedstawiono historyczne, a także współczesne 
uwarunkowania o charakterze społecznym, religijnym i prawnym mające kluczowe zna-
czenie dla powolnego wzrostu liczby „polskich” anglikanów.

The factors having influence on the Anglican community in Poland development are based 
on historical backgrounds as well as closely connected with nowadays conditions. By using so-
cial sciences methods (such as macrosystemic, institutional and legal analysis) author presents the 
Anglicans in Poland history and their modern situation in social, religious and legal dimension. 

Historical determinants
First Anglican clergymen came into Poland at the turn of 16th and 17th c. However they were 

not missionars, because (from the very beginning of it’s existence) the Church of England recog-
nized Catholic’s ritual and did not try to replace it by Anglican ceremonies. That was why an An-
glican priest’s attention was directed only to Royal clerks and mercantile companies’ representa-
tives from England and Scotland who constantly or periodically resided in Poland. In the same 
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time (because of lively trade relations between northern Polish province of Royal Prussia and 
South and East England) new chapels for Anglican merchants in Gdańsk and Elbląg were built. 

Quick development of small Anglican community in Poland followed at the beginning of 
19th c. when priests of this denomination started to interest in possibilities of Jewish people’s 
evangelization. The British and Foreign Bible Society and the Church’s Ministry among Jewish 
People were established in Warszawa in 1816 and 1821 (Towarzystwo Biblijne, 2016). The sec-
ond of these organizations opened its local branches in Częstochowa, Kalisz, Kielce, Lublin, 
Piotrków Trybunalski, Poznań and Radom in the next 30 years (Bojanowski, 2015, p. 7). About 
300 Jews were baptized in these places as the Anglicans. That activity ended with outbreak of 
Crimean War (1854) which forced all British citizens (including Anglican clergymen) to leave the 
Russian Empire and caused Anglican mission’s property confiscation. Such repressions were not 
implemented on Polish territories under Prussian (and then German) as well as Austro-Hungar-
ian rules, where evangelical mission among Jews was continued without any barriers. Growing 
number of conversions on Gdańsk Pomerania and Greater Poland provinces induced the Church 
of England to create the first parish on former territory of Polish Kingdom (i.e. Gdańsk) in 1867. 
Anglicans returned to the part of Poland under Russian rules eight years later. Their evangeli-
zation activity resulted in new 345 conversions of Jews till the end of 19th c. (Donnelly, 2016). 
In consequence almost all members of Anglican community in Poland (especially all clergy-
men) during Prussian (then German), Austrian (then Austro-Hungarian) and Russian occupation 
(1795–1918) as well as between 1st and 2nd World War derived from the same social background. 
However conversion made ‘Polish’ Anglicans pariahs in Jewish society (which often meant also 
source of incomes’ loss), they were still unable to complex assimilate with Polish because of 
ethnic (as foreign element) and religious (as non-Catholic). That was why peculiar communes of 
Jewish proselytes grew up near Anglican missions (in territorial aspect). These people derived 
subsidies or other forms of aid and were employed in missions as nurses, bakers, printers, gar-
deners etc.

With the end of WW1 the Anglican mission in Poland was elevated to the parish status with 
missions in Warszawa and Białystok and with local branches on territories of nowadays Poland 
and Belarus (Zieliński, 2004, p. 96). In both these cities palatial religious facilities with chapels, 
printing offices, eating places and surgeries were built (Wiśniewski, 2013, p. 118). Moreover 
there were land properties bought in 1920s to build even bigger sanctuary for systematically 
growing Anglican community. Despite of living activity in religious and social sphere, the An-
glican Church was not official recognized by the Polish Authorities in mid-war period. It’s busi-
nesses before governmental and self-governmental administration, civil courts, other public in-
stitutions, social organizations and private individuals represented (as well as in cases of many 
other Protestant communities) the Polish Reformed Church. 

After outbreak of the WW2 most of Anglican clergymen with Jewish roots from territories 
occupied by Germany were sent to ghettos and then murdered in extermination camps (mainly 
in Treblinka). Chapel in Warszawa was badly damaged during air raid in the first days of Sep-
tember, 1939. The ruins were finally dismantled under decision the Office for the Reconstruction 
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of the Capital in 1945. Meanwhile Białystok mission continued it’s mission despite of Soviet 
occupation of east parts Poland. It was definitely closed in early spring of 1940. Till the end of 
the WW2 almost all members of Anglican community died and only few escaped to neutral 
countries (Donnelly, 2016). 

