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PRZEDMOWA

Przekazujemy Państwu monografię, która jest owocem pracy młodych 
badaczy z różnych ośrodków naukowych w Polsce. Należą do nich: Uniwersy-
tet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. 

Świat wobec współczesnych wyzwań społecznych odnosi się do szero-
ko pojętej tematyki społecznej. Opracowanie rozpoczynają trzy rozdziały  
z obszaru literatury – pani Jagody Kurnikowskiej. Autorka analizuje w nich  
w sposób wielowymiarowy poszczególne dzieła pisarzy: Neila Geimana, Mar-
cina Wichy oraz Katarzyny Bereniki-Miszczuk. Kolejne dwie publikacje, au-
torstwa pani Anny Głowacz, ukazują kwestie z zakresu marketingu i Internetu.  
Są nimi wizerunek marki miasta w Internecie oraz influencer marketing 
(przedstawiony jako instrument komunikacji marketingowej). Natomiast na-
stępny rozdział, pani Doroty Łyczak, obejmuje tematykę ekomarketingu oraz 
proekologicznych postaw wybranych marek. Monografię zamyka publikacja 
pani Barbary Sitko, dotykająca niezwykle poważnego problemu naszych cza-
sów, jakim jest hodowla przemysłowa zwierząt i związane z nią negatywne 
konsekwencje zdrowotne. Badaczka w charakterze studium przypadku anali-
zuje działania komunikacyjne NGO w tym obszarze.

Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie będzie dla Państwa inspiracją 
do podjęcia własnych badań oraz poszerzy Państwa horyzonty naukowe. Pra-
gniemy w tym miejscu podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się 
do powstania monografii. W sposób szczególny dziękujemy Autorom, Recen-
zentom, a także Wydawnictwu za trud włożony w ich prace. 

W imieniu komitetu redakcyjnego
Barbara Sitko
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Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu 

KIEDY SIĘ BOISZ, ALE I TAK COŚ 
ROBISZ, TO TO WYMAGA ODWAGI. 

FORMUŁOWANIE PODMIOTOWOŚCI 
W PERSPEKTYWIE WSPÓŁCZESNEJ 

LITERATURY GROZY JAKO 
PODGATUNKU LITERATURY  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  
NA PODSTAWIE POWIEŚCI NEILA 

GEIMANA PT. KORALINA

Streszczenie: Celem artykułu jest przeanalizowanie powieści autorstwa Neila 
Geimana pt. Koralina (org. Coraline) pod kątem rozumienia pojęcia formuło-
wania dziecięcej podmiotowości. Swoje badania autorka zestawi z ustaleniami 
współczesnych badaczy literatury dla dzieci i młodzieży oraz zabierze swój głos 
w dyskusji na temat gatunku literatury dziecięcej i młodzieżowej, jakim jest 
horror (m.in. Urbańczyk L., Józefowicz A., Nadolna-Tłuczykont M., Tałuć 
K. i inni). Na koniec autorka zaprezentuje w skróconej, komparatystycznej 
formule przedstawienie i obraz podmiotowości głównej bohaterki w ekraniza-
cji powieści w reż. H. Selicka z 2009. Artykuł ten jest wkładem w dyskusje na 
temat rosnącej popularności horroru jako gatunku przeznaczonego dla dzieci 
i młodzieży oraz potrzeby literackiej próby męstwa, która pozwoli wykształcić 
podmiotowość młodego czytelnika.

Słowa kluczowe: Neil Gaiman, podmiotowość, horror, Koralina
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WPROWADZENIE

Horror jako gatunek literatury czy filmu jest gatunkiem w swoich założe-
niach niezwykłym. Fundamentalnie opiera się na pierwotnych ludzkich stra-
chach, które podświadomie człowiek powinien unikać, aby przetrwać. Wy-
starczy wspomnieć filmy grozy traktujące o rekinach ludojadach, wężach czy 
pająkach. Nie inaczej jest w przypadku szalonych morderców, niezrównowa-
żonych doktorów czy duchów, wampirów, wszelakich upiorów. Wszystko co 
nieznane, niezbadane podświadomie klasyfikujemy jako zagrożenie, co wyda-
je się dobrą taktyką przetrwania. Również miejsca, które upodobał sobie hor-
ror, jak cmentarze, opuszczone budynki, kościoły czy spowite mrokiem kory-
tarze to nieprzyjazne człowiekowi przestrzenie, gdyż ewolucja nie wyposażyła 
nas w oczy dobrze widzące zagrożenia w ciemności, dlatego instynktownie 
jasne przestrzenie uważamy za bezpieczniejsze. Mogłoby się wydawać, że lite-
ratura, która pogrywa ludzkim strachem, lękiem, pewnym przedrozumowym 
napięciem i potrzebą bezpieczeństwa nie będzie atrakcyjna dla potencjalnego 
czytelnika. Tymczasem horror to jeden z najczęściej (Raczek, 2009) kupowa-
nych gatunków w Polsce według raportu z 2018 roku platformy Picodi.com, 
a mistrz tego gatunku Stephen King sprzedał do tej pory ponad 350 milionów 
egzemplarzy. Skąd taki dysonans?

Józef Pieter stwierdził, że horror jest doskonałą iluzją wytwarzającą adre-
nalinę. Czytelnik jest wstanie przeżyć sytuację zagrożenia w bezpieczniej for-
mule, bowiem w każdej chwili decyduje o zamknięciu książki. Świadomość, 
że nie można zginąć siedząc na kanapie w salonie sprawia, że w pewien sposób 
pożądamy kontrolowanej grozy (Pieter 1967, s. 223). Anna Gemra dodaje, 
że horror pozwala spenetrować przestrzenie lęków podstawowych, nieuświa-
domionych (Gemra, 2008, s. 9). Przejęcie kontroli nad własnym strachem 
sprawia, że horror stał się atrakcyjnym medium nie tylko dla dorosłych, ale 
również dla dzieci i młodzieży (Urbańczyk 2014, 2017). Michał Kruszelnicki 
podkreśla, że składowe horroru znaleźć można w pierwotnych wersjach baśni 
braci Grimm, w których występuje chociażby niezliczona liczba morderstw 
(Kruszelnicki 2010, s. 30). Ponadto współczesna literatura dla dzieci i mło-
dzieży zafascynowana możliwościami, jakie daje horror przenosi klasycznych 
bohaterów (wilkołak, wampir, czarownica, duch) do świata zupełnie nowych 
quasi-strasznych opowieści, które nie tylko przerażają, ale również posługują 
się wątkami narracyjnymi, jak miłość, przyjaźń, lojalność, inność i męstwo 
(Nadolna-Tłuczykont, 2017, s. 158). W badaniu stanu czytelnictwa gimna-
zjalistów na rok 2011, Zofia Zasacka dowiodła, że prym wiodła wówczas seria 
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książek Stephany Meyer, Zmierz, traktującej o romantyczno-sentymentalnej 
miłości wampira i zwykłej nastolatki, z zazdrosnym wilkołakiem w tle, prze-
cierając szlaki dla nowego ówcześnie gatunku, jakim był właśnie horror dla 
dzieci i młodzieży.

Zmierzch to ulubiona lektura przede wszystkim nastolatek, które odczytują ją 
jako rzecz o prawdziwej (choć z przeszkodami) miłości. Identyfikują się z na-
stoletnimi bohaterkami («każda by chciała to przeżyć»), wciąga ich thrillerowa 
akcja. Powieść o wampirach zainteresowała czytelników ze wszystkich środo-
wisk, stanowiąc przykład popularnej literatury fantastycznej, która potrafiła 
dotrzeć nawet na wieś i do małych miasteczek. To właśnie za przyczyną książek 
Meyer i podobnych powieści literatura fantastyczna dla młodzieży stała się 
najpoczytniejszym typem książek (Zasacka, 2011, s. 3).

Nic dziwnego, skoro według Katarzyny Tałuć:

ponowoczesny wampir, podlegając antropomorfizacji, odróżnia się od pier-
wotnego wizerunku wyglądem zewnętrznym. Nie jest to już odrażający po-
twór z długimi szponami i nieświeżym oddechem. Większość wizerunków 
wampirów we współczesnych, z przełomu XX i XXI wieku, tekstów kultury 
przypomina raczej romantycznego kochanka, którego uroda przyciąga wzrok 
płci przeciwnej. […] Atrybuty wyglądu Edwarda wampirycznego, a więc bia-
ła skóra, ciemne włosy, harmonizują z wysportowaną sylwetką. […] Wampir 
ponowoczesny gustuje także w modnych ubraniach, nienagannie dobiera po-
szczególne elementy stroju, pasujące zarówno do sylwetki, jak i do charakteru, 
nastroju (Tałuć, 2013, s. 41).

Horror dla dzieci i młodzieży nie tylko daje możliwość konstruowania 
nowych bohaterów, czy pasjonujących romansów, ale również pewnych ar-
chetypicznych sytuacji, które podświadomie chciałoby (i powinno) przeżyć 
każde dziecko, aby budować swoją podmiotowość (Józefowicz, 2015). Jedną 
z nich jest próba męstwa, które łączy się z odwagą, niezależnością i rytuałem 
przejścia, dojrzewania oraz budowaniem samoświadomości. To właśnie lek-
tury jako pewne case study, dają dziecku możliwość nabycia doświadczenia, 
które kształtują jego poprawny rozwój psychiczny. Umiejętność okiełznania 
strachu przez bohatera lektury oraz jego wiary we własne możliwości w sytu-
acjach nierzeczywistych, jak starcie z duchem, uzmysławia dziecku, że nie ma 
sytuacji w rzeczywistości, w którym mogłoby zawieść, bo czymże jest pierwszy 
dzień w szkole albo wizyta u dentysty w porównaniu do walki na śmierć i życie  
z tajemniczym upiorem? Doskonale rozumie to Neil Gaiman – współczesny 
mistrz literatury grozy dla dzieci i młodzieży. Swoją powieść Koralina, którą 
w dalszej części przeanalizuję, otwiera fundamentalnymi słowami Chesterona: 

„Baśnie są bardziej niż prawdziwe: nie dlatego, iż mówią nam, że istnieją smoki, 
ale że uświadamiają, iż smoki można pokonać” (Gaiman, 2009).
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POSTAWA KORALINY WOBEC STRACHU

Koralina Jones jest ciekawską dziewczynką, która boryka się z dwoma 
problemami: wszyscy ciągle przekręcają jej imię oraz rodzice nie poświęcają 
jej zbyt dużo uwagi. Od czasu przeprowadzki Koralina nie ma się z kim bawić, 
całe dnie bada podwórko i pobliski las a popołudniami chodzi na wizyty do 
miłych, acz dziwnych sąsiadów. Kiedy nadchodzi czas pierwszych burz, wy-
nudzona dziewczynka postanawia zbadać nowy dom. Właśnie wtedy odkrywa 
zamknięte i zabetonowane drzwi w salonie, które pozornie nie prowadzą do-
nikąd, jednakże w nocy otwierają się i pozwalają jej przejść do równoległego, 
lepszego świata. W drugim domu czeka na Koralinę Druga Matka, Drugi 
Ojciec, słowem drugie życie, przepełnione radością. Dziewczyna zauroczona 
smakołykami i prezentami odczuwa jednak lęk wobec Drugiej Matki, która 
zamiast oczu ma parę guzików i która tak łatwo nie wypuści Koraliny ze swo-
ich sideł.

Powieść jest przepełniona pewnym nienazwanym, acz odczuwalnym lę-
kiem. Dziewczynka czuje się niezwykle samotna, jej potrzeby są przez doro-
słych ignorowane. Koralina nie może liczyć na wsparcie ani matki, ani ojca, 
którzy reprezentują w powieści racjonalność i swoistą codzienność, banalność. 
Oboje pracują w zwyczajnych zawodach i prowadzą spokojne, przepełnio-
ne prostymi problemami życie. Tymczasem przed otwarciem tajemniczych 
drzwi ostrzegają Koralinę tresowane myszy sąsiada z góry oraz dwie sąsiadki, 
emerytowane aktorki, wróżąc dziewczynce z fusów. 

– Jeśli chcesz, powróżę ci z fusów – zaproponowała panna Spink.[…]

Koralina wręczyła pannie Spink swoją filiżankę. Starsza kobieta spojrzała na 
czarne herbaciane fusy oczami krótkowidza. Ściągnęła wargi.

– Wiesz, Koralino – rzekła po chwili. – Grozi ci straszliwe niebezpieczeństwo.

Panna Forcible prychnęła i odłożyła robótkę.

– Nie bądź niemądra, April. Przestań straszyć tę małą. Chyba zaczynasz ślepnąć. 
Podaj mi tę filiżankę, dziecko. […] Ojej – mruknęła – miałaś rację, April. Rze-
czywiście grozi jej niebezpieczeństwo. […]

– Co dokładnie mi grozi? – spytała Koralina.

Panny Spink i Forcible spojrzały na nią pustym wzrokiem.

– Nie wiadomo – oznajmiła panna Spink. – Fusy nie przekazują tego typu 
informacji. Nie nadają się. Są świetne, jeśli chodzi o sprawy ogólne, ale nie o 
szczegóły.

– Co więc mam robić? – spytała Koralina, lekko tym wszystkim zaniepokojona.

– Nie noś zieleni w garderobie – podsunęła panna Spink.

– I nie wspominaj o szkockiej sztuce – dodała panna Forcible.
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Koralina zastanawiała się, czemu jedynie nieliczni dorośli, których zdążyła po-
znać, potrafią mówić z sensem. Czasami nie wiedziała, czy w ogóle zdają sobie 
sprawę z tego, z kim rozmawiają (Gaiman, 2009, s. 27-28).

Koralina zostaje również wyposażona przez ekscentryczne sąsiadki w ma-
lutki kamyk z dziurką, który okaże się kluczowy do odkrycia tajemnicy świata 
po drugiej stronie. Jako atrybut świata realnego ujawni przed dziewczyną pa-
pierowość i nierzeczywistość, a więc złudę radości, jaką niesie przejście.

– I bądź bardzo, bardzo ostrożna – dodała panna Spink. Wstała z fotela i po-
deszła do kominka. Na jego obramowaniu stał niewielki słój. Panna Spink 
zdjęła pokrywkę i zaczęła wyciągać z niego najróżniejsze przedmioty – maleńką 
porcelanową kaczkę, naparstek, dziwną małą mosiężną monetę, dwa spinacze 
i kamień z dziurką.

Wręczyła go Koralinie.

– Do czego on służy? – spytała Koralina. Dziurka przechodziła przez środek 
kamienia.

Koralina uniosła go do okna i spojrzała przez otwór.

– Może pomóc – oznajmiła panna Spink. – Czasami przydają się, gdy jest źle 
(Gaiman, 2009, s. 28-29).

Dziewczynka, choć kamyk od teraz nosi przy sobie, decyduje się przejść 
przez drzwi. Ważną rolę w tej decyzji odgrywa jej postawa badacza, który nie 
boi się penetrować nowe, nieznane ludzkości przestrzenie. Koralinę jako ba-
daczkę cechuje odwaga, ciekawość świata, upór i nieugięcie. I choć te cechy za-
prowadziły ją do pajęczej sieci to również dzięki nim będzie mogła z niej uciec. 

Głównym antagonistą jest istota nazywająca siebie Drugą Matką, jest 
zniekształconym obrazem prawdziwej mamy.

Brzmiało to zupełnie jak głos jej matki. Koralina weszła do kuchni, z której 
dobiegał. Stała w niej kobieta, zwrócona do niej plecami. Przypominała nieco 
matkę Koraliny, tyle że... 

Tyle że skórę miała białą jak papier. 

Tyle że była wyższa i chudsza. 

Tyle że palce miała za długie i cały czas nimi poruszała, a jej ciemnoczerwone 
paznokcie były ostre i zakrzywione. 

– Koralina? – powtórzyła kobieta. – To ty? 

A potem się odwróciła. Zamiast oczu miała wielkie czarne guziki (Gaiman, 
2009, s. 35).

Świat po drugiej stronie drzwi zdaje się być spełnieniem marzeń dziew-
czynki. Koralina wreszcie ma wymarzone, kolorowe ubrania, wielki ogród 
do badań oraz dwójkę rodziców, którzy chętnie ją słuchają i poświęcają jej 



14

JAGODA KURNIKOWSKA

czas. Potrzeby Koraliny, jako pełnoprawnego członka rodziny, są zaniedbane  
w świecie rzeczywistym do tego stopnia, że wrażenie robią na niej umiejętno-
ści kulinarne Drugiej Matki.

To był najlepszy kurczak, jakiego kiedykolwiek jadła. Jej matka czasami także 
piekła kurczaka, zawsze jednak pochodził z paczki albo z zamrażarki, był bar-
dzo suchy i smakował zupełnie nijako. Gdy to ojciec Koraliny przyrządzał kur-
czaka, kupował prawdziwego, ale robił z nim dziwne rzeczy, na przykład dusił 
w winie albo nadziewał suszonymi śliwkami czy zapiekał w cieście i Koralina z 
zasady odmawiała nawet spróbowania (Gaiman, 2009, s. 38).

Koralina jako czujna badaczka nie daje się zwieść urokom i postanawia 
wrócić do prawdziwego życia, jednak okazuje się, że jej rodzice zostali porwa-
ni przez Drugą Matkę, która pragnie zwabić Koralinę z powrotem. Dziew-
czynka może albo zostać na świecie sama albo wrócić do czarownicy i stawić 
jej czoła. Decyzja ta stanowi pierwszą oznakę budowania się podmiotowości 
bohaterki. Koralina nie jest przez nikogo przymuszona, nawet pomocne są-
siadki tym razem nie wskazują żadnego z rozwiązań. Dopiero wówczas, gdy 
bohaterka podejmuje decyzję o ratowaniu rodziców zjawia się jej przewodnik, 
Kot. Dzięki jego radom i obecność dziewczyna przechodzi przez własną, pier-
wotnie rozumianą próbę męstwa.

Powróciwszy do Drugiej Matki, upiór zamyka Koralinę w lustrze. Tam 
dziewczynka spotyka duszki dzieci, które, podobnie jak Koralina, odnalazły 
Drugą Matkę i zgodziły się na przyszycie sobie guzików do oczu w zamian 
za pozostanie w drugim świecie na zawsze, jednak upiór wyssał z nich życie  
i pozostawił w ciemności na zapomnienie. 

Po grzbiecie dłoni przebiegł jej pająk. Koralina z trudem zdusiła krzyk. Poza 
tym jednak była sama w ciemnej, mrocznej szafie.

Nagle jej dłoń dotknęła czegoś, co zupełnie przypominało w dotyku czyjś po-
liczek i usta, małe i zimne. W uchu usłyszała szept.

– Ćśś, cichutko, nic nie mów, bo wiedźma może podsłuchiwać.

Koralina posłusznie milczała.

Zimna dłoń dotknęła jej twarzy, palce musnęły ją niczym delikatne skrzydełko 
ćmy.

Usłyszała kolejny głos, pełen wahania i tak słaby, że Koralina zastanawiała się, 
czy przypadkiem go sobie nie wymyśliła:

– Czy ty? Czyliż ty żyjesz?

– Tak – odszepnęła Koralina.

– Biedne dziecko – mruknął pierwszy głos.

– Kim jesteście? – zapytała szeptem Koralina.
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– Imiona, imiona, imiona – odparł inny głos, zagubiony i zabłąkany. – Imiona 
tracimy jako pierwsze, tuż po utracie oddechu i bicia serca. Trochę dłużej po-
zostają nam wspomnienia. W umyśle wciąż przechowuję obraz mojej guwer-
nantki, niosącej w pewien majowy ranek kółko i kijek. Za jej plecami świeciło 
poranne słońce, tulipany kołysały się w powiewach wiatru. Nie pamiętam już 
jednak imienia guwernantki ani imion tulipanów (Gaiman, 2009, s. 95-97).

W finale Koralina rzuca upiorowi wyzwanie, w którym stawia na szli 
własną duszę.

– Lubisz gry – oznajmiła. – Tak mi przynajmniej mówiono.

Czarne oczy drugiej matki błysnęły.

– Wszyscy lubią gry – odparła.

– Tak – potwierdziła Koralina, zeskoczyła z blatu i usiadła przy stole. […] – Nie 
ucieszyłoby cię bardziej, gdybyś mnie wygrała: uczciwie, jak należy? – spytała 
Koralina.

– Może – odparła druga matka. Demonstracyjnie nie okazywała zaintereso-
wania, lecz jej palce drgały i postukiwały o blat. Krwistoczerwonym językiem 
oblizała wargi. – Co dokładnie proponujesz?

– Siebie. – Koralina zacisnęła dłonie na ukrytych pod stołem kolanach, by po-
wstrzymać ich drżenie. – Jeśli przegram, zostanę tu z tobą na zawsze i pozwolę 
ci się kochać. Będę najposłuszniejszą z córek, będę jadła twoje jedzenie, bawiła 
się, grała w szczęśliwe rodziny. I pozwolę ci przyszyć mi do oczu guziki.

Druga matka wpatrywała się w nią czarnymi guzikami.

– To brzmi pięknie – rzekła. – A jeśli nie wygram?

– Wtedy pozwolisz mi odejść. Wypuścisz wszystkich – mojego prawdziwego 
ojca i matkę, martwe dzieci. Wszystkich, których tu uwięziłaś. […]

– Tak – powiedziała. – Chyba podoba mi się ta gra. Ale w co właściwie zagra-
my? […]

– W grę badawczą – podsunęła Koraliną. – W poszukiwania.

– A cóż takiego zamierzasz znaleźć podczas owych poszukiwań, Koralino Jones?

Koraliną zawahała się przez moment.

– Moich rodziców – rzekła w końcu – i dusze dzieci zza lustra.

Słysząc to, druga matka uśmiechnęła się zwycięsko i Koraliną przez mo-
ment zwątpiła, czy dokonała właściwego wyboru. Było już jednak za późno,  
by zmienić zdanie (Gaiman, 2009, s. 104-106).

PODSUMOWANIE

W powieści dominuje stylistyka baśniowa. Konwencja zakłada zmini-
malizowanie odnośników do rzeczywistości, więc nie wiemy, gdzie i kiedy 
dokładnie dzieje się akcja, czy ile Koralina ma lat. Najważniejsze jest dogłęb-
ne poznanie sposobu widzenia świata oczami bohaterki. Czytelnik podąża za 
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dziewczynką, zmuszony jest przyjąć jej punkt widzenia, ponieważ jest odcięty 
od dostępu do informacji obiektywnych. Toteż język lektury jest bardzo pro-
sty, bazujący na zdaniach pojedynczych, które potęgują strach – Koralina nie 
operuje wyszukanymi metaforami, przez pierwszą część akcji wszystko wydaje 
się oczywiste, dosłowne, co później zbiera żniwo w czasie opisu przekształceń 
wszelkich strachów. Cała struktura lektury oraz przyjęta konwencja nakie-
rowują czytelnika, że historia nie opowiada o wielkiej grze z demonem, czy 
heroicznej próbie uratowania rodziców, ale o pokonywaniu własnych lęków  
i własnych słabości, a przy tym wykształceniu własnego „ja”. 

Autor podkreśla, że to co tajemnicze i nieznane jest przerażające przez 
przekształcenia i domysły. Nie wiemy praktycznie nic o głównej antagonist-
ce, a każda przemilczana informacja czyni demona straszniejszym. Wszystko 
opiera się o odwagę w pokonywaniu własnych strachów. Przygotowana na 
ekspedycję Koralina opowiada Kotu historię spaceru, kiedy ją i ojca zaata-
kował rój os. Wówczas ojciec sam daje się użądlić, aby dziewczynka mogła 
uciec, wskutek czego gubi okulary. Następnego dnia wraca na miejsce, aby je 
odszukać. Konkluzja historii wybrzmiewa w momencie otworzenia przeklę-
tych drzwi.

Koralina przekręciła klucz w zamku. Usłyszała głośny szczęk.

Drzwi otwarły się wolno.

Po drugiej stronie nie było ceglanego muru, tylko ciemność. W przejściu wiał 
zimny wiatr.

Koralina nie zrobiła nawet kroku naprzód.

– Powiedział, że takie stanie i pozwalanie, by osy go żądliły, nie wymagało od-
wagi – oznajmiła, zwracając się do kota. – Nie było to odważne, bo on się nie 
bał. Nic innego nie mógł zrobić. Ale powrót po okulary, choć wiedział, że osy 
wciąż tam są, naprawdę go przeraził. To było odważne.

Postąpiła pierwszy krok w głąb ciemnego korytarza.

W powietrzu czuła woń kurzu, wilgoci i pleśni.

Kot maszerował obok niej.

– A czemu? – spytał, choć wydawał się wyraźnie znudzony.

– Ponieważ – odparła – kiedy się boisz, ale i tak coś robisz, to to wymaga od-
wagi (Gaiman, 2009, s. 68).

Karolina zrozumiała rolę odwagi obserwując principia drugiego świata – 
wszystko jest kopiowane, odtwarzane nieudolnie, nieforemnie, znajome, ale 
obce, a więc straszne. Jest to głęboko ukryta metafora obcowania z obcymi 
kulturami i ludźmi. Wytwory czarownicy nie są wstanie zrobić Koralinie 
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krzywdy, są przez cały czas bierne – walka z nimi rozchodzi się o niepozorne, 
ale urastające do heroicznych ruchy, jak wyrwanie guzika, czy złapanie myszy. 

Teraz jednak dostrzegła brązowy blask, ciepły i jasny jak wypolerowane drew-
no, promieniujący z wnętrza kokonu. Cokolwiek lśniło, tkwiło w jednej z dło-
ni stworu na ścianie. Koralina powoli ruszyła naprzód przez wilgotną scenę, 
starając się czynić jak najmniej hałasu. Bała się, że jeśli zakłóci sen istoty w ko-
konie, ta otworzy oczy, ujrzy ją, a potem...Nie potrafiła jednak wyobrazić sobie 
nic straszniejszego, niż samo spojrzenie tego stworu. Serce waliło jej w piersi. 
Postąpiła kolejny krok. Nigdy w życiu tak bardzo się nie bała. Szła jednak na-
przód, póki nie dotarła do kokonu. A potem wepchnęła rękę w lepką, wilgotną, 
białą materię. Kokon zatrzeszczał cicho jak małe ognisko. Materia przywierała 
do jej skóry i ubrania, niczym pajęczyna czy biała cukrowa wata. Koralina 
sięgnęła głębiej w górę, póki nie dotknęła zimnej dłoni, która, jak czuła, zaci-
skała się wokół kolejnej szklanej kulki. Skóra stworu była śliska, jakby pokryta 
kisielem. Koralina pociągnęła kulkę. Z początku nic się nie wydarzyło, kulka 
nadal tkwiła w palcach istoty. Potem jednak kolejno rozluźniły chwyt i szklany 
drobiazg wylądował w dłoni Koraliny. Powoli cofnęła rękę przez lepką sieć 
(Gaiman, 2009, s. 116-117).

Jedyną postacią aktywną jest Druga Matka, która, według martwych 
dzieci, żywi się duszą, esencją człowieczeństwa. W związku z tym autor zary-
sował bardzo ciekawy wątek tożsamościowy – bohaterka rozmyśla czy istnieje 
Druga Koralina? Wszystkie niepewności egzystencjalne wykorzystuje demon, 
będący ucieleśnieniem bezgranicznego strachu i autodestrukcyjnej ucieczki 
przed nim. Koralina wyzywając upiora do gry daje przykład w jaki sposób 
zwalczać swoje lęki. Druga Matka nie gra fair i stawia Koralinie na drodze 
różne strachy – zniekształcone postaci, wilgotne korytarze, w których czuć 
czyjąś obecność, albo ciemną i głuchą piwnicę. Dziewczynka nie tylko po-
konuje własne słabości, ale pokazuje, że największym lękiem jest lęk przed 
samym strachem. 

Koraliną ruszyła w głąb korytarza. W końcu dotarła do wiszącego na jego końcu 
lustra. Teraz odbijało jedynie dziewczynkę w szlafroku i kapciach, która wyglą-
dała, jakby niedawno płakała, lecz oczy miała prawdziwe, nie zrobione z czar-
nych guzików. W dłoni zaciskała świecznik z wypaloną świecą. Koralina spoj-
rzała na dziewczynkę w lustrze, dziewczynka w lustrze popatrzyła na nią. Będę 
odważna – pomyślała Koralina. – Nie, ja jestem odważna (Gaiman, 2009, s. 71).

W przeciwieństwie do ekranizacji w książce nie występują potwory, które 
wyskakują na dziewczynkę – cała ta sztucznie stworzona parodia świata jest 
pewną ideą, którą ucieleśnić może jedynie Koralina i jej stosunek do niej. 
Gdyby bohaterka nie miała w sobie odwagi nie potrafiłaby do niego wrócić. 
Autor Koraliny, zachowaniem dziewczynki udowadnia czytelnikom, że strach 
ma wielkie oczy.
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Mamy obowiązek pisać prawdę, co jest szczególnie istotne, gdy tworzymy 
opowieści o nieistniejących ludziach w nieistniejących miejscach. Mamy obo-
wiązek pamiętać, że prawdziwe nie jest to, co się dzieje; chodzi o mówienie 
prawdy o tym, kim jesteśmy. W końcu fikcja literacka to kłamstwo, które 
mówi prawdę.

Neil Gaiman, wykład dla The Reading Agency (14 października 2003) 
(Prósinowsk,i 2014, s. 140).

Fabuła filmu znacznie wykracza poza historię Gaimana. Książka nie jest 
nafaszerowana wystrzałami i wybuchami. Można powiedzieć, że książka od 
filmu jest o wiele uboższa, jednak będzie to bardzo krzywdzące z racji położe-
niu akcentu na kompletnie inne kwestie. Powieść Gaimana została zekranizo-
wana, ponieważ jej klimat idealnie wpasował się z powziętą formę produkcji 

– miksu animacji poklatkowej, robionej na bazie lalek z wełny i plasteliny oraz 
animacji 3D. W tej konwencji Koralina ożywa na nowo, staje się bardziej 
dynamiczna, cieszy oko. Zatem, aby móc pokazać pełnie animatorskich 
możliwości, należało fabułę rozszerzyć, co skutkowało większą ekspozycją 
świata, kosztem fabuły. Język filmu musi być prosty, aby zachwycał obraz 
– toteż zwiększono elementy horrorowe, aby widz nie wynudził się podczas 
seansu. W animacji męstwo Koraliny nie wybrzmiewa więcej niż w standar-
dowych historiach. Film gubi te małe gesty świadczące o odwadze na rzecz 
monumentalnych batalii dobra ze złem. A przecież tak zarysowana odwaga 
jest siłą książkowej Karoliny – nie musisz walczyć, żeby wykazać się męstwem, 
bowiem sama decyzja o podjęciu walki już świadczy o wysoce ukształtowa-
nej podmiotowości. W moim odczuciu horror jako gałąź literatury dla dzieci 
i młodzieży powinna pokazywać czytelnikom, że nic nie jest w stanie złamać 
bohatera kierującego się miłością, przyjaźnią czy męstwem. Jest to dobra lek-
cja dla wszystkich, którzy kiedykolwiek zdecydują się otworzyć tajemnicze 
drzwi.
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WHEN YOU'RE SCARED  
BUT YOU STILL DO IT ANYWAY, THAT'S BRAVE.  

MAKING AN SELF-AWARENESS IN PERSPECTIVE  
OF MODERN HORRORS LITERATURE FOR CHILDREN 

AND YOUNG ADULTS BASED ON NEIL GAIMAN’S 
NOVEL «CORALINE»

Abstract: The goal of this article is to analyze novel Coraline made by Neil 
Gaiman in terms of exploring children’s self-awareness. Author’s research 
will be confronted with modern literature for children and young adults 
and current state of literature research (m.in. Urbańczyk L., Józefowicz 
A., Nadolna-Tłuczykont M., Tałuć K. and more). At the end the author 
summarizes the case of Coraline’s self-awareness in H. Selicka’s movie from 
2009, in short version. This article is a voice in a discussion about rapid rise of 
horror’s literature popularity as children and young adults’ genre and literature 

“brave test”, which can help to develop a self-awareness.

Keywords: Neil Gaiman, self-awareness, horror, Coraline
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A TERAZ NIE ŻYJE. […] WSZYSTKO 
ZNIKNĘŁO. ZOSTAŁY TYLKO KSIĄŻKI. 

KSIĄŻKI JAKO NOŚNIK  
PAMIĘCI O CZŁOWIEKU  

NA PODSTAWIE RZECZY, KTÓRYCH 
NIE WYRZUCIŁEM MARCINA WICHY

Streszczenie: Centralnym punktem rozważań pierwszej z nich będzie portret 
matki bohatera Rzeczy, których nie wyrzuciłem Marcina Wichy, który nar-
rator próbuje zarysować w oparciu o pozostawione przez zmarłą książki. To 
wstępne studium podparte badaniami na temat pamięci w ogóle (m.in. Modi 
memorandi. Leksykon kultury pamięci, Astrid Erll, Magdalena Saryusz-Wol-
ska i inni) skoncentruje się na próbie odczytania, w jaki sposób Wicha posłu-
guje się symboliką książki w swojej powieści i jak ten topos buduje doświad-
czenie człowieka i doświadczenie pozostałe po człowieku.

Słowa kluczowe: książki, pamięć, Marcin Wicha, matka.

WPROWADZENIE

Każdy człowiek przeżywa żałobę zupełnie inaczej (Rogowicz, Bukow-
ski 2006).  Uzależnione jest to od wielu czynników, pochodzących z róż-
nych płaszczyzn życia, jednakże najistotniejsze wydają się relacje ze zmarłym  
i tożsamość osoby, która pozostała. (Ostrowska, 1991) Żałoba jest pewnym 
konstruktem, który przy użyciu wybranych narzędzi z zakresu psychologii, 
socjologii oraz systemu symboli ma pomóc człowiekowi odzyskać stabilność 
emocjonalną po stracie, zagoić głębokie rany, ukoić żal i przezwyciężyć widmo 
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życia bez zmarłego. W pracy The impact of parental death on middle aged chil-
dren autorzy wyróżniają dwa szczególne typy żałoby. Pierwszy koncentruje się 
na więzi wciąż trwającej między żywym a zmarłym – zmarły nadal pozostaje 
ważną częścią życia swojej rodziny przez trwanie pamięci o nim i żywotność 
cech oraz postaw, jakie wykazywał lub kultywowaniu jego stałych nawyków 
w przestrzeni domowej, codziennej. Druga forma opiera się na aspekcie rozłą-
czenia tego typu relacji, co przekłada się na wzbogacenie osobowości żyjących 

– śmierć bliskiej osoby to pewne krzywe zwierciadło, w którym można znaleźć 
inny punkt oglądu kwestii śmiertelności, dorobku życia własnego i zmarłego 
oraz pogodzenia się z problemem przemijania, przewartościowania przyjętych 
priorytetów (Moss, 1984, s. 69). Śmierć de facto wyznacza nowy początek dla 
żyjącego. Każdy tę drogę, począwszy od żalu zakończywszy na pogodzeniu, 
musi przejść samodzielnie i samodzielnie rozliczyć się ze zmarłym. W tym 
naukowcy (Moss, 1984) upatrują trudność – obcowanie ze śmiercią bliskiego 
staje pewnego rodzaju rytuałem przejścia, dojrzewania dla człowieka, który 
z ową stratą musi się rozliczyć, żyć dalej. Jest to droga, którą należy przejść 
świadomie, a następnie, kiedy będzie się już gotowym, zamknąć za sobą drzwi, 
definitywnie zakończyć ten czas, które powinno być postrzegane jako pewne-
go typu doświadczenie obcowania ze światem i samym sobą.

Nie inaczej było w przypadku historii spisanej przez Marcina Wichę  
w książce Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Książkę otwiera krótki fragment, 
które traktować można jako pewne motto. Śmierć matki narratora nie po-
zostawiła żadnych złudzeń, kobieta odeszła już całościowo, nawet jako cień 
nawiedzający raz po raz swojego syna. Teraz jest czas na dokładny ogląd, roz-
licznie, zrozumienie i swoiste zmartwychwstanie, już nie zmarłej, ale syna wła-
śnie. Powieść więc jest pewną swoistą podróżą, która pozwoli przejść przez 
czas żałoby pozornie samotnie, ale tak naprawdę w asyście książek, pozosta-
wionych przez matkę.

To jest historia o rzeczach. I jeszcze o gadaniu. Czyli – o słowach i przedmio-
tach. Jest to także książka o mojej matce, i z tego powodu nie będzie zbyt we-
soła. Kiedyś sądziłem, że ludzi pamiętamy, dopóki możemy ich opisać. Teraz 
myślę, że jest odwrotnie: są z nami, dopóki nie umiemy tego zrobić. Dopiero 
martwych ludzi mamy na własność, zredukowanych do jakiegoś obrazka czy 
kilku zdań. Postaci w tle. Teraz już wiadomo – byli tacy albo śmacy. Teraz mo-
żemy podsumować całą tę szarpaninę. Rozplątać niekonsekwencje. Postawić 
kropkę. Wpisać wynik (Wicha, 2017, s. 5).
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OSTATNIA PODRÓŻ  
DO KONTENERA NA MAKULATURĘ

Rzeczy, których nie wyrzuciłem to osobiste studium życia po śmierci,  
w którym fundamentalną rolę odgrywa książka, zarówna w warstwie symbo-
licznej, jak i fizycznej. Po pierwsze napisana przez Wichę powieść jest pew-
nym uhonorowaniem zmarłej na raka matki i pamięci po niej. Z licznych 
wywiadów, jakie autor udzielił dowiadujemy się, że historia Rzeczy… to oso-
bista historia Wichy. Snuta opowieść to niejako próba przepracowania żałoby,  
w formie rekapitulacji tych fragmentarycznych obrazów, które ostatecznie 
muszą złożyć się na wielowymiarowy portret zmarłej, obraz niezakłócony opi-
niami czy uczuciami licznych obserwatorów. Książki bowiem nie wybierają 
czytelnika, tylko czytelnik wybiera książki. Jest to poznanie matki od ogółu do 
szczegółu, ze wszystkimi jej zaletami i wadami, w sferze publicznej i prywatnej.  
To traktat o uczłowieczaniu człowieka, którego odczłowieczają konwenan-
se, role społeczne, inni ludzie. Drugą funkcją książki jest jej przewodnictwo  
w drodze do przeżycia żałoby, którą rozpoczyna narrator w przestrzeni 
fabularnej.

A teraz nie żyje. Siedzę w jej mieszkaniu. Wszystko zniknęło. Zostały tylko 
książki. Były naszym tłem. Tkwiły w każdym kadrze. Znałem ich grzbiety, 
zanim rozpoznałem w czarnych znakach litery. Całe życie z nich wróżyłem. 
Szukałem puent (Wicha, 2017, s. 20).

Główną osią fabularną jest próba uporządkowania domowej biblioteczki 
matki tuż po jej śmierci. Jest to pewna narracyjna przystań, z której autor wy-
pływa na dalekie wody sentymentu i pamięci z każdą chwyconą i przeglądaną 
pozycją. Wicha konstrukcję swojej książki oparł o trzy główne części, w tym 
jedna z nich złożona została z małych opowiastek, motywowanych co rusz 
znalezionymi książkami. I tak narrator snuje woje historie o książce kuchar-
skiej Stalina, Emmie Jane Austen, podręczniku do angielskiego i tomu piątego 
z utworu wybranych Marka Hłaski. Wszystkie te lekturowe epizody matki 
stają się niewyobrażalnie ważne w perspektywie pogodzenia się z jej odejściem.

Ta monumentalna, na pierwszy pozorny rzut oka wręcz sakralna kompo-
zycja złożona z różnych kolorowych i szerokich grzbietów czeka na swoje roz-
licznie, na decyzje narratora – dopóki książki niezmiennie będą stać w salonie 
na półce, dopóty bohater nie przeżyje żałoby i nie pójdzie dalej.
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Antykwariat. Szukaj, Google’u, szukaj.
„Cała Polska. Dobre ceny”. Nikt nie odbiera.
„Dojazd gratis. Szybka wycena. Gotówka”. Nikt nie odbiera
„Dojeżdżamy. Kupujemy”. Ktoś odbiera. Mówi, że nie dojeżdżają i nie kupują.
Wreszcie trafiam.

– Muszę się pozbyć książek. Jest ich dość dużo. […] Dużo beletrystyki.  
Po wieści z lat dziewięćdziesiątych. Ładne wydania – mówię chytrze – Rebis… 

– Znam. 
– …ale jest też czterotomowa encyklopedia PWN – dodaję. Nie wspominam, 
że encyklopedia pochodzi z epoki stanu wojennego i każdy tom oprawiono  
w inne płótno. 

– To już makulatura, od razu panu mówię (Wicha, 2017, s. 20-21).