Renewal of the Anglican Church activity in shape of mid-war period turned out to be im-
possible after 1945 not only because of reasons described above but also (or rather first of all) of 
reluctant attitude of the Communist Authorities of Poland. Through the next 46 years pastoral 
care over small group of Anglicans in Poland (mostly employees of diplomatic posts and mer-
chant missions of Anglo-Saxon countries) was performed by clergymen from city of Hamm in 
West Germany. They temporarily held services in the seat of the British Embassy in Warszawa. 

Political system transformation opened new dialogue perspectives between Polish state and 
non-Catholic religious communities at the turn of 1980s and 1990s. In result the Anglican Chap-
laincy Emmanuel in Warszawa was elevated to the status of unassisted religious organization. 
Services were moved to the British School in 1991. Since 1996 services have been held regularly 
(each Sunday) in the Church of the Immaculate Conception of the Most Holiness Virgin Mary 
(so-called chapel Res Sacra Miser) thanks to courtesy of the Catholic Church (Donnelly, 2016). 
Anglican mission in Poland became parish again in 2014.

The Anglican Church during it’s over 400 year’s presence in Poland never tried to compete 
with dominant religions, i.e. Catholicism and Orthodoxy. The main reason was that Anglican 
believers were almost all foreigners (mainly English and then British) who only temporarily re-
sided in Poland. Since the beginning of 19th c. the biggest group of Polish Anglicans were Jews, 
who took away from its native society the sense of difference in opposite to the main element of 
Polish nation (in ethnic, social and cultural dimension). Charitable and educational operations 
of Anglican community were also side-lined by the Catholic Church’s wider activity in both 
these spheres. Despite of that ‘Polish’ Anglicanism enhanced itself systematically by broadening 
geographical range of Warszawa and Białystok missions’ activity in the second part of 19th c. 
and a lot of evangelical and charitable undertakings in mid-war period. However death of many 
Anglicans between 1939 and 1945 caused marginalization of the Anglican Church. New per-
spectives of normal development have been opened only in 1990s. But the lack of possibilities of 
elaborating steady position in Polish society for last two decades has been one of the biggest and 
the most visible problem of Anglicanism in Poland.

Present social and religious determinations
Modern Anglican community in Poland represents ‘people from many countries with a mul-

titude of customs, all joining together in worship and song’ (Blunt, 2016). In fact people who 
went to Anglican ceremonies were mostly ‘English and Americans living in Poland and working 
in diplomatic offices, international corporations’ bureaus and English teachers’ (Libiszowska-
Żółtkowska, 2001, p. 55) at the beginning of 21st c. The community involved people ‘from 
a wide variety of countries: Poland, USA, Nigeria, UK, Australia, China (…) and from many 
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different professions including business and teaching’ (Church of England, 2016) in the next few 
years. However it is still very small group of believers (about 30–40) (ekumenizm.wiara.pl, 2006) 
in parish of Warszawa and missions in Gdańsk (closed in 2003) (GUS, 2013, p. 157) and Kraków 
(harking back to the Anglican mission existing in the same place in 1920s and 1930s). In addition 
in Anglican ceremonies participate members of other Protestant churches and religious organi-
zations, encouraging by English-language liturgy and liberal approach to communion (without 
compulsory personal confession). 

Although in Anglican liturgy a lot of common things with Catholic rite can be finding, there 
are no visible links between Anglicanism and Polish tradition (shaped in religious dimension and 
in almost all parts of Poland by Catholic Church teaching). This problems as well as prosaic ques-
tion of English-language liturgy make Anglicanism incomprehensive and strange for the most of 
Polish people. In result Anglican community is often treated (by those who know about it’s exist-
ence in Poland) as an exclusive club of people coming from Anglo-Saxon (especially British and 
American) cultural sphere, who reside in Poland only from time to time and whose motivation 
to assimilate with Polish culture is almost none. In such context the Anglican Church’s position 
is much weaker than other Protestant churches and religious organizations operating in some 
regions of Poland on historical bases as e.g. in Silesia or Masuria. Out of touch with tradition 
contributed to indissolution of Polishness and Catholicism (at least in historical dimension) is 
the next determinant of development (or rather lack of development) of Anglicanism in Poland. 