Droga bohatera do zaakceptowania śmierci matki prowadzi przez przy-
domowy kontener na makulaturę, ale zanim mężczyzna będzie gotowy na 
ostatnie pożegnanie podejmie próbę negocjacji ze śmiercią, a przedmiotem 
negocjacji będą właśnie wspomniane książki. Obserwujemy jego zmagania  
w czasie licznych telefonów do rodziny i znajomych, którym bezskutecznie 
próbuje przekazać chociaż część kolekcji matki. Pomimo różnorodności tytu-
łów, od psychologii, przez powieści, aż do słowników i encyklopedii, nikt nie 
jest lekturami zainteresowany – obiektywnie książki te nie są atrakcyjne, jeżeli 
wyłączy się czynnik sentymentalny. Następnie narrator decyduje się sprze-
dać, a później oddać książki antykwariuszowi, który o bezcennych artefaktach 
świadczących o pewnej egzystencji, która znaczyła dla bohatera wiele wyraża 
się jasno – makulatura. 

Co mam powiedzieć? Facet skupuje księgozbiory. Prawdziwe księgozbiory 
po śmierci właścicieli przekazuje się bibliotekom czy muzeom. Mnie zostały 
książki. Nigdy nie przyszłoby nam użyć innego określenia. To jak z salonem  
i dużym pokojem. My mieliśmy książki w dużym pokoju.

Modne powieście, które wyszły z mody. Lektury spoza listy lektur. Wybrane 
tomy z dzieł zebranych. Pokój bez wojny. Początek końca świata szwoleże-
rów. Niekompletne dzienniki. Zapomniane debiuty. Nierozcięte tomy esejów  
(Wicha, 2017, s. 23).

Biblioteczka matki składa z wielu starych, nieaktualnych i losowo do-
branych pozycji. Nie ma w niej książek pożądanych, kolekcjonerskich wydań, 
podpisów czy stempli. Nie ma również żadnych nowości, żadnych książek, 
które mogą interesować, które znalazłyby swojego nowego właściciela. Ko-
lekcja jest zindywidualizowana, wyjątkowa i nijaka jednocześnie. Kompleto-
wana była w perspektywie codzienności, książki kupowane były z chwilowej 
potrzeby. Cztery książki o psychologii traktują o jej zawodzie. Pięć książek  
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o wychowywaniu dzieci – o macierzyństwie. Kilka pozycji z literatury dla 
dzieci – o zastaniu babcią. Podręcznik do nauki języka angielskiego – o ma-
rzeniu wyemigrowania do Kanady.

W tym zbiorze zdezaktualizowanych encyklopedii, zbyt małych słowników 
i zbyt powszechnych powieści kryje się historia życia kobiety, na które składają 
się zdezaktualizowane postawy, zbyt małe zadumy i zbyt powszechne zachwyty. 

Gdzieś na górnej półce stoją niedobitki Prusa, Emancypantki, kawałek Fara-
ona, resztki Kroniki tygodniowych. Zbiorowe wydania zawsze wyglądają jak 
wojsko. Ale teraz zielone płótno jest poprzecierane, wyblakłe i brudne. Roz-
bity oddział o niskim morale. «Hej, ty brzozo, he, ty brzozo płaczko, smutno 
szumisz nad jego tułaczką»… Kiedyś stacjonował gwardyjski pułk Puszkina  
w granatowej oprawie. Został już tylko XIV tom, ułaskawiony z niezrozumia-
łych powodów (Wicha, 2017, s. 23).

Z wielką elegancją Wicha łączy te dwie odległe i bliskie sobie przestrzenie 
pamięci, jakie wyznacza sacrum oraz profanum, pamiątka i śmieć, potrzeba 
pamiętania i potrzeba zapomnienia. Najpiękniejszy pochód pogrzebowy 
zaaranżowany na cześć zmarłej matki wyjdzie od domowej biblioteczki, 
przejdzie przez podwórko i zatrzyma się przy osiedlowych śmietnikach. 

Cała opowieść jest pewnego rodzaju Modi memorandi (Sarysz-Wolska 
&Traba, 2014) – humanistyczną refleksją nad pamięcią, której fundamen-
tem są właśnie książki. Pozwoliłam sobie na porównanie do tego imponujące-
go, jedynego takiego na świecie leksykonu, w którym opracowana 180 haseł  
z zakresu języka i tradycji badań pamięci ze względu na jego obszerny zakres 
rozważań, których początek wyznacza rzecz zwykła, codzienna. Podobnie jest 
u Wichy. Autor nie tylko oddaje się zadumie na temat matki i jej roli w jego 
życiu, ale również różnych okresów wydawania literatury w Polsce, począwszy 
od lat 40., zakończywszy na 90.

Najpierw czarna seria PIW-u. Dziesiątki czarnych, błyszczących grzbietów. 
Wydawca nie mógł się zdecydować. Czy tytuł powinien być napisany w dół 
czy w górę. Poobracane napisy były pewnym urozmaiceniem naszych półek.  
A potem przyszły lata dziewięćdziesiąte i rodzice zaczęli kupować powieści wy-
dawnictwa Rebis. Miały jaskrawe, fotograficzne okładki. Czasy banków zdjęć 
jeszcze nie nastał. Ktoś uczciwie układał kompozycje z kolorowych papierów 
Fabriano, kawałków materiału, szklanych kulek, zagranicznych map, sztucz-
nych liści, parasolek koktajlowych zatkniętych w piasek i utopionych pod war-
stwą błyszczącego lakieru.

To był fajny widok. Najpierw zdyscyplinowane rzędy urzędników w czarnych 
garniakach. I nagle: czereda zadowolonych hippisów. Na naszych półkach za-
częły się wielkie wakacje. Rodzice nigdzie nie jeździli, kupowali książki. […] 
Pod tytułem tkwiła czarna ramka. Drobna kursywa zapewniała «Błyskotliwe 
i zaskakujące. The Times». […] Wszystko to rozwiewało wyrzuty sumienia 
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moich rodziców. Kolorowa półka rosła. Lata dziewięćdziesiąte trwały w naj-
lepsze (Wicha, 2017, s. 29-30).

Projekt okładek, kolory, a nawet użyty papier stają się medium pamięci 
o transformacjach, jakie przechodziła Polska w sferze gospodarczej, społecznej 
oraz kulturowej, a wraz z nią rodzina narratora, które te omawiane książki, 
skupowała i po sobie pozostawiła. 

Najbardziej znana badaczka pamięci, Astrid Erll (Saryusz-Wolska 2018) 
swoje rozważania poświęciła kwestii analizy literatury z perspektywy funkcji 
pamięciowych. Wyodrębniła wówczas trzy znaczące zagadnienia: 1) pamięć 
literatury, 2) pamięć w literaturze oraz (3) literatura jako medium pamięci. 
W 1857r. autorka przedstawia światu ideę pamięci wędrującej, która tak jak 
wędrujące kultury Jamesa Clifforsa, jest płynna, w ciągłym ruchu, w różnych 
formach i nurtach. Erll przypisuje również książce funkcję tworzenia sygnału 
wywołującego (Tabaszewska, 2013, s. 67). Z pewną realizacją tej koncepcji 
mamy do czynienia w podróżach sentymentalnych narratora.

Podarty podręcznik do angielskiego.

«The egg is in the egg cup. 

The boy is in the bad. […]»

W latach osiemdziesiątych XX wieku moja matka mówiła, że chce wyjechać 
do Kanady. Nie składała papierów w ambasadzie. Nie wypełniała formularzy.  
Tak tylko mówiła. To była jej uniwersalna puenta.

Odpowiedź na wszystko. Ostatnia karta przetargowa (Wicha 2017, s. 60).

Według badaczki literatura w postaci fizycznej, jak konkretny egzem-
plarz, ale również jako odczyt lub wysłuchanie mogą przywoływać konkret-
ne wspomnienia, stać się pewnego rodzaju zapalnikiem do ich ponownego 
przetworzenia. Można powiedzieć, że książki stają się rodzajem pewnego ze-
wnętrznego skarbca pamięci, który zawsze będzie przechowywał konkretne 
wspomnienia i myśli, pewnego rodzaju kotwicą dla konkretnych pojęć. War-
to na koniec jeszcze wspomnieć (Tabaszewska 2013, s. 70) o Naumann, która 
postuluje istnienie pewnej relacji między pamięcią a literaturą postrzeganą  
w kategorii reprezentacji. Literatura nie tylko reprezentuje, ale również kreuje 
pamięć odbiorcy, dzięki swojej funkcji kształtowania wartości. Oznacza to, 
że książka nie tylko odnosi się do rzeczywistości poza literackiej, ale również 
kształtuje człowieka i jego sposób myślenia o pewnych budulcach świata.  
Literatura odgrywając rolę tożsamotwórczą i pamięciotwórczą jest współtwór-
czą również pamięci kultury. Stawia przez czytelnikiem możliwość wyboru 
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narracji przeszłości. I choć teorie kultury pamięci odnoszą się do szerokiej 
perspektywy społecznego pamiętania to należy pamiętać, że grupę tworzą in-
dywidualne jednostki, których pamięć również poddawana jest wielu mody-
fikacją. Narrator Rzeczy, których nie wyrzuciłem dzięki przywoływanym przez 
książki wspomnieniom i dzięki nim samym (ich konstrukcji, roku wydania, 
kolorze, treści) odkrywa matkę na nowo, tworząc jej niezafałszowany śmiercią 
obraz. W końcu nie jest rzadkie zjawisko idealizacji osoby zmarłej, zwłaszcza 
krótko po jej śmierci. W języku przyjęło się nawet powiedzenie, że o zmarłym 
mówi się albo dobrze, albo wcale, co miało chronić zmarłego przed różnymi 
oskarżeniami, ale i również zapewnić niezakłócony wieczny odpoczynek.

To już nie jest biedna kobieta, która odeszła i żyje w świadomości autora 
tylko dzięki śmierci. Wicha pozwolił matce zmartwychwstać uznając ją za 
człowieka, dostrzegając i opisując z miłością jej awantury w kolejce sklepowej, 
kłótnie z sąsiadkami i próby przekupienia sprzedawczyni w księgarni. Taka 
była jego matka – człowiekiem, a nie aniołem.

Biblioteki są zapisami naszych czytelniczy porażek.

Jak mało w nich książek, które naprawę nam się podobały. Jeszcze mniej ta-
kich, które podobają nam się przy kolejnej lekturze. Większość to pamiątki po 
ludziach, którymi chcieliśmy być. Których udawaliśmy. Których braliśmy za 
siebie (Wicha, 2017, s. 22).

PODSUMOWANIE

Ostatnią częścią książki jest bardzo drobiazgowy opis śmierci matki, 
który narrator opowiada w czasie teraźniejszym, jako naoczny świadek. Jest to 
pierwsza tego typu narracja w Rzeczach…, gdyż wcześniej matka opisywana 
była pośrednio. Jej postać klarowała się w opowieściach sąsiadek i przyjació-
łek, w co wyraźniejszych wspomnieniach z dzieciństwa, w książkach, które 
po sobie zostawiła. Narrator nie wypowiadał się o zmarłej matce jako on sam, 
zawsze przez coś, zawsze przez kogoś. Formułować pewną instancję nadawczą, 
która pozwoliłaby mu zrobić krok w bok i z pewnej perspektywy przyjrzeć 
się swojej matce, sobie, jak i całemu procesowi pożegnania, który na pierw-
szy rzut oka jest zdesakralizowany. W istocie jest to obraz najpiękniejszego 
pogrzebu, jaki syn mógł zaaranżować matce. Z najbliższymi jej książkami,  
ze wspomnieniem, z prawdą, rozliczeniem oraz akceptacją.

Czterdzieści lat temu – nie rozumiem, dlaczego akurat ta rozmowa nagrała się 
w mojej pamięci, narzekałem na jakąś audycję edukacyjną w Polskim Radiu,  
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a moja matka powiedziała «Nie wszystko w życiu da się zamienić na śmieszne hi-
storyjki». Wiedziałem, że to prawda. Mimo to próbowałem (Wicha, 2017, s. 5).

Ostatni rozdział jest dowodem na gotowość mówienia o śmierci, na 
ostatnie pożegnanie matki umierającej, ale żyjącej naprawdę – nie jako mgli-
ste wspomnienie, jako pewna figura pochowana między kartkami a okładka-
mi. Lekturę zamyka lista książek, których autor nie wyrzucił i już nie będzie 
musiał, ponieważ pogodził się ze śmiercią matki. Wśród nich znalazły się 
różne pozycje, dobierane według wcześniej kreowanych opowiastek. Zapal-
niki pamięci, kotwice pojęć, fotografie z życia zmarłej, tego prywatnego, jak  
i publicznego. Żałoba się zakończyła. Reszta to już śmieci gotowe na przemiał. 

Książki, które mi zostały:

Jane Austen, «Emma», przeł. Jadwiga Dmochowska, Warszawa 1963.

«Dzieci Holocaustu mówią, praca zbiorowa», red. Wiktoria Śliwowska, 
Warszawa 1993.

Lydia Flem, «Jak likwidowałam dom moich rodziców», przeł. Elżbieta Bura-
kowska, Warszawa 2005.

Anne Goscinny, «Tato», przeł. Magdalena Talar, Kraków 2013.

Marek Hłasko, «Utwory wybrane», t. 5: «Piękni, dwudziestoletni», Warszawa 
1989.

Wieniedikt Jerofiejew, «Moskwa-Pietruszki. Poemat», przeł. Nina Karsov, 
Szymno Szechter, Londyn 1976.

Konstandinos Kawafis, «Che fece… il gran rifiuto», przeł. Zygmunt Kubiak, 
w: Konstandinos Kawafis, «Wiersze zebrane», Warszawa 1995.

«Книга о вкусной и здоровой пище», praca zbiorowa, Moskwa 1952.  

Maria Lemnis, Henryk Vitry, «Książka kucharska dla samotnych i zakocha-
nych» [bez okładki i strony tytułowej, bez daty i miejsca wydania].

Maria Lemnis, Henryk Vitry, «W staropolskiej kuchni i przy polskim stole», 
Warszawa 1979.

Konrad Lorenz, «Rozmowy ze zwierzętami», przeł. Barbara Tarnas, Warszawa 
2014.

Antoni Słonimski, «Jawa i mrzonki», Warszawa 1966.

Jurij Trifonow, «Czas i miejsce», przeł. Janina Dziarnowska, warszawa 1985.

Ludmiła Ulicka, «Zielony namiot», przeł. Jerzy Redlich, Warszawa 2013.

Wiktor Woroszowski, «Cyryl, gdzie jesteś?», Warszawa 1962.

Maria Zientranowa, «Drobne ustroje», Warszawa 1980.
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«Podręcznik do angielskiego», bez okładki i strony tytułowej, bez autora, daty 
i miejsca wydania.

I wiele innych (Wicha 2017, s. 174-175).
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NOW, SHE’S DEAD […] EVERYTHING IS GONE.  
ALL IS LEFT ARE BOOKS. BOOK AS A MEMORIES 

STORAGE ABOUT HUMAN BASED ON  
RZECZY, KTÓRYCH NIE WYRZUCIŁEM  

BY MARCIN WICHA

Abstract: This central point of my work will be a portrait of main heroes’ 
mother from Marcin Wicha’s book Rzeczy, których nie wryzuciłem, where 
narrator draws a picture based on books that was left by main character moth-
er. It’s a preliminary study based on research about memorial (m.in. Modi 
memorandi. Leksykon kultury pamięci, Astrid Erll, Magdalena Saryusz-Wol-
ska and more). I will try to concentrate on reflecting in which way Wicha 
utilizes a symbol of book in his novel and how this symbol builts a human 
experience and refreshes the memories about the past.

Keywords: books, memory, Marcin Wicha, mother
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

SŁOWIAŃSKA WONDER 
WOMAN NA PODSTAWIE JAGI 

KATARZYNY BERENIKI-MISZCZUK 
I CYKLU KWIAT PAPROCI

Streszczenie: Przedmiotem niniejszego referatu będzie przedstawienie boha-
terki powieści Jaga autorstwa Katarzyny Bereniki-Miszczuk w perspektywie 
archetypu superbohaterki przełożonego na wyobrażenie Bereniki-Miszczuk 
o kręgu kultury słowiańskiej i jej pozostałościach. Autorka referatu skupi się 
na rodowodzie postaci, jak i całej serii Kwiatu paproci, która jest przedstawi-
cielem współczesnej mody na literaturę słowiańską dla młodzieży. Ponadto 
podda analizie postać Jarogniewy (bohaterki powieści) z perspektywy kulturo-
wego wyobrażenia o superkobiecie, wywodzącego się jeszcze z mitów greckich, 
na podstawie których stworzono postać Wonder Woman. Na koniec autorka 
przedstawi związki między super-właściwościami Jarogniewy a współczesnym 
nurtem łączenia feminizmu z ekologią.

Słowa kluczowe: Jaga, kultura słowiańska, feminizm, Wonder-Woman

WPROWADZENIE

Nie da się ukryć, że od kilku lat w szeroko rozumianej przestrzeni kul-
tury popularnej panuje prawdziwy renesans słowiańszczyzny. Jeżeli miałabym 
wskazać jego początki to cofnęłabym się do roku 2013, kiedy to Donatan  
i Cleo wydali głośną piosenkę My Słowianie, której konwencja zakłada pew-
ne dowartościowanie, wyciągnięcie z otchłani popkulturowego zapomnienia 
tożsamości i kultury słowiańskiej, która góruje nad powszechną europeizacją 
czy amerykanizacją w ramach ludowej mądrości, iż każda pliszka swój ogonek 
chwali. Sama Cleo w wywiadach niejednokrotnie podkreślała, jak ważna stać 
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się może należycie doceniona i odpowiednio wykorzystane motywy ludowe  
i słowiańskie, stanowiące podstawę neosłowiańszczyzny.

Po sukcesie My Słowianie zapanowała moda na ubrania z motywami lu-
dowymi, które przyciągały przede wszystkim pięknymi, nasyconymi kolorami 
oraz nowoczesnymi krojami w połączniu z tradycyjnymi wzorami. Okazało 
się jednak, że neosłowiańskość nie tylko miała służyć w kreowaniu nowocze-
snego designu, ale również nowoczesnych opowieści lub nieznanych wcześniej 
interpretacji.

W 2015 roku na platformie YouTube premierę miał film krótkometra-
żowy Legendy Polskie: Smok w reżyserii Tomasza Bagińskiego we współpracy 
z Allegro i Platige Image. Produkcja przedstawia Polskę XXII wieku, kiedy to 
Kraków terroryzowany jest przez Smoka – przestępcę ze wschodnim akcen-
tem, który porywa młode kobiety do swojej willi. Główny bohater postanawia 
zbudować humanoidalnego robota nastolatkę, który w tej historii stanie się 
owieczką wypełnioną siarką. Zaproponowany odczyt legend przez pryzmat 
sci-fiction niezwykle spodobał się fanom do tego stopnia, że produkcja zapo-
wiedziała wersję kinową. Łącznie filmów krótkometrażowych powstało pięć:

• „Legendy Polskie: Smok (30 listopada 2015);
• Legendy Polskie: Twardowsky (15 grudnia 2015);
• Legendy Polskie: Twardowsky 2.0 (16 września 2016);
• Legendy Polskie: Operacja Bazyliszek (9 listopada 2016);
• Legendy Polskie: Jaga (9 grudnia 2016)”. (Wikipedia, Legendy polskie (seria 

filmowa), b.r.).

Największą popularnością cieszyły się przygody Twardowskiego, z którego 
Basiński stworzył nowoczesnego milionera ekscentryka, który przewodzi naj-
większym programem kosmicznym i któremu udało się oszukać samego Borutę. 
To właśnie nie tyle rodowód, ale spryt, zaradność oraz determinacja i ambicja 
sprawiły, że postrzegany jest jako ikoniczna postać Legend Polskich Allegro. 

Oprócz filmowych adaptacji słowiańskość znalazła swoje miejsce rów-
nież w literaturze dla młodzieży. Rodzimy panteon bóstw i wierzeń stał się 
fundamentem dla nowego nurtu fantastyki, której przedstawicielką jest  
m. in. Katarzyna Berenika-Miszczuk, autorka cyklu Kwiat Paproci, w skład 
której wchodzi powieść Jaga, główny temat moich dzisiejszych rozważań. 
Szał, jaki zapanował na literaturę spod znaku słowiańskości można zauważyć  
na przykładzie plebiscytów literackich corocznie organizowanych przez serwis 
lubimyczytac.pl: 
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• „2017 rok – powieść Szeptucha otrzymała tytuł Najlepszej Powieści Roku 
2016 w kategorii literatura fantasy portalu lubimyczytać.pl;

• 2018 rok – powieść Żerca otrzymała tytuł Najlepszej Powieści Roku 2017 
w kategorii literatura fantasy portalu lubimyczytać.pl;

• 2019 rok – powieść Przesilenie otrzymała tytuł Najlepszej Powieści Roku 
2018 w kategorii literatura fantasy portalu lubimyczytać.pl;

• 2020 rok – powieść Jaga otrzymała tytuł Najlepszej Powieści Roku 2019  
w kategorii literatura fantasy portalu lubimyczytac.pl”. (Wikipedia, Kata-
rzyna Berenika-Miszczuk, b.r.).

O zwycięstwie corocznie decydują głosy czytelników, którzy postanowili 
nagrodzić prawie całą serię. Nominowana nie została tylko druga odsłona, 
Noc Kupały, która została wydana w tym samym roku co nagrodzona Szeptu-
cha. Można więc zapytać co zadecydowało o takim powodzeniu świata wykre-
owanego przez Berenikę-Miszczuk? 

SŁOWIAŃSKA SUPER-FEMINISTKA

Katarzyna Berenika-Miszczuk w swoich powieściach fantastycznych  
z licznymi wątkami miłosnymi i poniekąd kryminalnymi przedstawia świat,  
w którym Polska nigdy nie przyjęła chrztu i wciąż jest królestwem, gdzie lu-
dzie wierzą w bogów Słowian. Ponadto autorka ożywia postać szeptuchy, czyli 
wiejskiej baby-uzdrowicielki, która korzystając z tajemnej wiedzy na temat 
ziół, chorób oraz bogów i demonów jest wstanie rozwiązywać problemy lo-
kalnej społeczności. Autorka na potrzeby swojej serii tworzy również postać 
żercy, czyli lokalnego kapłana, który zajmuje się nabożeństwami, pogrzebami 
i innymi religijnymi uroczystościami. Główną bohaterką Kwiatu Paproci jest 
Gosia, która po studiach medycznych przyjeżdża do Bielin, aby terminować 
u lokalnej szeptuchy, bowiem w XXI w., czyli czasie akcji wszystkich czę-
ści, szeptuchowanie jest jedną ze ścieżek rozwoju lekarskiego, równoprawną 
co chociażby pediatria czy okulistyka, zatem każda szeptucha musi skończyć 
studia medyczne. Lokalną szeptuchą okazuje się być Baba Jaga – sprytna, re-
zolutna i jurna staruszka, która niejako podporządkowała sobie całą okolicę. 
Powieść Jaga jest prequelem, w którym autorka przedstawia początki Baby 
Jagi w Bielinach i jej młodzieńcze przygody. Książkę otwiera krótki Prolog, 
w którym Baba Jaga powraca z samotnej podróży dookoła świata do domu, 
gdzie czeka na nią Gosia. Stęskniona i żądna towarzystwa Jarogniewa daje się 
namówić na wieczór pełen historii z młodości.
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– Skoro już mamy plotkować, to chodźmy do mnie. Łap butelkę i ciasto. Ja 
wezmę Gałgana i usiądziemy sobie wygodnie przy kominku – zaproponowała. 

– Piżama party! – ucieszyła się Gosia. 

– Powiedzmy. Tylko weź dużo alkoholu. To nie są historie do opowiadania na 
trzeźwo. W sumie to przydałyby nam się zioła, które palił w ognisku Mszczuj. 
Wtedy byłaby dobra zabawa. Jak kiedyś. 

Gdy zasiadły przy ogniu, Baba Jaga rozpoczęła swoją opowieść… (Berenika-
-Miszczuk, 2019, s. 14).

Baba Jaga, choć będąc wiekową staruszką, wiąż przypomina żywą, nie-
zależną i wyemancypowaną dziewczynę, jaką kiedyś była, bowiem postać  
Jarogniewy jako szeptuchy naznaczona jest głębokim rysem nowoczesnego  
feminizmu. Można wręcz powiedzieć, że Baba Jaga staje się pewną Słowiańską 
Wonder Women, której niestraszne wampiry, mężczyźni i zamążpójścia. 

Pierwszy raz poznajemy Babę Jagę w tomie otwierającym cykl Kwiat Pa-
proci, gdzie udaje przed klientami gwarę charakteryzującą szpetuchy, które 
znają się narzeczy i które za tę wiedzę każą sobie słono płacić. Ponadto sprze-
daje klientce magiczny kamień, który po zakopaniu na drodze ma rozwiązać 
jej wszystkie problemy, po czym każe Gosi, swojej praktykantce, iść go wyko-
pać, aby mogła go sprzedać jeszcze raz. W Jadze czytelnik poznaje Babę Jagę 
krótko po skończeniu studiów, około 50 lat przed wydarzeniami z Kwiatu Pa-
proci, kiedy przyjeżdża do Bielin objąć schedę po zmarłej babci, lokalnej szep-
tusze. Niestety pierwsze dni nie napawają optymizmem – dziewczyna ucieka 
z domu przed natrętnym narzeczonym i rodzicami, którzy spodziewają się jej 
szybkiego ustatkowania. W dodatku okazuje się, że dom babci przypomina 
ruinę i został doszczętnie splądrowany. Dziewczyna pozostaje praktycznie bez 
pieniędzy na przeżycie i bez produktów własnej roboty (lekarstw, kosmetyków, 
nalewek), które mogłaby sprzedawać klientom. Ponadto lokalna społeczność 
jest negatywnie nastawiona do młodej, niedoświadczonej dziewuchy. Jednak-
że Jarogniewa nie zamierza się poddać – nie tylko przyjechała do Bielin, aby 
wieść szczęśliwe panieńskie życie, ale również rozkręcić dochodowy interes. 

– A kiedy zacznie pani przyjmować? Bo chętnie przyszłabym z córką. Ma fa-
talną cerę. Przydałaby jej się porada zaprzyjaźnionej szeptuchy. Ja bym przy 
okazji przywiozła trochę mleka. 

Od razu się we mnie zagotowało. Nie zamierzałam pracować za mleko i jajka. 
O nie! Moja babcia miała zbyt miękkie serce, ale ja nie pozwolę się wykorzy-
stywać. Muszę mieć pieniądze na opał. Jajkami w zimie się nie ogrzeję (Bere-
nika-Miszczuk, 2019, s. 20).
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Jarogniewa jest kobietą niezwykle wyemancypowaną, jak na czasy swo-
jej młodości, czyli lata 60 i 70. Wbrew woli rodziców postanowiła pójść na 
studia medyczne oraz rozpocząć praktykę. Nie ma zamiaru się „ustatkować”,  
a wizję rodzinnego życia odrzuca ze wstrętem, co nie raz i nie dwa wybrzmi  
w powieści, kiedy miejscowy żerca, Mszczuj, będzie się do niej zalecał. Po-
nadto nie zamierza czekać z pierwszymi miłośnymi uniesieniami do nocy 
poślubnej i już na początku swojej historii, pare dni po przyjeździe popada  
w szał uniesień Nocy Kupały – święta płodności, urodzajności, miłości, rado-
ści, wypadającego w najkrótszą noc w roku. Noc Kupały wywodzi się wprost 
z wierzeń słowiańskich, kiedy to lokalne społeczności spotykały się wspólnie, 
aby świętować urodzajność plonów i nie tylko. Noc Kupały to było również 
ważne święto dla młodych ludzi, którzy łączyli się w pary i szukali wspólnie 
kwiatu paproci, co oznaczało leśne schadzki bez zobowiązań – stąd patron-
ką sobótki była Mokosz, bogini płodności, przedstawiana w wiecznej ciąży.  
W czasie kupalnocki Jarogniewa otumaniona alkoholem i specjalnymi ziołami 
zaciąga Mszczuja do lasu i odbywa z nim stosunek seksualny. 

Tak! Poszliśmy z Mszczujem do lasu. Wspomnienia zazgrzytały o siebie.  
O bogowie! Co ja zrobiłam?! Dotknęłam dłonią podbrzusza i posłałam wią-
zankę przekleństw, której nie powstydziłby się mój ojciec. Spłoszone krzykiem 
ptaki odleciały z pobliskiego drzewa. Bez żadnego zabezpieczenia! Ze świe-
żo poznanym mężczyzną! Głupia! Głupia!!! Złapałam wiadro i pognałam do 
domu. Szybko przelałam wodę do miednicy, zrzuciłam ubrania i klnąc na brak 
mydła, zaczęłam się myć. Nie miałam złudnych nadziei, że lodowata woda ze 
studni zmyje moje wczorajsze występki. Dobrze wiedziałam, że czym prędzej 
muszę biec na łąkę szukać odpowiednich ziół, bo inaczej może mnie czekać 
rychłe zamążpójście. […] Po kiego grzyba zaciągnęłam go do lasu? Znowu 
zaklęłam. Jeszcze gdyby to chociaż on mnie zaciągnął, a nie ja jego. Mogłabym 
sobie wmawiać, że mnie uwiódł (Berenika-Miszczuk 2019, s. 60).

Jednakże przygoda nie skłania jej do odwzajemnienia zalotów Mszczuja, 
który wychowany w tradycyjnie rodzinie, czuje, że powinien stać się mężem, 
a więc opiekunem Jarogniewy. Dziwne napięcie, jakie panuje między przyja-
ciółmi niweluje Jarogniewa, która znów przejmuje inicjatywę i wprost ekspo-
nuje swoje poglądy, aby jasno zaznaczyć, że nie szuka partnera na stałe. 

– Nie jestem dobrą partią. Nie roztkliwiam się, nie jestem nawet specjalnie 
sympatyczna. Nie lubię gotować, a sprzątać jeszcze mniej. Od prania aż mnie 
wzdryga. Dzieci w żaden sposób mnie nie rozczulają, uważam nawet, że mają 
w sobie coś obrzydliwego, zwłaszcza jak się ślinią. Już raz usiłowano mnie wy-
swatać wbrew mojej woli i uciekłam – ostrzegłam go. – Własna rodzina się 
teraz do mnie nie odzywa, ale nie stanowi to dla mnie zbyt wielkiego pro-
blemu. […] Nie szukam męża! […] Naprawdę bardzo cię lubię. Jesteś miły, 
spokojny, można na tobie polegać. Wiem, do czego doszło w Noc Kupały. 
Rozumiem, że to dla ciebie dużo znaczyło, bardzo mi to pochlebia. Sama się 
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świetnie bawiłam i na pewno nigdy nie zapomnę rzeczy, które wyprawialiśmy 
pod pomnikiem Swarożyca. […] Ale nie jesteś mi w związku z tym nic winien 
i mam nadzieję, że nie uważasz, żebym ja była cokolwiek winna tobie – zakoń-
czyłam. […]

– Czyli nie dasz się zaprosić na randkę z nalewką…? – zapytał. […]

– Na nalewkę dobremu przyjacielowi zawsze dam się zaprosić. 

Kto wie, może nawet dam mu po pijaku pomacać się po kolanie! Ale nie szu-
kam męża! (Berenika-Miszczuk, 2019, s. 284).

Jarogniewa odznacza się wieloma cechami charakterystycznymi dla ar-
chetypu bohatera według Carla G. Junga. Jest bardzo ambitna i nieustraszo-
na. Nie ma zamiaru porzucić rodzinnych Bielin, nawet kiedy interes się nie 
kręci, gdyż uważa powrót do domu za porażkę i uznanie wyższości słabości. 
Jeżeli poszukuje mentora to tylko w osobach bogów. Odpowiada na każde 
wezwanie do przygody, zawsze jednak mierząc siły na zamiary. Dziewczyna 
jest bystra i ma cały czas oczy otwarte, co uchroniło ją przed wieloma niebez-
pieczeństwami oraz przegapieniem intratnych propozycji. Jarogniewa jest bo-
haterką charakterystyczną dla współczesnej powieści dla dziewcząt, różniącą 
się od tej angielskiej, zatem odpowiada na zupełnie inne potrzeby czytelnicze 
(Czechowicz, 2007, s. 9).

– Odwiedziłaś już święty dąb? – Zmienił temat. 

– Coś mi się o uszy obiło, że istnieje, ale jeszcze tam nie byłam. 

– Koniecznie musisz tam pójść na spacer. Wydaje mi się, że spodoba ci się to 
miejsce. Mieszkańcy składają pod dębem ofiary dla Świętowita. Obok oczywi-
ście wybija źródełko. Podobnież woda sama w sobie ma lecznicze właściwości. 

W mojej głowie zaczął kiełkować plan. Jeśli moje leki miałyby ją w swoim 
składzie, to ich działanie stałoby się mocniejsze! A już na pewno one byłyby 
droższe! (Berenika-Miszczuk 2019, s. 90).

Baba Jaga nigdy nie wykorzystała kulturowego przywileju bycia kobie-
tą. Nie znosi litości, nie prosi o pomoc, jeżeli wszystko może zrobić sama.  
Nie pozwala się zdominować i zawsze zabiera głos, nawet jeśli miejsce kobiety 
w lokalnej społeczności jej na to nie zezwala. Jest to również kobieta nieustra-
szona. W pierwszym roku pobytu w Bielinach pozbyła się rusałek, zmory, 
cichej oraz biesa. Pierwsze zakupy, jakie zrobiła stanowiły kubek, patelnia, 
sztućce i łopata, którą zamierzała przekopać całą ziemię w poszukiwaniu pozo-
stawionych przez babcię Radomiłę sekretów… i do samoobrony. Kobieta nie 
wacha się odciąć wąpierzowy głowę właśnie łopatą, a po odłożeniu znacznej 
sumy pieniędzy kupić na czarnym rynku pistolet i pozbyć się wilkołaka. 
Dziewczyna nigdy nie bierze tego, co żyje jej daje, tylko walczy o znacznie 
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więcej, o czym świadczy jej dryg do handlowania, nawet z ubożetami, wysłan-
nikami Swarożyca, boga ognia, które mają pilnować świętego ognia w domu 
szeptuchy.

– Zostawiaj nam wieczorem strawę. Kawałek chleba lub miseczka śmietany wy-
starczą. Nie jemy mięsa. 

Śmietany im się zachciało! No proszę! 

– Dobrze, zostawię wam jedzenie, ale w zamian musicie dbać o dom, nie tylko 
o palenisko. – Usiłowałam się targować. 

– Co przez to rozumiesz? – spytał dziecięcy głosik.

 – Macie pilnować, żeby myszy i inne szkodniki nie zaglądały do mojej chaty, 
i żeby pleśń lub korniki nie zatruły drewna. 

– Dobrze. Tylko zostaw jedzenie. 

– Chciałabym jeszcze, żebyście ścierały kurz i dbały, by było u mnie czy-
sto. – Spróbowałam wynegocjować kolejną przysługę. Cisza przedłużała się,  
a ja doszłam do wniosku, że chyba przesadziłam. – Nie – odpowiedział  
w końcu głos spod łóżka. 

– Dobrze, rozumiem. W takim razie tylko ogień i szkodniki. 

– Tak (Berenika-Miszczuk, 2019, s. 83).

Szeptucha nie ma zamiaru udawać cichej i grzecznej panny. Często uży-
wa swojego ciętego języka, aby nie pozostawiać oponentom, ale również przy-
jaciołom żadnych złudzeń. Jest to również bohaterka mściwa. Kiedy chatka 
jej babki została okradziona Jarogniewa rzuca klątwę na wszystkich złodziei  
i nie cofnie jej, dopóki wszystkie przedmioty nie wrócą na swoje miejsce. Nie 
obchodzi ją również, że mieszkańcy postrzegają ją jako złą czarownicę z bajek. 
Nie przejmuje się plotkami, dopóki nie wpływają one na powodzenie biznesu. 
Nie opuści, dopóki nie wymierzy sprawiedliwości.

Szczerze mówiąc, nie wiem, czego oczekiwałam. Nastrój sytuacji wymagał, 
żeby złowieszczo zagrzmiało albo chociaż błysnęło odległym piorunem. W fil-
mach, zwłaszcza w amerykańskich horrorach, zawsze coś takiego miało miejsce. 
Nic jednak się nie stało. Wzruszyłam ramionami. Byłam odrobinę zawiedzio-
na, ale trudno. 

– A schnijcie, dziady parszywe! – mruknęłam mściwie i wyobraziłam sobie, 
jak złodzieje teraz cierpią. Nie mogłam się doczekać, kiedy porażeni urokiem,  
o ile ten zadziała, przyjdą do mnie w poszukiwaniu lekarstwa na swoje dziwne 
schorzenie. Ale im wtedy wygarnę! (Berenika-Miszczuk, 2019, s. 76).

Nie jest również łatwo Jarogniewę oszukać. Dziewczyna rozumie wszel-
kie niebezpieczeństwa, które czyhają na samotnie mieszkającą kobietę bez 
zamka w drzwiach, dlatego jest nieufna i niezwykle czujna. Kiedy wychodzi 
o północy na cmentarz, aby rzucić urok na złodziei objawia jej się Swarożyc, 
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którego kobieta bierze za namolnego absztyfikanta lub odźwiernego. Nie-
mniej sytuacja nie jest dla niej komfortowa, dlatego stara się uciąć rozmowę 
będąc opryskliwą i ironiczną, co w jej mniemaniu ma odstraszyć nieznajomego  
i poniekąd dodać jej odwagi. To właśnie asertywność i arogancja zainteresują 
Swarożyca na tyle, że będzie przekonywał Babę Jagę, aby stała się nosicielką 
jego ognia, co nosi zmiany quasi-erotycznej relacji kapłanki z bóstwem.

Odwróciłam się i, zerkając na niego przez ramię, ruszyłam w stronę bramy 
cmentarnej. Szedł moim śladem, ale nie zmniejszał dzielącej nas odległości. 

– Jestem Swarożyc – oświadczył w końcu, gdy od wyjścia dzieliły nas dwie 
alejki. Chyba uznał, że nie doczeka się mojej próby odgadnięcia jego imienia. 
Parsknęłam śmiechem. 

– Swarożyc? Oczywiście! A ja jestem Mokosz, bogini płodności! – zakpiłam. – 
Tylko ciężarny brzuch musiałam zostawić w domu, żeby mi nie przeszkadzał 
w kopaniu (Berenika-Miszczuk, 2019, s. 78).

Warto zaznaczyć, że nie tylko Jaga jest kobietą wyemancypowaną. 
Inne szeptuchy, postaci trzecio- i czwartoplanowe również nie chcą szybko 
wychodzić za mąż, zajmują się swoimi biznesami, szaleją w czasie Nocy 
Kupały. Kiedy Jarogniewa opowiada przy ognisku, że nie ma żadnych towarów 
na sprzedaż, gdyż wszystko zostało skradzione, dziewczyny organizują się  
i w ramach siostrzeńczej pomocy dostarczają Jarogniewie trochę składników 
na rozruch. Również Baba Rodmiła, babcia głównej bohaterki, nie była za 
młodu uległą i grzeczną praktykantką. W czasie jesiennych Dziadów główna 
bohaterka rozmawia z duchem babci i opowiada o swoich przygodach. Rodo-
miła nie tylko karci dziewczynę, ale również uchyla rąbka tajemnicy na temat 
swoich relacji z bogami.

Potem było tylko gorzej, bo zaczęła dopytywać, co słychać u mnie. Gdy dowie-
działa się, że zostałam nosicielką ognia Swarożyca, aż się cała zapieniła ze złości. 
Nawet nie wiedziałam, że umie tak przeklinać. 

– Ani mi się ty waz do łoznicy mu wskakiwać! – Pogroziła mi palcem. – Głupia 
dziewucho! Omami cię ten kłamca i bedzie wodził za nos. Mas być mondzejsa 
łode mnie! 
Na szczęście kilka chwil później zniknęła. Tak po prostu. Prychnęła jeszcze 
kilka razy pod nosem na temat tego, że dzisiejsza młodzież jest okropna, potem 
rozkazała mi nauczyć się gwary, bo w ogóle nie brzmię jak prawdziwa szeptu-
cha, a następnie zniknęła (Berenika-Miszczuk, 2019, s. 349).

Katarzyna Berenika-Miszczuk dokonuje reinterpretacji postaci Baby Jagi 
w kulturze. To już nie jest starowinka, która porywa dzieci, czy wystawia 
dziewczynki i chłopców na próbę odcięcia się od życia pełnych uciech, jak  
w przypadku Jasia i Małgosi. To zdecydowana, silna i niezależna kobieta, 
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która wie, czego chce i nie zawacha się o to walczyć. Autorka nie tylko po-
grywa sobie z rolą, czy wyglądem kulturowej wiedźmy, ale nawet z pochodze-
niem jej imienia.