Present legal determinations
The Article 25 of the Constitution of the Polish Republic of 1997 states that relations be-

tween state and churches and other religious organisations based on the rules of ‘equal rights (…) 
and respect for their autonomy and the mutual independence of each in its own sphere, as well 
as on the principle of cooperation for the individual and the common good’ (Konstytucja RP, 
1997, Art. 25). Moreover the same article commits public authorities to impartiality in matters of 
personal conviction, whether religious or philosophical and to ensure freedom of expression such 
conviction within public life. In constitutional catalogue of personal freedoms and rights is also 
included guarantee of the freedom of conscience and religion connected with:

freedom to profess or to accept a religion by personal choice as well as to manifest such religion, (…) 
individually or collectively, publicly or privately by worshipping, praying, participating in ceremo-
nies, performing of rites or teaching. Freedom of religion shall also include possession of sanctuaries 
and other places of worship (…) as well as the right of individuals, wherever they may be, to benefit 
religious services (Konstytucja RP, 1997, art. 53). 

Churches and other religious organization recognized by the state (this status has been owed 
by Anglican Church in Poland since 1996) have rights to teach their religious and moral convic-
tions in public schools. 



95nr 1/2017 (39)

The Anglican Church in Poland

General guarantees of churches and other religious organizations’ activity freedom in the 
Constitution of the Republic of Poland are précised in the Freedom of Conscience and Convic-
tion Guarantees Act 1989 (Ustawa, 1989). It states that churches and other religious organizations 
have rights to realize its’ aims by:

a) shaping own doctrine, dogmas, rules of faith and liturgy;
b) public worshipping;
c) religious servicing;
d) organizing ceremonies and religious round-ups;
e) managing its’ own matters on the grounds of own rules and free exercising of religious 

power over clergymen and believers; 
f) establishing, teaching and employing of clergymen;
g) pursuing sacral investments and other ecclesiastical investments; 
h) buying, possessing and selling of chattels and estates and managing them;
i) accumulating fees, obtaining donations, inheritances and other benefits;
j) producing, buying and using products and articles for worshipping and religious 

practices; 
k) teaching and promulgating religion (e.g. in press, books, other papers, films and audio-

visual media);
l) possessing, establishing, managing and widening own cemeteries; 
m) presenting themselves in public and commercial mass-media;
n) operating own educational care centres;
o) creating and conducting orders and deaconries; 
p) creating organisations acting for religious formation, public worshipping and counter-

acting social pathologies and its results;
q) operating a charitable and care actions;
r) creating interecclesiastical organizations; 
s) affiliating with international religious and interreligious organizations (Ustawa, 1989, 

art. 19–19a). 
Regulations of the Freedom of Conscience and Conviction Guarantees Act concern also reg-

istration of churches and other religious organizations rules and the way of acting in property mat-
ters (claimed till the end of 1998) of these subjects (particularly in questions of reprivatisation). 

Churches and other religious organizations have guaranteed on the grounds of the Constitu-
tion of the Republic of Poland and the Freedom of Conscience and Conviction Guarantees Act 
possibilities to realize almost all undertakings in customarily understanding religiousness (as 
shaping certain religious formation by teaching in sanctuaries, imposing on believers certain du-
ties in private and public life, public manifesting of religious convictions and realising missionary 
vocation in the frames of civil law and rules of social coexistence). Churches and other religious 
organizations can also undertake a lot of social (non-religious) operations, e.g. continuous and 
periodic charity and care actions (not only for the members of its’ own communities), establish-
ing and managing its’ own mass-media and printing offices etc. In this way all recognized by the 
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state (i.e. included in the register of churches and other religious organizations) religious com-
munities (according to the will of Polish lawmaker as showed in the preamble of the Freedom of 
Conscience and Conviction Guarantees Act) have possibility to take part ‘in development of na-
tional culture and enhancing primary moral values’ (Ustawa, 1989, preamble). This applies also 
to Anglicans (as registered religious community) who can freely and independently (i.e. directly) 
shaping their relations with public institutions, social organizations and private individuals.