– Miło mi – odparłam i zaczęłam wykładać produkty na ladę. – Ja nazywam 
się Jarogniewa… 

Zawahałam się, zanim zdradziłam swoje nazwisko. Szeptuchy zwykle ich nie 
używają. Mówią o sobie Baba, a następnie dodają do tego tytułu imię. Baba 
oznacza mądrą kobietę. Gdy przypadkiem jakieś szeptuchy o identycznym 
imieniu mieszkają niedaleko, do tytułu dodaje się nazwę miejscowości, w któ-
rej przyjmują. Skoro jestem szeptuchą, to chyba powinnam się przedstawiać 
tak jak one. 

– Jestem Baba Jarogniewa – poprawiłam się. 

– Och, czyli Baba Jaga! – Sprzedawczyni się ucieszyła. – Tak właśnie mi się 
wydawało, że jest pani naszą nową szeptuchą (Berenika-Miszczuk, 2019,  
s. 64-65).

PODSUMOWANIE

Historia Jarogniewy jest historią niezwykłą, pokazującą, że nie trzeba 
posiadać super mocy czy wywodzić się z plemiona Amazonek, aby stać się 
Wonder Women (Ciołkowicz 2013, s. 12). Jarogniewa jest aktywną boha-
terką, która rzuca wyzwanie dwóm różnym światom: boskiemu i ludzkiemu.  
Jej charyzma, ambicja oraz niezależność i siła pozwolą spełnić marzenia, które 
swój początek mają w wyrwaniu się z kulturowych więzów płci. (Tambor, 
2017, s. 8) Nie bez przyczyny Katarzyna Berenika-Miszczuk tworzy boha-
terkę-feministkę (Wejbert-Wąsiewicz 2017, s. 3) ze słowiańskiej szeptuchy. 
Wiedźma, czyli ta, która posiada wiedzę, jest niezwykle blisko natury, co po-
zwala odkryć drzemiącą w niej siłę. To ona zna zastosowania roślin, to ona 
potrafi ujarzmić choroby, to ona wie i widzi więcej, a więc jest wstanie sku-
tecznie pomóc lokalnej społeczności. Pobrzmiewa w powieści nurt ekofemi-
nizmu, który zakłada porównanie dyskryminacji kobiet z wyzyskiem środowi-
ska naturalnego. Samo pojęcia matka natura, nie ojciec natura, łączy kobiety  
z nieprzewidywalną, dziką i witalną stroną rzeczywistości, którą poznać można 
dzięki intuicji i emocjonalności. To Jarogniewa, nie Mszczuj, rozmawia  
z bogami, opiekuje się dziką puszczą, potrafi czerpać z dobrodziejstw natury. 
Świat słowiańskich szeptuch to świat, w którym mężczyzna nie jest potrzebny, 
nie posuwa akcji dalej, jeżeli nie jest bogiem. Baba Jaga natomiast nie ma 
czasu na półśrodki, kiedy stoi przed nią cały świat. Seria Kwiat paproci oraz 
rosnąca popularność samej Jagi, o czym świadczą plany wydania kolejnych 
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powieści, pokazuje tylko jak ważne jest tworzenie literatury nie tylko dostoso-
wanej do potrzeb czytelniczek (Papuzińska, 1978, s. 5), ale i również kształtu-
jącej określone postawy wobec świata – współczesne czytelniczki mają szansę 
odbyć spektakularną podróż ze własną słowiańską Wonder-Woman na miarę 
nie tylko przeszłości, ale i współczesności. 
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SLAVIC WONDER WOMAN –  
BASED ON KATARZYNA BERENKA MISZCZUK JAGA 

AND HER SERIES KWIAT PAPROCI 

Abstract: Main subject of my work will be a presentation of one of the Kata-
rzyna Berenika Miszczuk characters from “Jaga” in perspective of writers su-
per-heroeine archetype perception and his translation to Slavic culture. I will 
focus to illuminate a origin of the character as well as the whole series “Kwiat 
Paproci” which is the exponient of Slavic litetarature trend for young adults.
Furthermore i will look further to character of Jarogniewa (one of novels hero-
ine) as culture image of the super-woman based on Greek myths which were 
the origins of Wonder Woman character. In the end author will introduce  
a connections between superness of Jarogniewa and modern intellectual ro-
mance between feminism and ecology.

Keywords: Jaga, Slavic culture, feminism, Wonder-Woman
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WIZERUNEK MARKI MIASTA 
W INTERNECIE

Streszczenie: Głównym celem pracy jest zaprezentowanie wizerunku marki 
miasta w Internecie. Praca została podzielona na dwa rozdziały. W pierwszej 
części omówiono wizerunek miasta oraz wskazano cechy charakterystyczne 
tego pojęcia. Ponadto opisano termin marketingu terytorialnego i wskazano 
znaczenie Internetu w elektronicznym marketingu terytorialnym. W rozdziale 
drugim scharakteryzowano stan obecnej wiedzy na temat wizerunku marki 
miasta. Dokonano przeglądu różnych prac z zakresu budowania i kreowania 
wizerunku miejsca, w tym również przy wykorzystaniu Internetu. 

Słowa kluczowe: wizerunek miasta, e-marketing terytorialny, marketing 
miejsca, publikacje naukowe 

WPROWADZENIE 

Współcześnie miasto pojmowane jest jako produkt marketingowy.  
Coraz częściej miasta dbają o to, aby stworzyć jak najlepiej rozpoznawalną 
markę. Aby to osiągnąć należy skupić się na odpowiednim kreowaniu wize-
runku. Wykorzystując branding miasto stara się promować zarówno mate-
rialne, jak i niematerialne cechy i atrybuty w celu budowania wizerunku. Po-
zytywny wizerunek stanowi zasób niematerialny, który wpływa na charakter, 
sposób postrzegania oraz ocenę marki miasta. Ponadto ma istotne znaczenie 
jako narzędzie konkurencyjne z innymi miastami. Wyróżniający się obraz 
marki miasta przyciąga nowych mieszkańców, turystów, przedsiębiorców  
i inwestorów, którzy jako pewnego rodzaju „klienci” generują przychody  
w postaci podatków i innych danin. Proces budowania i zarządzania wizerun-
kiem miasta wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi marketingowych. 
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Zbiór instrumentów kreowania wizerunku miejsca określa się jako  
marketing terytorialny. Obecnie niemal wszystkie miasta wykorzystują  
Internet jako narzędzie marketingu terytorialnego. Internet jest nowoczesnym 
medium komunikacji, który posiada nieograniczony zasięg przekazywania 
oferty, umożliwia realizowanie kampanii marketingowych, a także zwiększa 
interakcję pomiędzy podmiotami komunikacji marketingowej.  

Głównym celem publikacji jest ukazanie wizerunku marki miasta  
w Internecie. W pracy wyodrębniono dwa rozdziały. W pierwszym skupiono 
się na pojęciu wizerunku miasta. Określono czym jest wizerunek oraz jakie 
cechy posiada. Ponadto opisano termin marketingu terytorialnego i wskazano 
znaczenie Internetu w elektronicznym marketingu terytorialnym. W rozdzia-
le drugim omówiono stan obecnej wiedzy na temat wizerunku marki miasta. 
Dokonano przeglądu różnych prac z zakresu budowania i kreowania wizerun-
ku miejsca, w tym również przy wykorzystaniu Internetu. 

POJĘCIE WIZERUNKU MIASTA

Współcześnie miasto pojmuje się w kategoriach produktu marketingo-
wego. Jest to specyficzne dobro, niezwykle złożone, dlatego trudno też jest je 
jednoznacznie scharakteryzować. Miasto jako produkt jest kombinacją zróżni-
cowanych, materialnych jak i niematerialnych komponentów, które powiązane 
ze sobą dają odbiorcy pewnego rodzaju „doświadczenie” (Florek i in., 2009). 

Wizerunek z języka łacińskiego imago oznacza wzór, pierwowzór, marze-
nie senne, wyobrażenie. Z języka angielskiego image rozumiane jest jako ob-
raz rzeczywistości (Wojcik, 2021). Według Kurta Huber’a wizerunek to twór 
wielowymiarowy składający się z zestawu obserwacji, skojarzeń, spostrzeżeń 
w których dokonywana jest projekcja naszego ego. Stanowi efekt przetworzo-
nych i zakodowanych w umyśle człowieka informacji i obiektywnych obrazów.  
W tym procesie ludzka podświadomość nadaje im określone znacznie, kumulu-
je informacje i obrazy z pewnym wyobrażeniem, które stanowi zbiór zbudowa-
ny z opinii, uczuć, emocji, osądów, postaw oraz faktów (Huber, 1994). 

 Zdaniem Philipa Kotler’a, Donalda Haider’a oraz Irvinga Rein’a wize-
runek jednostki przestrzenno-administracyjnej to suma idei, wierzeń, wrażeń 
i wyobrażeń, które aktorzy społeczni odnoszą do danego miejsca. Jest to więc 
obraz stworzony na podstawie dużej liczby skojarzeń oraz fragmentów infor-
macji powiązanych z danym miejscem (Kotler i in., 1993). 

Wizerunek miasta definiuje się również jako zestaw interpretacji i wrażeń 
powiązanych w sposób spontaniczny z określonym stymulatorem (społecznym 
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lub fizycznym), który wywołuje u ludzi zbiór różnych skojarzeń z danym mia-
stem. Tego typu asocjacje determinują stan wiedzy o danym miejscu okre-
ślanych jako wierzenia bądź stereotypy. Aktorzy społeczni kształtują w sobie 
wizerunek danego miasta dzięki sieci skojarzeń tworzonych przez dłuższy czas 
jako efekt akumulacji wielu bodźców (Luque-Martínez i in., 2007). 

Wizerunek miasta posiada określone cechy, takie jak (Szromnik, 2012): 

• indywidualny charakter, 
• jest niestały,
• budowany jest w długim okresie czasu, 
• jest złożony wewnętrznie, 
• może wpłynąć na zwiększenie lub zmniejszenie konkurencyjności 

miasta, 
• jego identyfikacja wymaga przeprowadzenia odpowiednich badań. 

Sameer Hosany, Yuksel Ekinci i Muzzafer Uysal podkreślają, że wizeru-
nek jest wielowymiarową konstrukcją psychiczną, zbudowaną z dwóch pod-
stawowych wymiarów: emocjonalnego oraz poznawczego. Elementy emo-
cjonalne obejmują uczucia oraz emocje związane z danym miejscem i jego 
otoczeniem. Komponenty poznawcze odnoszą się do wiedzy i przekonań na 
temat materialnych właściwości miasta (Hosany i in., 2006). 

Wszelkie działania podejmowane w celu kształtowania wizerunku miasta 
określane są jako marketing terytorialny. W stosunku do lokalnych społecz-
ności tradycyjny marketing oparty na marketingu mix pomija wiele istotnych 
aspektów, takich jak: budowanie więzi społecznej, doświadczenia internauty, 
wiedza i umiejętność klienta w zakresie posługiwania się narzędziami społecz-
nej komunikacji w sieci (Świerczyńska-Kaczor, 2012). Elektroniczny marke-
ting terytorialny związany jest ze strategicznym procesem promocji, komu-
nikacji, dystrybucji, wyceny produktów, oceny potrzeb klientów jednostek 
samorządu terytorialnego wykorzystujących cyfrowe media, takie jak: telefon, 
komputer, smartfon lub inne urządzenie posiadające dostęp do Internetu.  
Zastosowanie przez jednostki samorządu terytorialnego e-marketingu zwią-
zane jest z wieloma pozytywnymi stronami. Umożliwia wejście w interakcje 
klientów z urzędem, adresowanie działań do klientów docelowych, dostęp-
ność informacji i dokumentów dla mieszkańców, inwestorów, turystów. Po-
nadto należy wskazać sterowanie zarządzaniem internetowym, komunikatami  
i informacjami, a także możliwość ciągłej łączności sieciowej grup docelowych 
z jednostką terytorialną (Kancik-Kołtun, 2017). 
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Gray Armstrong i Ph. Kotler wyznaczają cztery domeny działań jedno-
stek samorządu terytorialnego w Internecie. Są to B2C (business to consumer) 

– przepływ informacji od jednostki samorządu terytorialnego do klienta, B2B 
(business to business) – przepływ informacji pomiędzy jednostkami samorządu 
terytorialnego. Następnie C2B (consumer to business) – przepływ informacji 
od klientów do biznesu oraz C2C (consumer to consumer) czyli przepływ in-
formacji pomiędzy konsumentami (Kotler, Armstrong, 2012). 

Internet jako element elektronicznego marketingu stanowi istotne me-
dium służące do komunikacji, informacji oraz promocji miasta. Dzięki niemu 
samorządy są w stanie dotrzeć ze swoją ofertą do określonej grupy docelowej. 
Sieć wirtualna jako środowisko działań wciąż ma ogromne znaczenie, zarów-
no jako kanał dystrybucji, jak również jako efektywne medium komunikacyj-
ne (Stone i in., 2007). Zdaniem Wiesława Ciechomskiego, Internet oferuje 
wiele możliwości komunikacyjnych i promocyjnych poprzez wykorzystanie 
elektronicznych tablic ogłoszeń, profili w serwisach społecznościowych (np. 
Facebook, Instagram, Twitter), pliki wideo z filmami promującymi, elektro-
niczne przewodniki po urzędzie, e-pocztówki, lokalne czasopisma do pobra-
nia w wersji elektronicznej, interaktywne mapy (Ciechomski, 2013).   

Wyróżnia się dwa sposoby wykorzystania sieci w marketingu terytorial-
nym. Po pierwsze są to public relations i social networking online wykorzystują-
ce popularność sieci społecznościowych, takich jak Facebook. Po drugie Web 
2.0 które umożliwiło przepływ danych i stosowanie różnych aplikacji, np. te-
lewizji internetowej, bloga (Kancik-Kołtun, 2017). Wykorzystanie mediów 
społecznościowych umożliwia dotarcie do szerokiego grona odbiorców i po-
zwala na budowanie więzi z aktorami społecznymi, zachęcając do interaktyw-
nej współpracy, współtworzenia treści i komunikacji (Chrząścik i in., 2017). 
Działalność użytkowników na profilach społecznościowych miast wiąże się  
z lokalnym patriotyzmem (Brief, 2018). 

WIZERUNEK MIASTA W BADANIACH 

Już w 1850 roku miasta angażowane były w promocje i zastosowanie 
publicity do przedstawiania swojej oferty (Hankinson, 2015). Pierwszym ba-
daczem, który zwrócił uwagę na zagadnienie związane z wizerunkiem marki 
miasta był Kevin Lynch. W swoich badaniach skupił się na konceptualizacji 
wizerunku miejsca oraz jego komponentach afektywnych oraz kognitywnych 
(Lynch, 2011). Podkreślał również, że wizerunek miejscowości nie stanowi je-
dynie rezultatu bezpośredniego kontaktu z miejską rzeczywistością, ale mogą 
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wpływać i kształtować go różnego rodzaju działania w mediach. Hugo Gaggiot-
ti zauważył natomiast, że skuteczne wykorzystanie marketingu miejsca jest ściśle 
skorelowane z zarządzaniem wizerunkiem miejsca (Gaggiotti i in., 2008).  

Na gruncie polskim najsłynniejszymi badaczami tego obszaru są Andrzej 
Szromnik (Szromnik, 2012) oraz Ewa Glińska, Magdalena Florek i Anna Ko-
walewska (Florek i in., 2009). Niniejsi badacze w swoich publikacjach kon-
centrowali się jednak na teoretycznym aspekcie wizerunku miasta. Badacz A. 
Szromnik odwołując się do prac Kurt’a Hubera, Krystyny Wójcik, Jerzego 
Altkorna oraz Wojciecha Budzyńskiego sformułował własną definicję wize-
runku marki miasta (Szromnik, 2012). W przypadku E. Glińskiej i innych 
przedstawiły istotę wizerunku miasta oraz rolę badań marketingowych w pro-
cesie jego kształtowania. Wyodrębniły instrumenty niezbędne do kreowania 
wizerunku, a także ukazały metody związane z monitorowaniem działań mar-
ketingowych (Florek i in., 2009). 

Powstało również wiele publikacji prezentujących wyniki badań na te-
mat postrzegania wizerunku miejscowości, jednak dotyczyły one zazwyczaj 
wybranych miast lub regionów. Przykładowo Sylwia Dudek-Mańkowska zba-
dała wizerunek Warszawy poprzez określenie podobieństw i różnic między wi-
zerunkiem miasta promowanym przez władze lokalne, a opiniami i wyobraże-
niami tkwiącymi w świadomości społeczności lokalnej. Badaczka analizowała 
również wizerunek Warszawy z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność gospodarczą na terenie miasta. Próbowała określić i zbadać 
elementy wizerunku Warszawy z perspektywy tej grupy społecznej. Pierwsza 
część pytań obejmowała grupę komponentów afektywnych, natomiast druga 
pytania związane z elementami kognitywnymi (Dudek-Mańkowska, 2009). 
Joanna Kizielewicz skupiła się na wizerunku miasta Gdyni. W swoich bada-
niach podjęła próbę oceny aktywności i zaangażowania władz samorządowych 
miasta Gdynia w proces kreowania wizerunku marki miasta, jako centrum 
turystyki morskiej w Polsce (Kizielewicz, 2013). 

Augustyna Burlita zbadała wizerunek Szczecina pod kątem oceny mia-
sta jako miejsca do życia. Badania zostały przeprowadzone na mieszkańcach 
Szczecina. Oceniono poziom satysfakcji mieszkańców z wybranych elemen-
tów warunków życia w mieście. Zbadano również wybrane aspekty działal-
ności władz miasta. Ponadto przeanalizowano afektywne elementy miasta 
dotyczące niematerialnych atrybutów Szczecina oraz odczucia mieszkańców 
wobec miasta (Burlita, 2016).  

Interesującą analizę wizerunku miasta Wrocław przeprowadzili Mate-
usz Rurański oraz Jerzy Niemczyk. W swojej pracy zidentyfikowali inne niż 
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tradycyjne metody kształtowania wizerunku marki miasta. W tym celu zasto-
sowali koncepcję filarów tożsamości miast zaproponowaną przez H. Mefferta. 
Koncepcja ta umożliwiła wskazanie nowych narzędzi kreowania wizerunku 
miasta na przykładzie Wrocławia (Rurański, Niemczyk, 2013).     

Grzegorz Hajduk podjął próbę oceny wizerunku Rzeszowa. Zwrócił on 
szczególną uwagę na rolę działań związanych z tworzeniem marki miejsca 
w procesie rozwoju jednostek terytorialnych.  W swoich badaniach poddał 
ocenie wybrane aspekty funkcjonowania miasta Rzeszowa. Przeanalizował 
również czynniki które wykreowały obecny wizerunek miasta i te, które będą 
miały na niego wpływ w przyszłości. Ponadto odniósł się również do skojarzeń 
wizualnych, które są identyfikowane z miastem i wizerunkiem marki Rzeszów 
(Hajduk, 2017).

Ogólnopolskie badania na temat wizerunku miasta przeprowadziła 
między innymi Agnieszka Stanowicka-Traczyk. Głównym celem badań była 
identyfikacja instrumentów kształtowania wizerunku miasta oraz określenie 
pożądanych zmian w obszarze ich wykorzystania. Poddała ocenie także dobór 
instrumentów strategii w kształtowaniu wizerunku polskich miast. Zidentyfi-
kowała również główne ograniczenia związane z procesem budowania tożsa-
mości jednostek terytorialnych. Dodatkowo wskazała pożądane zmiany w do-
borze instrumentów strategii wizerunku miasta (Stanowicka-Traczyk, 2008).  

Hubert Kawalec przeanalizował na jakich zasadach funkcjonują mar-
ki miejsca. Poszukiwał także przyczyn zaistnienia zjawiska marki miejsca  
w świadomości społecznej. Badacz przeprowadził pomiar empiryczny na loso-
wo dobranej próbie pochodzącej z 6 miast Polski. Przedstawił on jak jednostki 
budują tożsamość konsumując marki miejsc. Ponadto zbadał jak dzięki wy-
mianie komunikatów powstaje marka miejsca. Przedstawił także proces two-
rzenia się nowych wspólnot wokół marki miejsca (Kawalec, 2015). 