The main act of internal law of Anglican community in Poland is the Statute. This document 
stated that ‘the Anglican Church in Poland is part of the Church of England and belongs to the 
Diocese of Gibraltar’ (Borecki, Janik, 2012, p. 445) involving all continental Europe (Diocese in 
Europe, 2016). Bishop of Gibraltar powers are the same as other diocesan bishops according to 
the rules and customs in the Anglican Church including especially: establishing and withdrawing 
parsons in each parish (or those who have powers of parsons); creating, abolishing and changing 
parishes, making decisions about moving parts of properties and incomes of existing parishes to 
the new parish; making decisions about allocation of abolishing parish property; changing the 
Statute of Anglican community in Poland and abolishing of this community (with deciding about 
allocation of it’s property). The main aim of ‘Polish’ Anglican Church is: 

preaching of pure World of God and sacraments’ resolving (…). To realise this aim, the Church: 
1) prepares (…) liturgical services, ceremonies, and prayers named in the Book of Common Prayer 

and other official prayer books of the Anglican Church;
2) organizes meetings, talkings, concerts and other events with religious, moral and educational 

targets;
3) conducts charitable activity;
4) conducts ecumenical cooperation with other Christian churches in Poland;
5) possess an essential property (Borecki, Janik, 2012, p. 445–446).

All members of Anglican community (i.e. clergymen and believers) are required to live 
according to orders of faith and morality as well as giving the Church financial assistance and 
amount of work. Simultaneously they have rights to receive sacraments, participating in litur-
gical services, ceremonies and prayers as well as in organizing by their community meetings, 
talkings, concerts and other events with religious, moral and educational targets. Adults (older 
than 18 years) have rights to participate in parish assemblies (with the right to vote), active and 
passive electoral rights in parish committee and the Church conference (in case of it’s establish-
ing) elections. 

Clergy of the only Anglican parish in Poland (in Warszawa) are parson, vicar and diaco-
ns. Parson’s position has been owed by chaplain rev. David Brown since 2014. He practises not 
only liturgical, pastoral and sacramental functions but also manages organizational and financial 
matters of the parish and represents it in external relations (especially with public administration 
and civil courts). Vicar (rev. Felix Malibu) is not only pastor, but also helps parson in liturgical 
and sacramental functions as well as in managing of the parish. In turn, diacons can lead prayers, 
read the word of God, baptize (only in absence of parson and vicar), assist in some ceremonials 
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and funerals, teach children and visit ills (Borecki, Janik, 2012, p. 446–447). Above of formal 
structure (i.e. based on the Statute rules) exists parish’s resident (honourable parson) rev. Robert 
Gamble and visiting priests arriving periodically on the Bishop reccomendations. There is also 
musical director of the parish (well-known musician Rostisław Wygranienko) who often organ-
izes organ concerts and leads the vocal band ‘Anglican Voices of Warszawa’ (Wygranienko, 
2016). Parson, vicar, diacons and 8–12 believers (elected by parish assembly) establish parish 
committee representing all members of the community in discussing pastoral, charitable, educa-
tional, financial and property matters. According to the Statute of the Anglican Church in Poland 
‘if more than one parish of the Church would be establish, there will be create Church conference 
to provide assistance to parson of Warszawa parish’ (Borecki, Janik, 2012, p. 448). That organ 
(comprising 3 delegates of each parish elected for 3 years) have advisory rights (to parson) in 
pastoral, financial and property matters of the whole Anglican community in Poland. 

The Statute constitutes sources of incomes of the Anglican Church in Poland as believ-
er’s fees, donations, inheritances, other benefits and revenues of organized jumble sales (parish 
incomes) as well as financial aid offers by members of the Anglican Churches Community.1 
The Church and parishes (having separate legal personality) have possibilities to receive on their 
own chattels and estates from Poland and abroad as donations, inheritances, other benefits; buy, 
possess, manage and sell properties; rent and fee lands, buildings and locals; envisage and have 
bank accounts (Borecki, Janik, 2012, p. 451). Responsibility for proper financial and property 
management is taken by parsons in parishes and parson of the Warszawa parish (being today the 
only parish with one mission) in the whole Anglican community in Poland. 