Poza opracowaniami skupiającymi się na ogólnej analizie wizerun-
ku miasta powstało wiele różnych artykułów badających wizerunek marki 
miejsca w przestrzeni sieci internetowej. Takiego pomiaru empirycznego 
dokonała Wiesława Kuźniar, która przeprowadziła badania w ujęciu regio-
nalnym. Celem pomiaru empirycznego było określenie roli Internetu w pro-
cesie komunikacji marketingowej jednostek terytorialnych na przykładzie 
gmin w województwie podkarpackim. Badaczka skupiła się przede wszyst-
kim na najczęstszych formach komunikacji z mieszkańcami. Zbadała również  
atrakcyjność oraz preferowane funkcje stron internetowych w opinii miesz-
kańców gmin (Kuźniar, 2009). 
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Badania regionalne przeprowadziła również Ewelina Kancik-Kołtun.  
W swoim opracowaniu skupiła się na roli Internetu jako narzędziu marketin-
gu terytorialnego. Pomiaru empirycznego dokonała na terenie województwa 
lubelskiego. Badaczka poddała ocenie strony internetowe oraz profile społecz-
nościowe na Facebooku pod względem komunikacji, informacji oraz promo-
cji (Kancik-Kołtun, 2017). 

Jianxiang Huang i inni podjęli próbę zbadania wizerunku miasta  
w mediach społecznościowych w regionie Trójmiasta w Polsce. W swoim ar-
tykule opisali analizy percepcji wizerunku miast wykorzystując analitykę big 
data (tj. analityka mediów społecznościowych) i small data (dane pochodzące  
z GIS). Głównym celem wykorzystania analizy mediów społecznościowych 
był pomiar elementów wizerunkowych i lynchowskich miasta. Badania do-
wiodły, że analityka mediów społecznościowych może dostarczyć rzetelnych 
informacji na temat wizerunku miasta. Ponadto informacje zebrane w świecie 
wirtualnym wyjaśniają postrzeganie marki miejsca w rzeczywistości (Huang  
i in., 2021). 

Liwia Delińska i Urszula Kęprowska przygotowały pracę na temat kre-
owania wizerunku polskich miast w mediach społecznościowych. Autorki  
w swoim artykule wskazały kierunki oraz dokonały oceny zastosowania social 
mediów przez takie miasta jak: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Szcze-
cin, Gdańsk, Poznań, Katowice, Lublin, Bydgoszcz, Białystok, Radom, Czę-
stochowa, Gdynia, Sosnowiec, Toruń. Przygotowały wskaźnik popularności 
funpage’a na Facebooku dla każdego miasta i porównały go z generalnym 
wizerunkiem miasta ocenionym przez PwC. Ponadto autorki przeanalizowały 
obecność badanych miast w pięciu najbardziej popularnych serwisach spo-
łecznościowych (Delińska, Kęprowska, 2018).  

PODSUMOWANIE 

Miasto jako produkt marketingowy stanowi zbiór elementów material-
nych, jak i niematerialnych, dając odbiorcy możliwość doświadczania danego 
miejsca. Jednym z atrybutów niematerialnych miasta jest jej marka. Wzra-
stająca konkurencyjność miast i regionów wymusza konieczność budowa-
nia silnej marki i kreowania jej pozytywnego wizerunku. Wyjątkowy obraz 
miasta stanowi skuteczny instrument wyróżniający i przyciągający nowych 
odbiorców, którzy pobudzają miasto do wzrostu i rozwoju. Marketing teryto-
rialny to zespół działań i narzędzi, które pozwalają na tworzenie marki miasta 
i jej wizerunku. Marketing ulega zmianie wraz z rozwojem nowych narzędzi 
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komunikacji. Coraz częściej samorządy terytorialne wykorzystują w kształto-
waniu wizerunku miasta sieć internetową. Internet stanowi nowoczesne me-
dium komunikacji i promocji. Daje możliwość interakcji, targetowania infor-
macji, posiada nieograniczony zasięg przekazywania oferty, a także umożliwia 
realizowanie kampanii i analizowanie wyników w czasie rzeczywistym. 

Obszar nauki związany z wizerunkiem jednostki terytorialnej został 
przebadany na wielu płaszczyznach. W niniejszym opracowaniu przygotowa-
no przegląd prac zarówno krajowych i zagranicznych badaczy. Jednak bra-
kuje ogólnopolskich badań na temat wizerunku marki miejsca w Internecie.  
W związku z powyższym powstaje luka badawcza, która może stanowić przed-
miot do empirycznego rozpoznania. 
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THE IMAGE OF THE CITY BRAND ON THE INTERNET

Abstract: The main purpose of the article is to present the city's brand image 
on the Internet. The article is divided into two chapters. The first part discusses 
the image of the city and indicates the characteristic features of this concept. 
Moreover, territorial marketing was described and the importance of the In-
ternet in electronic territorial marketing was indicated. The second chapter 
describes the current knowledge about the city's brand image. Various articles 
and books on building and creating the image of the city, also with the use of 
the Internet, were reviewed.

Keywords: city image, territorial e-marketing, place marketing, scientific 
publications
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INFLUENCER MARKETING  
JAKO INSTRUMENT KOMUNIKACJI 

MARKETINGOWEJ

Streszczenie: Celem artykułu jest zaprezentowanie influencer marketingu 
jako jednego z narzędzi komunikacji marketingowej. Praca została podzielona 
na trzy części. W pierwszym rozdziale ukazano definicje i elementy komu-
nikacji marketingowej. W drugiej części zaprezentowano pojęcie influencera 
oraz omówiono koncepcję influencer marketingu. Trzeci rozdział ma charak-
ter empiryczny i ukazano w nim wyniki badań własnych. Do przygotowania 
artykułu wykorzystano zarówno źródła wtórne, jak i pierwotne. Źródła wtórne 
to publikacje naukowe oraz zasoby internetowe, natomiast źródła pierwotne to 
wyniki własnego pomiaru empirycznego.  

Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa, marketing, influencer, influ-
encer marketing

WPROWADZENIE 

Bardzo szybki wzrost i rozwój rynków oraz rosnąca konkurencja stano-
wią podstawę ciągłego poszukiwania nowych sposobów zdobywania klienta. 
Aby tego właściwie dokonać należy opracować strategię marketingową, której 
integralną częścią jest komunikacja marketingowa. Komunikacja marketingo-
wa ma charakter dwukierunkowy, oznacza to, że firma przekazuje informacje 
i reaguje na sygnały płynące z rynku. Tradycyjne kanały komunikacji nie są 
już tak efektywne jak kiedyś, dlatego też specjaliści od marketingu poszukują 
nowych sposobów dotarcia do odbiorców. Jednym z nich są media społecz-
nościowe, które zrewolucjonizowały współczesne pojmowanie komunikacji 
marketingowej. Social media pozwalają firmom prowadzić dwukierunkowy, 
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bardziej efektywny przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorstwem,  
a klientem. Również sami konsumenci oczekują od firm interakcji i dialogu. 
Jednak zdarza się, że zasięgi marki nie są wystarczające lub firma pragnie do-
trzeć do konkretnej grupy docelowej. W takich przypadkach przedsiębiorstwa 
nawiązują współpracę z influencerami, którzy posiadają w swoich social me-
diach wierną grupę obserwatorów. Influencerzy dzięki swojej ugruntowanej 
osobowości i rozpoznawalności mają znaczący wpływ na swoich odbiorców. 
Wykorzystanie influncerów w komunikacji marki określane jest jako influen-
cer marketing. 

Głównym celem artykułu jest ukazanie influencer marketingu jako 
jednego z instrumentów wykorzystywanych w komunikacji marketingowej 
przedsiębiorstwa. Artykuł składa się z dwóch rozdziałów teoretycznych oraz 
jednego rozdziału empirycznego. Pierwszy rozdział pracy prezentuje ujęcie 
definicyjne komunikacji marketingowej oraz jej najważniejsze elementy.  
W drugiej części określono pojęcie influencera oraz omówiono koncepcję in-
fluencer marketingu. Ponadto opisano najbardziej popularne formy influencer 
marketingu. Trzeci rozdział ma charakter badawczy, w którym to zaprezento-
wano metodykę badań oraz dokonano analizy wyników. Do przygotowania 
niniejszej pracy wykorzystano zarówno źródła wtórne, jak i pierwotne. Źró-
dła wtórne to publikacje naukowe oraz zasoby internetowe, natomiast źródła 
pierwotne to wyniki badań własnych.  

UJĘCIE DEFNICYJNE KOMUNIKACJI 
MARKETINGOWEJ  

Komunikacja pochodzi od łacińskiego słowa communicare i communica-
tio, co oznacza porozumiewanie się, łączność, przekazywanie informacji, roz-
mowę (Mruk, 2004). Komunikacja marketingowa jest głównym elementem 
strategii marketingowej i praktycznym sposobem realizacji założeń rynkowych 
firmy. Organizacja funkcjonuje dzięki przekazywaniu informacji i komuniko-
waniu się z otoczeniem (Wiktor, 2002). Efektywny sposób komunikacji sta-
nowi źródło sukcesu przedsiębiorstwa. Komunikacja marketingowa to zbiór 
sygnałów i informacji, które są generowane z różnych źródeł do odbiorców 
znajdujących się w otoczeniu, ale także pobieranie informacji z rynku (Mruk, 
2004). Według Renaty Krajewskiej i Zbigniewa Łukasika komunikacja mar-
ketingowa to proces informacyjny tworzony na zewnątrz i wewnątrz firmy. 
Głównym zadaniem komunikacji marketingowej poza informowaniem, jest 
również przekonanie i zachęcanie do nabycia produktu. Komunikowanie jest 
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zestawem różnych środków służących procesowi przekazywania informacji na 
temat produktu lub firmy, dzięki czemu kształtowane są potrzeby klientów  
i zwiększany jest popyt (Krajewska, Łukasik, 2017). Podstawowym założe-
niem komunikacji jest sam proces komunikowania, od którego zależy siła per-
swazji firmy na klientów i cały rynek (Dołhasz, 2004) .   

Komunikacja marketingowa bardzo częsta jest traktowana jako synonim 
promocji, jednak nie są to pojęcia tożsame. Promocja polega na jednokierun-
kowym wysyłaniu komunikatów do rynku. Komunikowanie natomiast jest 
obustronną relacją, w której to przedsiębiorstwo wysyła informacje, ale rów-
nież wsłuchuje się i reaguje na potrzeby odbiorców (Wiktor, 2002). 

Komunikacja marketingowa w firmie obejmuje takie elementy jak (Bly-
the, 2002): 

• wskazanie i ocena głównych segmentów docelowych, a więc wskazanie 
konkretnych grup odbiorców komunikatów;

• określenie odpowiedniej reakcji na komunikat przez wybrane grupy 
nabywców;

• zdefiniowanie formy komunikatu, a więc określenie jego treści  
i wizerunku;

• wskazanie odpowiednich kanałów komunikacji dostosowanych do wy-
magań klientów;

• określenie cech produktu, które będą eksponowane i komunikowane  
w celu zintegrowania potencjalnych klientów; 

• zbieranie informacji zwrotnej, które pozwolą na określenie efektywności 
i skuteczności działań komunikacyjnych.  

Współczesna komunikacja marketingowa powinna odpowiadać potrze-
bom klientów dostarczając im niepowtarzalnych wartości i korzyści. Dzisiejszy 
klient pragnie być zaopiekowany, chce być w kontakcie z innymi i czuć się 
szczęśliwy. Dzięki mediom społecznościowym marki mają możliwość zaspo-
kojenia potrzeb ich odbiorców. Social media zapewniają transparentność, stałą 
komunikację i możliwość dostosowania się do różnych sytuacji. Właściwe włą-
czenie się z komunikacją marki w świat klienta jest drogą do osiągnięcia złożeń 
marketingowych, a sposobem ich realizacji jest influencer marketing. Wejście 
w kooperację z influencerem stwarza wiele możliwości komunikacyjnych i sta-
nowi podstawę dobrej kampanii marketingowej. Jednak warunkiem osiągnięcia 
sukcesu jest ukierunkowanie na długookresową relację (Wyrwisz, 2019). 
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CHARAKTERYSTYKA INFLUENCER MARKETINGU 

Influencer pochodzi od angielskiego słowa influence i oznacza wpływać, 
oddziaływać. Influencer określany również jako lider opinii to osoba silnie 
oddziałująca na zachowania i postawy swoich odbiorców (Vrontis i in., 2021). 
Według Collina Campbella Pameli E. Grimm influencer to osoba publikująca 
treści w mediach społecznościowych w zamian za wynagrodzenie (Campbell, 
Grimm, 2019). Natomiast zdaniem Chen Lou i Shupei Yuan influencer to 
przede wszystkim twórca treści. Jest ekspertem w swojej dziedzinie i posiada 
znaczną liczbę obserwatorów, którzy posiadają wartość marketingową dla ma-
rek (Lou, Yuan, 2019). Influencerzy wykorzystują różne kanały komunikacji 
oferując wyjątkową wartość zarówno markom, jak i odbiorcom (Freberg i in., 
2011). Jak wskazują Colin Campbell i Justine Rapp Farrell influencer składa 
się z trzech elementów (Campbell, Farrell, 2020): 

• odbiorców, których cechuje wysoki poziom zaangażowania. Publicz-
ność to jeden z najważniejszych elementów influencera. Odbiorcy 
zapewniają wartość markom;

• ugruntowanej osobowości sponsora- influencerzy mogą wpływać na 
swoich odbiorców poprzez perswazje informacyjną, aspiracyjną lub 
motywowaną przywiązaniem;

• umiejętności zarządzania mediami społecznościowymi.

Influencer marketing jest strategią marketingową polegającą na wyko-
rzystaniu wpływowych osób do zwiększania świadomości marki wśród konsu-
mentów oraz oddziaływania na ich decyzje zakupowe (Brown, Hayes, 2008). 
Powstał z różnych praktyk i studiów skupiających się na konkretnych oso-
bach. Rozpoznaje podmioty wpływowe, które posiadają siłę oddziaływania 
na konsumentów, a działania marketingowe skupia wokół nich (Cupriak,  
Fabijańczyk, 2016). Influencer marketing to forma promocji produktu, któ-
rej zadaniem jest budowanie więzi pomiędzy konsumentem, a marką (Wilusz, 
2017). Jak podkreśla Kinga Stopczyńska influencer marketing nie polega na 
bezpośredniej komunikacji firmy z nabywcami, ale wykorzystuje do tego celu 
osoby mające istotny wpływ na odbiorców. Autorka zauważa, że firma po-
winna nieco odsunąć się od swoich klientów i wprowadzić pomiędzy firmę,  
a klienta osobę trzecia – influencera (Stopczyńska, 2021). 

Do najbardziej popularnych form inluencer marketingu należy zaliczyć 
(Żukowski, 2021): 

• kampanie barterowe – jest to najpopularniejsza forma współpracy. 
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Głównym celem tego typu kampanii jest oferowanie konkretnego 
produktu w zamian za wzmiankę na temat firmy w postaci postu, 
relacji, reelsa na koncie influencera lub wpisu na blogu;

• artykuł sponsorowany – rodzaj współpracy polegający na napisaniu 
przez influencera artykułu na temat danego produktu (np. testu 
szamponu do włosów);

• cykl artykułów – współpraca odbywa się na tych samych zasadach, 
jak w przypadku artykułu sponsorowanego, jednak zleceniodawca 
oczekuje całego cyklu artykułów poświęconych konkretnej tematyce; 

• współpraca w social media – jest to współpraca łączona z artykułami 
sponsorowanymi, dzięki której istnieje możliwość dotarcia do szero-
kiego grona odbiorców. Ten rodzaj współpracy daje efekt synergii, 
bowiem influencer zyskuje większą liczbę obserwujących, natomiast 
marka poprawia swój wizerunek; 

• sponsoring bloga – polega na przekazaniu stałego wynagrodzenia 
influencerowi, dzięki któremu może prowadzić swoje social media. 
Natomiast influener zobowiązuje się do tego, że na jego kontach 
będzie widniało logo marki oraz co jakiś czas pojawi się artykuł na 
temat marki z którą współpracuje;

• konkurs – polega na zleceniu influencerowi zorganizowania konkur-
su związanego z tematyką marki;

• udział influencera w innej części kampanii – zaangażowanie influen-
cera w kampanie reklamowe w innych mediach, takich jak telewizja, 
prasa, radio. 

Treści i formy kontaktu brandowane przez influencerów mają charakter 
organiczny i są bardziej autentyczne. Ponadto cechuje je bezpośredni kon-
takt z odbiorcami w przeciwieństwie do reklam tworzonych przez markę  
(Talavera, 2015).    

INFLUENCER MARKETING  
W OPINII ANKIETOWANYCH  

Celem głównym badań wstępnych było poznanie opinii ankietowanych 
na temat influencer marketingu. Sformułowano także podstawowy problem 
badawczy, który brzmiał następująco: Jak badani postrzegają influencer mar-
keting? Podmiotem badań byli polscy internauci, natomiast przedmiotem ba-
dań ich przekonania i opinie na temat influencer marketingu. Wskazano trzy 
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zakresy podmiotu badań: 

• zakres czasowy: kwiecień 2022;
• zakres przestrzenny: terytorium Polski; 
• zakres społeczny: polscy internauci.

Metodą badawczą wykorzystaną do przeprowadzenia badań wstępnych 
był sondaż diagnostyczny, natomiast techniką badawczą ankieta. Instrumen-
tem badawczym zastosowanym do gromadzenia wyników był e-kwestiona-
riusz ankiety zamieszczony na stronie internetowej www.docs.google.com. 
Pomiar empiryczny miał charakter anonimowy, niewyczerpujący i sporadycz-
ny. Metody statystyczne wykorzystane do analizy materiału empirycznego to 
przed wszystkim analiza struktury badanej zbiorowości. Zebrany i poddany 
analizie materiał badawczy został zaprezentowany za pomocą metody graficz-
nej w postaci tabel i wykresów. Próba badawcza została dobrana w sposób nie-
losowy, z zastosowaniem metody celowego doboru próby. Grupa ankietowa-
nych składała się z 212 jednostek, z czego 67,9% stanowiły kobiet, zaś 32,1% 
mężczyźni. Próba badawcza była zdywersyfikowana również pod względem 
wieku. Znaczną część ankietowanych (59%) stanowiły osoby w wieku 19-24 
lat. Grupę 29,7% obejmowały osoby w wieku 25-29 lat. 5,7% to respondenci 
w wieku 30-39 lat, a 3,3% to opiniodawcy w wieku 40-49 lat. Analizując pró-
bę badawczą pod względem miejsca zamieszkania należy stwierdzić, że około 
29,2% grupy stanowiły osoby zamieszkujące wieś, natomiast co piąty ankieto-
wany pochodził z miasta od 100 001 do 250 000 mieszkańców. Nieco ponad 
19% respondentów zamieszkiwało miasta powyżej 250 000 mieszkańców, zaś 
11,8% - miasta od 50 001 do 100 000 mieszkańców. 

Wykres 1. Czy obserwujesz influencera/influencerów?

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 
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Z przeprowadzonych badań wynika, że około ¾ ankietowanych obser-
wuje przynajmniej jednego influencera w mediach społeczenościowych (wy-
kres 1). Nieco ponad 23% badanych nie śledzi żadnego influencera, nato-
miast 1,4% respondentów zaznaczyło odpowiedź „nie wiem”. 

Wykres 2. Ilu influencerów obserwujesz na bieżąco? (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

Ankietowanych poproszono również, aby określili ilu influencerów 
śledzą na bieżąco (wykres 2). Nieco ponad 38% opiniodawców obserwuje 
od 3 do 5 influencerów, 26,5% badanych wskazało, że śledzi od 6 do 10 
influencerów, natomiast 14,2% respondentów obserwuje od 11 do 15 in-
fluencerów. Co dziesiąty ankietowany wskazał, że śledzi 1 lub 2 influence-
rów, natomiast 7,4% próby badawczej zadeklarowało, że obserwuje więcej 
niż 20 influencerów.  

Wykres 3. Media społecznościowe w których badani obserwują influencerów (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 
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Na wykresie 3 zaprezentowano rozkład odpowiedzi dotyczący mediów 
społecznościowych, w których ankietowani obserwują influencerów. Z prze-
prowadzonych badań wynika, że respondenci najczęściej obserwują swoich 
ulubionych influencerów na Instagramie (91,4%). Na drugim miejscu zna-
lazła się platforma YouTube (47,5%), dopiero na trzecim miejscu Facebook 
(30,2%). Co ciekawe podobny wynik uzyskał TikTok. Około 29,6% bada-
nych wskazało, że obserwuje influencerów wykorzystując właśnie to medium. 
Na kolejnych miejscach znalazł się Twitter (6,8%), Snapchat (3,1%), Pinte-
rest (1,2%), LinkedIn (0,6%) i blogi (0,6%). 

Wykres 4. Tematyka podejmowana przez obserwowanych influencerów (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 

W ankiecie zapytano także badanych jaką tematykę podejmują obserwo-
wani przez nich influencerzy (wykres 4). Większość badanych zainteresowa-
nych była tematyką lifestylową (58,6%). Nieco ponad połowa ankietowanych 
wskazała na obszar beauty (51,9%). Prawie 47% respondentów obserwuje 
influencerów, którzy w swoich mediach społecznościowych zajmują się modą, 
natomiast 38,3% ankietowanych wskazało podróże. Na kolejnych miej-
scach znalazła się tematyka związana ze sportem (37%), tematyka kulinarna 
(29,6%), rozrywka (26,5) oraz nauka (22,8%). Mniej popularnymi obszara-
mi tematycznymi były polityka (13,6%), technologia (11,7%), motoryzacja 
(8,6%), sztuka (7,4%) oraz DIY (3,7%).  

Na wykresie 5 ukazano powody obserwowania influencerów w mediach 
społecznościowych. Zdaniem ankietowanych najważniejszym motywem ob-
serwowania influencerów w mediach społecznościowych jest sympatia do nich 
(88,9%). Około 40,7% respondentów stwierdziło, że śledzi danego influen-
cera ponieważ poszukuje inspiracji modowych/kosmetycznych. Kolejnym 
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powodem obserwowania influencerów w social media jest poszukiwanie roz-
rywki (34,6%). Średnio co trzeci badany wskazał, że ufa opiniom influencera 
na temat różnych produktów lub usług. Średnio co piąty respondent stwier-
dził, że chce mieć dostęp do zniżek i promocji. Około 14,8% opiniodawców 
uznało, że lubi markę z którą dany influencer współpracuje. Natomiast co 
dziesiąty badany śledzi danego influencera ponieważ jego znajomi również go 
obserwują.

Wykres 5. Powody obserwowania influencerów w mediach społecznościowych (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Badanych poproszono również, aby odnieśli się do różnych stwierdzeń 
związanych z influencer marketingiem w kontekście komunikacji marketin-
gowej (tabela 1). Ankietowani mieli zaznaczyć w skali od 1 do 5 w jakim 
stopniu zgadzają się z zaprezentowanymi zdaniami. 1 oznaczało, że całkowicie 
nie zgadzają się z danym stwierdzeniem, natomiast 5 – całkowicie zgadzają się 
z przedstawionym stwierdzeniem.

Tabela 1. Influencer marketing a komunikacja marketingowa

Stwierdzenie średnia 

Opinie influencerów na temat produktów uważam za wiarygodne 2,374384

Influencerzy są bardziej rzetelnym źródłem informacji niż tradycyjna reklama 
albo sprzedawcy 2,357513

Wierzę, że influencer, którego obserwuję nie poleciłby mi niesprawdzonego 
przez siebie produktu wyłącznie dla korzyści materialnej wynikającej ze współ-
pracy z marką. 2,468421

Rekomendacje influencera są bardziej wiarygodne niż te powstające we 
współpracy z markami 3,251309

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 
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Średnia wartość odpowiedzi ankietowanych w przypadku poszcze-
gólnych stwierdzeń oscylowała w granicach od 2,36 do 3,25. Oznacza to,  
że w przypadku trzech pierwszych stwierdzeń ankietowani raczej się z nimi 
nie zgadzali, natomiast w przypadku kolejnego stwierdzenia ich odpowiedzi 
były raczej twierdzące. Zatem, zdaniem badanych opinie influencerów na te-
mat produktów są raczej niewiarygodne. Influencerzy raczej nie są bardziej 
rzetelnym źródłem informacji niż tradycyjna reklama albo sprzedawcy. Re-
spondenci uważają również, że influencer raczej poleciłby niesprawdzony 
produkt wyłącznie dla korzyści materialnych wynikających ze współpracy  
z marką. Jednak rekomendacje influencera są raczej bardziej wiarygodne niż 
te powstające we współpracy z markami. 

PODSUMOWANIE 

Komunikacja marketingowa jest podstawowym elementem strategii 
marketingowej firmy. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi przed-
siębiorstwo przekazuje na rynek różne informacje na temat produktów/marki, 
wpływa na zachowania klientów i ich decyzje zakupowe oraz kształtuje i po-
budza popyt. We współczesnym świecie komunikacja marketingowa powinna 
być dostoswana do potrzeb odbiorców, którzy pragną być w stałym kontak-
cie z innymi i czuć się zauważalni oraz docenieni. Pojawienie się i rozwój 
mediów społecznosciowych stwarza możliwości bliższego kontaktu i niemal 
bezpośredniej relacji pomiędzy marką, a klientem. Ponadto potencjał mediów 
społecznościowych stwarza nowe kanały komunikacji i oferuje nowe strategie 
marketingowe. Jedną z nowszych strategii powstałej na gruncie mediów spo-
łecznościowych jest influencer marketing. Influencer marketing jest strategią 
polegającą na wykorzystaniu influencerów w komunikacji marketingowej.  
Influencerzy dzięki swojemu autorytetowi potrafią oddziaływać na odbiorców 
i wpływać na ich zachowania. Ponadto budują więź ze swoją społecznością, 
dzięki czemu ich relacje są bardzo bliskie. Fakt ten został zauważany przez 
różne marki i wykorzystany w komunikacji marketingowej. Przeprowadzo-
ne badania dowiodły, iż większość ankietowanych obserwuje przynajmniej 
jednego influencera w mediach społecznościowych. Najbardziej popularnym 
narzędziem social media służącym do śledzenia cyfrowych liderów opinii jest 
Instagram. Tematyka kont influencerów jest zróżnicowana, jednak najwięk-
szym zainteresowaniem wśród badanych cieszą się profile prezentujące sferę 
lifestylową, beauty oraz modę. Głównym powodem obserwowania danego 
influencera jest jego usposobienie i darzenie go sympatią. W oczach badanych 
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rekomendacje influencera są bardziej wiarygodne niż te powstające we współ-
pracy z markami. Autor pragnie zaznaczyć, iż wyniki badań mają charakter 
wstępny i ukazują jedynie ogólne trendy. W celu głębszego zapoznania się  
z niniejszą tematyką konieczne jest przeprowadzenie badań reprezentatywnych.  
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INFLUENCER MARKETING AS AN INSTRUMENT  
OF MARKETING COMMUNICATION 

Abstract: The aim of the article is to present influencer marketing as one  
of the marketing communication tools. The article is divided into three 
parts. The first chapter presents the definitions and elements of marketing 
communication. The second part presents the concept of influencer and di-
scusses the concept of influencer marketing. The third chapter is empirical 
and presents the results of own research. Both secondary and primary sources 
were used to prepare the article. Secondary sources are scientific publications  
and online resources, while primary sources are the results of our own empi-
rical measurement.

Keywords: marketing communication, marketing, influencer, influencer 
marketing
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EKOMARKETING  
I PROEKOLOGICZNE POSTAWY 

WYBRANYCH MAREK

Streszczenie: Przedmiotem niniejszego artykułu była obszerna i kompleksowa 
jednocześnie charakterystyka postaw firm IKEA oraz Żywiec Zdrój związa-
nych z ochroną środowiska naturalnego. Autorka pracy odpowiedziała na py-
tania badawcze związane przede wszystkim z zakresem definicyjnym terminu 

„ekomarketing”. Wskazać bowiem należy, że proekologiczne postawy wśród 
firm są bardzo ważne współcześnie – w dobie zmian klimatycznych, stanowią 
zatem istotny składnik edukacji środowiskowej. W celu sporządzenia właści-
wych danych empirycznych autorka zastosowała między innymi metodę ba-
dawczą wywiadu w formie ankiety internetowej. Omawiany artykuł składa się 
z wprowadzenia, definicji eko-marketingu oraz pojęć subsydiarnych (Produkt, 
Cena, Promocja, Dystrybucja, Opakowanie, Wpływ na społeczeństwo oraz 
polityczna siła przebicia), części poświęconej opisowi wybranych działań Eko 

– marketingowych branż Ikea oraz Żywiec Zdrój oraz podsumowania, zwień-
czającej pracę badawczą autorki. Przedmiot artykułu związany jest z tematyką 
ekologiczną i marketingową w ramach szerszej dyscypliny nauk o zarządzaniu. 

Słowa kluczowe: ekomarketing, less waste, ekologia, eco-friendly

WPROWADZENIE 

Praca w kompleksowy sposób łączy zagadnienia, przedstawia różne dzia-
łania w dziedzinie ekomarketingu oraz pokazuje ekostrategię dwóch firm: 
IKEA oraz Żywiec Zdrój.

Celem pracy było wyjaśnienie czym jest ekomarketing oraz przedsta-
wienie, w jaki sposób swoją strategię ekologiczną budują marki, dla których 
ważne są eko wartości. Na łamach pracy postawiono następujące pytania 
badawcze: Czym jest ekomarketing? Na czym polega strategia komunikacyjna 
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firm: IKEA i Żywiec Zdrój? Jakie są najważniejsze trendy ekologiczne w Pol-
sce? Hipoteza badawcza, która została postawiona, brzmi: Wartości ekolo-
giczne są istotne dla konsumentów w Polsce, dlatego coraz więcej firm wdraża 
rozwiązania ekomarketingowe w ramach swojej działalności. 

EKOMARKETING

Ekomarketing - wyjaśnienie pojęcia 

Kluczowe dla zrozumienia definicji „ekomarketingu” jest przybliżenie 
kilku istotnych pojęć wprowadzających do tematu.

Ekologia w swoim encyklopedycznym znaczeniu to: „nauka o strukturze 
i funkcjonowaniu przyrody na różnych poziomach organizacji” (Encyklope-
dia PWN), natomiast „ekologiczny’ to:

1. „dotyczący związku warunków zewnętrznych z życiem roślin  
i zwierząt;

2. związany z ochroną środowiska;
3. wyprodukowany ze składników naturalnych” (SJP PWN).

Słowo „ekologia” wywodzi się z języka greckiego od słów „oikos” i „lo-
gos”, które w wolnym tłumaczeniu oznaczają dom i nauka. 

Najczęściej przywoływaną w literaturze przedmiotu definicją marketingu 
jest ta zaproponowana przez Philipa Kotlera, wedle którego „marketing to 
zarządzanie korzystnymi, a więc przynoszącymi zysk relacjami z klientem. Ce-
lem marketingu jest wytworzenie określonych wartości dla klientów i otrzy-
mywanie w zamian określonych wartości od klientów” (Kotler, Armstrong 
2021, s. 31). 

Z kolei The Chartered Institute of Marketing definiuje marketing jako 
„proces zarządczy odpowiedzialny za identyfikowanie, przewidywanie i zaspo-
kajanie wymagań klienta w sposób zyskowny dla organizacji” (Questus).

Jakub Kronenberg podkreśla natomiast, że marketing jest „sztuką za-
spokajania potrzeb konsumentów w sposób zyskowny dla przedsiębiorstwa” 
(Kronenberg, 2007, s. 93-94). 

Ekomarketing, nazywany również marketingiem ekologicznym, jest 
koncepcją marketingu bezpośrednio odwołującą się do ochrony środowiska. 
Ken Peatie definiuje ekomarketing jako „całkowity proces zarządzania, obej-
mujący rozpoznawanie, przewidywanie i zaspokajanie potrzeb konsumentów  
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i społeczeństwa w sposób zyskowny i zgodny z koncepcją zrównoważonego 
rozwoju” (Peatie, 1996, s. 28). 

Susan M. Meffert oraz Manfred Kirchgeorg w swojej definicji ekomarke-
tingu skupiają się na konsumencie, podkreślając, że „marketing ekologiczny to 
rozbudzenie świadomości ekologicznej konsumentów, którzy nie są zaintere-
sowani ochroną środowiska, (...) wpływanie na zmianę ich zachowań społecz-
nych, a szczególnie wyborów konsumpcyjnych” (Wojnarowska, 2011, s. 200).

Charakterystyka ekomarketingu 

Ekomarketing jest gałęzią marketingu wyodrębnioną w ramach marke-
tingu społecznego. Na jego rozwój wpłynęły działania organizacji non-profit, 
częsta krytyka dotychczasowego wpływu przedsiębiorstw na całe społeczeń-
stwo oraz coraz nowsze proekologiczne regulacje prawne. Jakub Kronenberg 
przytacza cztery etapy zaangażowania przedsiębiorstw w ochronę środowiska 
(Kronenberg, 2007, s. 95).

Lata 70. XX wieku określane są jako etap negacji, w którym firmy  
i przedsiębiorstwa nie przykładały wagi do problemów środowiska. Do zmia-
ny podejścia w tym zakresie przyczyniła się polityka krajów wysoko rozwinię-
tych, w których coraz większym zainteresowaniem cieszyła się ochrona środo-
wiska. Kolejny etap przypada na lata 80. XX wieku. W tym czasie można było 
zaobserwować tendencję do upubliczniania wpływu działań przedsiębiorstw 
i marek na środowisko. Jak zauważa Jakub Kronenberg niekoniecznie były 
to prawdziwe wyniki pomiarów, jednak większość firm, nie przejmowała się 
oskarżeniami, trwając przy swoich stanowiskach.

Ekomarketing korzysta z takich samych narzędzi co marketing. Podsta-
wowa koncepcja zaproponowana przez McCarthy'ego marketing mix 4P po-
szerzona została o trzy instrumenty.

Koncepcja 4P w marketingu mix obejmuje produkt, cenę, promocję 
i dystrybucję. W odniesieniu do ekomarketingu, jak podaje J. Kronenberg, 
marketing tradycyjny różni się rolą i zastosowaniem innych konkretnych ele-
mentów (Kronenberg, 2007, s. 96-97).

Produkt stanowi jeden z najważniejszych elementów. Musi być „eko-
logiczny”, tzn. nie powinien przyczyniać się do zaśmiecania środowiska.  
W rzeczywistości, producenci często dokonują minimalnych zmian w pro-
cesie produkcji lub składzie, żeby móc powiedzieć, że produkt jest bardziej 
ekologiczny (Kronenberg, 2007, s. 97-98).
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Cena powinna odzwierciedlać faktyczny wkład i działania mające na celu 
ochronę środowiska. Przedsiębiorstwa, które decydują się na procedury i dzia-
łania bardziej ekologiczne, często są narażone na większe koszty, dlatego cena 
produktu, powinna uświadamiać konsumentów, dlaczego warto jest zapłacić 
więcej (Kronenberg, 2007, s. 99). 

Promocja w ekomarketingu kładzie większy nacisk na oddziaływanie 
emocjonalne wobec konsumentów. Nie są oni jeszcze na tyle uświadomieni, 
żeby adekwatnie reagować na komunikaty związane z wpływem ich wyborów 
na środowisko. Z tego powodu promocja powinna wpływać na emocje 
konsumentów, zamiast tylko ich edukować w zakresie ekologii (od tego powinny 
być inne podmioty np. państwo, media, oświata) (Kronenberg 2007, s. 101).

Dystrybucja wiąże się z realnym zanieczyszczeniem odpadami. W eko-
marketingu w odniesieniu do dystrybucji mówi się o „ekologistyce” (Logisty-
ka w Polsce). Portal „Logistyka w Polsce” definiuje pojęcie jako „wszystkie 
działania związane z gromadzeniem i usuwaniem w sposób nieuciążliwy dla 
środowiska naturalnego odpadów. Opiera się ona na koncepcji zarządzania 
przepływami materiałów odpadowych oraz unieszkodliwianiu oraz recyklin-
gu tych materiałów negatywnie oddziaływających na środowisko” (Logistyka 
w Polsce). Ekologistyka to odpowiedź na „koncepcję rozszerzonej odpowie-
dzialności producenta”, zgodnie z którą odpowiedzialność za zanieczyszczenia 
związane z użytkowania produktu, przenosi się z konsumenta na producenta 
(Kronenberg, 2007, s. 102).

Opakowanie jest dodatkiem do produktu, dlatego nie powinno genero-
wać dodatkowych odpadów. Sytuacją idealną byłoby, gdyby opakowanie nie 
powodowało żadnych zanieczyszczeń, jednak z wielu względów producenci 
nie mogą sobie na to pozwolić. Dlatego zwykle kierują się zasadą „im więcej 
materiału zostanie zużyte w celu wytworzenia opakowania, tym większa bę-
dzie jego presja na środowisko”. Autorzy zwracają uwagę na minimalizację 
wagi i rozmiaru opakowania, wykorzystania jak najwięcej materiałów nada-
jących się do recyklingu oraz taki dobór farb i barwników, które w najmniej-
szym stopniu będą zanieczyszczać środowisko (Kronenberg, 2007, s. 102).

Publicity (wpływ na społeczeństwo) jest to często feedback działań w 
sferze public relations. To ważny instrument ekomarketingu, ponieważ odnosi 
się bardziej do „eko” aniżeli „marketingu”. Producenci dzięki swoim działa-
niom oprócz zysków finansowych, mogą też mieć realny wpływ na poziom 
świadomości ekologicznej swoich konsumentów. Poprzez działania proeko-
logiczne i wzbudzenie zainteresowania „stylem eko”, wzbudzają sympatię i 
pozytywny odbiór swoich produktów (Kronenberg, 2007, s. 103). 
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Polityczna siła przebicia to oddziaływanie przedsiębiorstw na polityków 
– na prawodawstwo z zakresu ochrony środowiska. Producenci, mają większą 
świadomość w zakresie zanieczyszczeń środowiska związanych z ich branżą, dla-
tego politycy powinni uwzględniać ich apele (Kronenberg, 2007, s. 104).

Ekomarketing – gałąź marketingu rozwija się od lat 80. XX wieku jako 
odpowiedź na poszerzenie świadomości społecznej i ekologicznej. Obserwuje 
się ciągłe zainteresowanie konsumentów tą dziedziną. Przewiduje się jednak, 
że w wyniku rozwoju świadomości ekologicznej, z czasem ochrona środowiska 
stanie się rzeczą tak normalną i wymaganą przez konsumentów i prawo,  
że przestanie ona być osobną gałęzią marketingu (Kronenberg, 2007, s. 104).

WYBRANE DZIAŁANIA EKOMARKETINGOWE 

Wybrane działania ekomarketingowe marki Żywiec Zdrój

Marka Żywiec Zdrój funkcjonuje na polskim rynku od 1992 roku. Rok 
później powstała pierwsza butelka wody niegazowanej ze źródła na terenie Ży-
wieckiego Parku Krajobrazowego. W 1996 roku marka uzyskała pozytywną 
opinię Instytutu Matki i Dziecka. Jest to jeden z największych producentów 
napojów bezalkoholowych w Polsce. W 2020 roku marka została wyróżniona 
nagrodą Firma odpowiedzialna społecznie przez Polską Fundację Przedsię-
biorczości (Żywiec Zdrój). 

W zakładce „Zrównoważony rozwój” na oficjalnej stronie internetowej 
marki możemy znaleźć informacje, że kluczowym elementem misji Żywiec 
Zdrój jest troska o naturę; „Promujemy racjonalne podejście do wykorzysta-
nia opakowań, redukujemy ślad węglowy, dbamy o zasoby wodne, a także 
wspieramy lokalne społeczności i zapewniamy harmonijny rozwój pracowni-
kom” (Żywiec Zdrój).

 Marka jako producent wody w opakowaniach plastikowych ponosi dużą 
odpowiedzialność za zużycie plastiku w Polsce, dlatego podjęła starania w kie-
runku systematycznego zmniejszenia procentowej zawartości pierwotnego 
plastiku do ich produkcji. W marcu 2019 roku zdecydowała się na produkcję 
swojej wody w 5 litowych butelkach, wykonanych wyłącznie z przetworzo-
nego plastiku. W tym samym roku wprowadziła na rynek wodę w szklanych 
butelkach i puszkach metalowych (ECOPORTAL). 

Pod koniec 2020 roku w Polsce pojawiły się pierwsze EKOmaty.  
Żywiec Zdrój wraz z marką Żabka zdecydowały o współpracy i zwróceniu 
uwagi konsumentów na problem braku segregacji butelek po napojach.  
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W ramach wspólnej akcji w Polsce wystawiono 15 automatów przy sklepach 
marki Żabka (Rys. 5). Klienci sklepu mogli wrzucić do automatu plastiko-
we lub metalowe opakowanie po napojach, w zamian za każdą taką butelkę 
otrzymać 10 „żabsów”, czyli punktów w aplikacji sklepu Żabka, które mogą 
wymieniać na produkty (EKOWPROST).