The Anglican Church in Poland is not limited by own Statute in the range of it’s evangelical 
mission (especially teaching and popularisation of Anglicanism through mass-media) or charita-
ble and care actions to the certain territory as well as to realizing it’s mission only among mem-
bers of Anglican community (which shows e.g. directing of it’s cultural initiatives to all Polish 
people). Moreover, traditional tolerance for the new social trends (e.g. accepting priesthood of 
women and then allowing them to fill highest positions in the Church of England hierarchy as well 
as approval of homosexual partnerships by some parts of the Anglican Churches Community) 

1 The Anglican Communion includes 38 provincial churches, i.e.: the Anglican Church in Aotearoa, New Zea-
land and Polynesia; the Anglican Church of Australia; the Church of Bangladesh; Igreja Episcopal Anglicana do Brasil; 
the Anglican Church of Burundi; the Anglican Church of Canada; the Church of the Province of Central Africa; Iglesia 
Anglicana de la Region Central de America; Province de l’Eglise Anglicane du Congo; the Church of England; Hong 
Kong Sheng Kung Hui; the Church of the Province of the Indian Ocean; the Church of Ireland; Nippon Sei Ko Kai (the 
Anglican Communion in Japan); the Episcopal Church in Jerusalem and the Middle East; the Anglican Church of Ken-
ya; the Anglican Church of Korea; the Anglican Church of Melanesia; La Iglesia Anglicana de Mexico; the Church of 
the Province of Myanmar (Burma); the Church of Nigeria; the Church of North India (United); the Church of Pakistan; 
the Anglican Church of Papua New Guinea; the Episcopal Church in the Philippines; Province de l’Eglise Anglicane au 
Rwanda; the Scottish Episcopal Church; Church of the Province of South East Asia; the Church of South India (United); 
the Anglican Church of Southern Africa; the Anglican Church of South America; Province of the Episcopal Church of 
South Sudan and Sudan; the Anglican Church of Tanzania; the Church of the Province of Uganda; the Episcopal Church 
(USA); the Church in Wales; the Church of the Province of West Africa; the Church in the Province of the West Indies 
and 6 extra-provincial churches, i.e.: Bermuda, Falkland Islands, the Lusitanian Church, The Reformed Episcopal 
Church of Spain, the Church of Ceylon and Iglesia Episcopal de Cuba (Anglican Communion, 2016).
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is potential incentive to conversion for the people not identifying or less identifying with other 
Christian or non-Christian churches which require stricter religious and moral formation. Ad-
ditionally, English-language religious services, ceremonies and prayers (or in others languages if 
necessary) (Borecki, Janik, 2012, p. 450) make Anglican community open for foreigners living 
in Poland and speaking in English. Civil law regulations (on the grounds of the Constitution of 
the Republic of Poland and the Freedom of Conscience and Conviction Guarantees Act) as well 
as internal law of the Anglican Church in Poland can be named as steady (without administra-
tive, religious or moral barriers) foundation to realize evangelical mission aimed for systematic 
growth of the number of believers. 

Conclusion
Anglican’s presence in Poland from the beginning of 17th c. was broken in 1939–1940. An-

glican community did not recover it’s vitality after WW2 and became limited only to small group 
of foreigners in Poland. It’s real development have started in 1990s. That is why Anglican parish 
of Warszawa (and recreated in the last decade mission in Kraków a fortiori) cannot be named real 
follower of traditions conceived in Polish Kingdom. In fact only formal registration of the Angli-
can Church in Poland (placing it among religious organizations having regulated relations with 
the state) has opened process of shaping the community’s final formula, still not ended (which 
proofs the lack of steady number of Anglican believers living in Poland). Labile and less notice-
able presence in the life of Polish nation (caused partially by longstanding building it’s structures 
on the base of Jewish society living on the margin of the main current of the social life) is now 
the main problem obstructing (or even precluding) visible substantiate of Anglicans’ activity in 
Poland. Because all clergymen and the most of believers (and other participants of Anglican ser-
vices) are foreigners connected with Protestant circle of tradition, so the Anglican community is 
de facto not able to create sustainable links between it’s rite and Polish tradition (shaped mainly 
by the Catholic Church influences). In result Anglicanism is still ‘foreign’ religion which is not in 
the centre of social interest and unable to attract new converts (except of individual cases). This 
situation lasts despite of legal conditions conductive to churches and other religious organiza-
tions’ development guaranteed by the state as well as created by the Anglican Church in Poland 
inner law and administrative instruments which allow conducting wide evangelical and social 
activity.

To reasume it must be clear that modern situation of the Anglican Church in Poland is not 
determined by historical circumstances and only few by legal conditions (equivalent to similar 
solutions in other secular and democratic countries). Essential for ‘Polish’ Anglicanism develop-
ment are social and religious determinations (especially inability to rivalry with Catholicism, 
lack of roots in Polish tradition and basing the community on almost nothing but foreigners) 
causing present position of the Anglican Church (in predictable perspective) as tangential ele-
ment of religious life in Poland.
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