Rysunek 1. Prezes Żywiec Zdrój korzysta z EKOmatu

Źródło: (Na Temat 2021).

Misja i wybrane działania ekomarketingowe marki IKEA

IKEA to szwedzka marka, która powstała w 1943 roku. Początkowo 
była to mała firma założona przez 17-latka, Ingvara Kamprada, zajmująca 
się sprzedażą produktów z katalogu wysyłkowego. Jak podaje portal IKEA  
w zakładce „Nasze dziedzictwo”, założyciel firmy pochodził z regionu cięż-
kiego i surowego tj. Smålandii, którego mieszkańcy nie byli zbyt zamożni  
i żyli dzięki temu, co udało im się zorganizować. „Z tego powodu mieszkańcy 
Smålandii uważani są za oszczędnych i pomysłowych, a codzienne proble-
my rozwiązują według zasady „żadnych głupot”. Takie dziedzictwo po części 
wyjaśnia sposób działania IKEA oraz jej sukces” (IKEA, 2021b) – możemy 
przeczytać na oficjalnej stronie internetowej IKEA. 

Firma eksponuje również wartości, które są bliskie tworzonej przez nią 
markę, przez pryzmat których powinna być postrzegana zarówno przez pra-
cowników, jak i otoczenie zewnętrze, w tym konsumentów. Wśród kluczo-
wych dla IKEA wartości wskazano:
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1. „Poczucie wspólnoty”, które odnosi się do atmosfery panującej  
w firmie; szacunek, zrozumienie i wzajemną pomoc z uszanowaniem 
jednostki – jako elementu składowy całości.

2. „Troskę o ludzi i planetę” – szerzenie świadomości ekologicznej  
i społecznej. 

3. Świadomość kosztów – odnosi się do cen produktów, które mają 
trafiać do jak największego grona odbiorców, dzięki przystępnym 
cenom.

4. „Prostota” wyrażona nie tylko w projektowaniu produktów (prak-
tycznych, tanich i prostych), ale również w przyjacielskich relacjach, 
bezpośrednich zwrotach między pracownikami, życzliwych sobie  
i wzajemnie się szanujących.

5. „Poszukiwanie ulepszeń i nowych rozwiązań” – odnoszące się do po-
stępu i śledzenia trendów, wdrażania efektywnych pomysłów.

6. „Nieszablonowe myślenie” w kształtowaniu wizerunku firmy i dzia-
łań PR, które ma szokować i powodować dobre zmiany w życiu każ-
dego człowieka.

7. „Dawanie i branie odpowiedzialności” – zgodnie z tą dewizą, każ-
dy pracownik angażujący się w funkcjonowanie firmy, otrzymuje 
możliwości pokazania swoich umiejętności i dowiedzenia swojej 
odpowiedzialności.

8. „Przywództwo poprzez przykład” – odnosi się do każdej osoby repre-
zentującej markę i jej wartości. To dana osoba jest odpowiedzialna 
za to, jaki daje przykład, a jej zachowania mają realny wpływ na 
innych. Każdy pracownik musi dumnie reprezentować wyznawane 
przez firmę wartości (IKEA, 2021a).

Marka IKEA od momentu powstania często podkreślała, że w swoim 
asortymencie posiada artykuły tanie i dobre jakościowo. Ceny były tak niskie, 
że potencjalni konsumenci początkowo sceptycznie podchodzili do zakupów. 
Kamprad przekształcił jednak swój stary warsztat w pierwszy salon wystawo-
wy, służący do pokazania i wypróbowania produktów. Salony wystawowe 
(Rys. 2) zachowały się do dziś i są jednym z elementów rozpoznawczych skle-
pów (IKEA, 2021b).
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Rysunek 2. Pierwszy salon wystawowy IKEA w Älmhult

Źródło: (IKEA 2021b)

„Dlaczego piękne produkty mają być dostępne dla niewielu osób? Musi 
istnieć możliwość, żeby oferować dobre wzornictwo i funkcjonalność w ni-
skiej cenie” – to jedna z wypowiedzi autorstwa założyciela marki – Ingvara, 
dla którego misją od początku działalności na rynku była walka z podziałami 
i różnicami wśród ludzi. Marka funkcjonuje zgodnie z tą misją do tej pory, 
dlatego wspiera mniejszości jako główny element marketingu środowiskowe-
go. Oficjalnie wspiera środowiska LGBTQ+, poprzez np. sprzedaż tęczowych 
toreb wielokrotnego użytku „STORSTOMMA” (Rys. 3) wprowadzonych na 
rynek w symbolicznym dniu – 17 maja, którego obchodzony jest Między-
narodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Produkt ten jest 
edycją limitowaną będącej w regularnej sprzedaży niebieskiej torby FRAKTA. 
Cały dochód ze sprzedaży w 2021 roku ma być przeznaczony na fundację 
Dajemy Dzieciom Siłę (Wirtualne Media, 2021). 

Kolejną mniejszością wspieraną przez IKEA są uchodźcy. Polityka fir-
my polega na oferowaniu możliwości pracy dla uchodźców. Na stronie in-
ternetowej możemy znaleźć historie osób, które znalazły pracę dzięki kolekcji 
TILLTALANDE. „Thang Zuali jest jedną z sześciu Birmanek, które „zszy-
wają swoje życie”, zamieniając resztki tkanin IKEA w nowe produkty. Mają-
ca swoją siedzibę w Austin w Teksasie, amerykańska firma odzieżowa Open 
Arms wspiera uchodźcców poprzez zapewnienie im zatrudnienia i uczciwego 
wynagrodzenia” (IKEA 2021c). Jest to projekt, który powstał dzięki współ-
pracy Grupy IKEA z organizacją non-profit Jordan River Foundation, jako 
odpowiedź na pilne zapotrzebowanie na pracę uchodźców, szczególnie kobiet 
z Syrii (do 2020 roku dzięki inicjatywie pracę znalazło około 400 rzemieślni-
czek) (IKEA, 2021c).
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Rysunek 3. Reklama edycji limitowanej torby IKEA w kolorach tęczy

Źródło: (Wirtualne Media 2021).

Ponadto IKEA Foundation – organizacja filantropijna, która działa w ra-
mach Grupy Ikea, finansuje szkolenia z umiejętności biznesowych i dofinanso-
wuje działalność gospodarczą (zakładanie firm) przez uchodźców. Na tego rodza-
ju działania fundacja przeznaczyła dotychczas 5 milionów euro (IKEA, 2021c).

IKEA jest marką, która stara się podążać za nowymi technologiami, 
trendami, potrzebami i oczekiwaniami potencjalnych konsumentów. Od po-
czątku funkcjonowania dużą rolę w kreowaniu strategii marketingowej fir-
my odgrywały działania z zakresu marketingu społecznego, a później również 
ekologicznego. Wzorem innych marek zaproponowała klientom różnorodne 
aplikacje do pobrania na telefon. Zgodnie ze swoim „duchem walki” o środo-
wisko, oprócz podstawowej aplikacji, (która jak możemy przeczytać na stronie 
firmy ma „możliwość tworzenia listy zakupowej, która pomoże Ci w lokalizo-
waniu produktów w magazynie samoobsługowym, możliwości sprawdzania 
dostępności produktów w sklepie, karta IKEA Family w Twoim telefonie”) 
wypuściła kolejne aplikacje takie jak: IKEA PLACE umożliwiająca za pomo-
cą wirtualnej rzeczywistości udekorować własny dom produktami IKEA czy 
IKEA HOME SMART, dzięki któremu można sterować światłem, roletami  
i muzyką z telefonu (IKEA BETTER LIVING, rys. 4).



78

DOROTA ŁYCZAK

Rysunek 4. Aplikacja IKEA BETTER LIVING „wyłącz światło”

Źródło: Opracowanie własne

Ostatnia z wymienionych aplikacji jest doskonałym przykładem działań 
z zakresu eko-marketingu, które są skierowane na uświadamianie ekologiczne 
klientów. W aplikacji można zaznaczyć działania, które się wykonało, w za-
mian konsument uzyska informację, w jakim stopniu jego zachowanie wpły-
nęło na otoczenie. Za wykonanie każdego zadania zbiera się także punkty  
w różnorodnych kategoriach, np.:

a) mniej odpadów – możliwe są tu takie działania jak: uporządkuj dom, 
napraw to, podaruj, nie wyrzucaj; 

b) energia i woda – to działania typu: naturalna kontrola temperatury, 
sprawdź wydajność kranu, zmień żarówki na LED; 

c) gotowanie i jedzenie – to możliwość zaplanowania posiłków na cały ty-
dzień, upieczenie własnego ciasta, ale też przypomnienie o potrzebie po-
sadzenia zielonej rośliny;

d) ruch – aplikacja zachęca tu do pójścia do parku, naładowania swojego 
auta czy sprawdzenia poziomu ciśnienia w oponach;

e) wspólne działanie to zachęca do wspólnego działania w ramach ochrony 
środowiska np.: do podpisania petycji dla edukacji klimatycznej, stwo-
rzenia hotelu dla owadów, angażowania się społecznie.
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W ramach działania aplikacji można „rzucić wyzwania” znajomym, po-
chwalić się też w social mediach swoimi osiągnięciami oraz zbierać i kolek-
cjonować medale. Aplikacja jest ciekawym połączeniem e-marketingu z mar-
ketingiem ekologicznym i środowiskowym. IKEA w tej aplikacji zamieszcza 
swoje produkty, które pomogą w wykonaniu danego działania. Ponadto pod 
działaniami można również znaleźć link do kanału marki w serwisie YouTube, 
na którym udostępniana jest seria materiałów filmowych „IKEA Dom przyja-
zny dla planety”. W założeniu materiały te mają uczyć odbiorców i zachęcać 
ich do przejścia na bardziej oszczędny dla planety tryb życia, dzięki korzysta-
niu z produktów marki.

Działania proekologiczne marki można również dostrzec w decyzjach 
firmy związanych z proponowanym klientom asortymentem. Przykładowo  
w dziale oświetlenie sprzedawane są wyłącznie lampy typu LED, które działają 
do 25 razy dłużej i zużywają 80% mniej energii niż tradycyjne lampy (Green 
Project, 2021). IKEA na swojej oficjalnej stronie internetowej deklarowała, 
że wycofała z asortymentu i restauracji plastikowe, jednorazowe artykuły: 

„Wycofanie plastikowych artykułów jednorazowego użytku z naszego asorty-
mentu oraz restauracji, kawiarni i bistro stanowi ważny krok, dzięki któremu 
wspólnie z naszymi klientami przyczynimy się do tworzenia świata bez odpa-
dów” (IKEA, 2021d). Z dniem 1 stycznia 2021 roku w żadnym sklepie IKEA 
nie można już było kupić jednorazowych worków na śmieci, sztućców czy 
kubeczków. Po zrezygnowaniu z wykorzystywania plastiku, IKEA zadekla-
rowała neutralność środowiskową do 2030 roku, co oznacza, że firma będzie 
produkować tyle energii odnawialnej, ile wykorzystuje do swojej działalności. 
W Polsce od 2016 roku czynnych jest 6 farm wiatrowych, które generują 
więcej prądu, niż marka wykorzystuje na wszelkie realizowane tu działania 
(Hvac PR). Na oficjalnej polskiej stronie internetowej marki, pod informacją 
o rezygnacji z plastiku, znajdziemy również informację o tym, że aktualnie 
więcej niż 60% asortymentu sklepu pochodzi z recyklingu, a do 2030 roku 
IKEA obiecuje zrezygnowanie z nowych surowców przy tworzeniu swoich 
produktów. 

PODSUMOWANIE

Praca dostarcza odpowiedzi na pytania badawcze, które zostały przed-
stawione we wstępie: Czym jest ekomarketing? Na czym polega strategia 
komunikacyjna firm: IKEA i Żywiec Zdrój? Jakie są najważniejsze trendy 
ekologiczne w Polsce? Na łamach pracy udowodniono postawioną hipotezę 
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badawczą:Wartości ekologiczne są istotne dla konsumentów w Polsce, dlatego 
coraz więcej firm wdraża rozwiązania ekomarketingowe w ramach swojej dzia-
łalności. Celem pracy było wyjaśnienie czym jest ekomarketing oraz przedsta-
wienie, w jaki sposób swoją strategię ekologiczną budują marki, dla których 
ważne są eko wartości. Praca przedstawia istotę ekomarketingu oraz pokazuje, 
w jaki sposób można budować swoją ekotożsamość poprzez wykorzystanie 
istotnych narzędzi, które dostępne są na rynku. Istotnymi przykładami firm, 
które prezentują wartości ekologiczne, są Żywiec Zdrój i IKEA. Zarówno 
polska korporacja jak i ta szwedzka korzystają ze zróżnicowanych narzędzi  
w celu budowania eko strategii, która zarówno jest atrakcyjna dla konsumen-
tów jak i wnosi nowe wartości ekologiczne, zmieniając dotychczasowe posta-
wy konsumentów i tworząc nowy rodzaj „świadomego ekologicznie odbiorcy”. 
Niniejsza praca może pomóc w bardziej pogłębionej analizie strategii działań 
ekomarketingowych, a także być dobrym wstępem do dalszych rozważań na 
temat przyszłości takich rozwiązań w Polsce i na świecie. 
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ECO-MARKETING  
AND PRO-ECOLOGICAL ATTITUDES  

OF SELECTED BRANDS

Abstract: The subject of this article was an extensive and comprehensive de-
scription of the attitudes of IKEA and Żywiec Zdrój companies related to 
environmental protection. The author of the work answered research ques-
tions related primarily to the definition scope of the term "eco-marketing".  
It should be pointed out that pro-ecological attitudes among companies are 
very important today in the era of climate change, therefore they constitute 
an important component of environmental education. In order to prepare 
appropriate empirical data, the author used, among others, the research 
method of an interview in the form of an internet questionnaire. The arti-
cle in question consists of an introduction, a definition of eco-marketing  
and subsidiary concepts (Product, Price, Promotion, Distribution, Packaging, 
Impact on society and political clout), a section devoted to the description 
of selected Eco-marketing activities of the Ikea and Żywiec Zdrój industries,  
and a summary concluding the author's research work. The subject of the ar-
ticle is related to ecological and marketing issues within the broader discipline 
of management sciences.

Keywords: ekomarketing, less waste, ecology, eco-friendly
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ZDROWIE LUDZI I ZWIERZĄT  
A CHÓW MASOWY W DZIAŁANIACH 

KOMUNIKACYJNYCH KOALICJI 
SPOŁECZNEJ STOP FERMOM 

PRZEMYSŁOWYM 

Streszczenie: Celem publikacji jest analiza działań komunikacyjnych w za-
kresie zdrowia, podejmowanych przez Koalicję Społeczną Stop Fermom 
Przemysłowym. Koalicja korzysta z różnych kanałów komunikacyjnych do 
przekazywania informacji, a publikowane przez nią materiały wizualne, czyli 
fotografie czy infografiki, znacznie wzmacniają dany przekaz. Tło pracy stano-
wi problem chowu masowego, przede wszystkim z jego negatywnymi implika-
cjami zdrowotnymi wśród ludzi oraz zwierząt. Wykorzystywane przez Koalicję 
argumenty i podejmowane działania są przykładem na to, że przeciwstawianie 
się dalszej ekspansji ferm przemysłowych jest konieczne, zwłaszcza ze wzglę-
du na zagrożenie dla zdrowia, zarówno człowieka, jak i istot zwierzęcych. Jak 
zostało wykazane w publikacji, istnieją bowiem wzajemne relacje pomiędzy 
nadmierną eksploatacją zwierząt na tego typu fermach (która w konsekwencji 
generuje liczne problemy zdrowotne tych stworzeń) a problemami zdrowot-
nymi w świecie ludzi. 

Słowa kluczowe: działania komunikacyjne, trzeci sektor, hodowla przemysło-
wa zwierząt, zdrowie
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WPROWADZENIE

Aktualną epokę geologiczną (określaną jako antropocen1) charakteryzu-
je nadzwyczajny stopień zdominowania przez działalność człowieka. Ma to 
związek między innymi z gwałtownym wzrostem populacji ludzkiej napędza-
nym przez wzrost gospodarczy. Charakterystyczna dla antropocenu nadmier-
na ingerencja ludzi w przebieg procesów przyrodniczych skutkuje globalnym 
ociepleniem, nasileniem emisji gazów cieplarnianych (podtlenkiem azotu, 
dwutlenkiem węgla i metanu), zanikiem warstwy ozonowej, degradacją bios-
fery czy utratą lasów tropikalnych (Ptaszyńska, 2019). Zjawisko antropocenu 
jest zatem jednym z najważniejszych wyzwań naszych czasów, w różnych wy-
miarach – naukowym, społecznym czy politycznym.

Jednym z głównych antropogenicznych źródeł emisji gazów cieplarnia-
nych jest globalny system żywnościowy, który generuje około 30% całkowitej 
światowej emisji. Charakteryzuje się on wysokim popytem na mięso, nabiał i 
jaja, czego konsekwencją jest masowa hodowla zwierząt. Próby zredukowania 
emisji, takie jak chociażby korzystanie z pojazdów elektrycznych czy odna-
wialnych źródeł energii, są niestety niewystarczające (choć trzeba podkreślić, 
iż są to działania niezbędne). Dodatkowo muszą nastąpić zmiany w trendach 
żywnościowych, jak i w samej produkcji żywności2 (Clark i in., 2020). Ma-
sowa hodowla, charakteryzująca się koncentracją maksymalnej liczby zwie-
rząt na jak najmniejszej powierzchni, jest także źródłem rozpowszechniania 
się chorób zakaźnych, a sposób jej prowadzenia wyklucza etyczne traktowa-
nie zwierząt i zachowanie ich dobrostanu. Problemy zdrowotne generowane 
przez fermy przemysłowe stanowią zatem zagrożenie nie tylko dla ludzi, lecz 
również dla innych istot – co wynika ze wzajemnych korelacji w świecie ludz-
ko-zwierzęcym. Zagrożenia związane z chowem przemysłowym spowodowały, 
że w ciągu ostatnich lat coraz częściej odbywają się nie tylko konferencje po-
święcone tej problematyce, lecz organizowane są też inne wydarzenia – choćby 
protesty przeciwko budowie ferm przemysłowych na terenach polskich wsi.

1 Antropocen nie jest oficjalnie zaakceptowany jako epoka geologiczna. Jest pewną propozycją. 
Pojawia się pytanie, czy termin ten powinien zostać sformalizowany i dołączony do innych 
jednostek w geologicznej skali czasu? Jak podkreślają badacze, byłaby to poważna zmiana, która 
wymaga szerokiej dyskusji i konsensusu (Zalasiewicz, J., Williams, M., Haywood, A., & Ellis, 
M., 2011, s. 837-838).
2 Jednym z takich rozwiązań jest produkcja tzw. „czystego mięsa”. Polega ona na wytwarzaniu 
mięsa z tkanek zwierzęcych w laboratoriach biotechnologicznych, bez konieczności hodowania 
i zabijania zwierząt. Paul Shapiro zauważa, iż pozyskiwanie mięsa w ten sposób jest znacznie 
bardziej efektywne niż hodowanie zwierząt gospodarskich. Nie szkodzi ono bowiem planecie  
w tak dużym stopniu, tradycyjny chów. To rozwiązanie eliminuje też cierpienie zwierząt (Sha-
piro, 2018).
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Celem publikacji jest analiza3 działań komunikacyjnych dotyczących 
zdrowia podejmowanych przez Koalicję Społeczną Stop Fermom Przemysło-
wym. Natomiast punkt wyjścia rozważań stanowi omówienie problemu cho-
wu masowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego negatywnych implikacji 
zdrowotnych wśród ludzi oraz zwierząt. 

CHÓW PRZEMYSŁOWY I JEGO NEGATYWNE 
IMPLIKACJE ZDROWOTNE – ZARYS PROBLEMATYKI 

Hodowla przemysłowa zwierząt to system chowu, w którym duża licz-
ba zwierząt (określanych jako trzoda chlewna, drób czy zwierzęta futerkowe) 
utrzymywana jest na relatywnie małym, zamkniętym obszarze, w celu po-
zyskania możliwie jak największej ilości produktów odzwierzęcych, takich 
jak mięso, jaja, mleko czy futra (Factory farming, b.r.). Fermy wielkoprzemy-
słowe charakteryzują się minimalizacją kosztów przy maksymalizacji zysków,  
co prowadzi do cierpienia tych istot (Musiał & Fatalska, 2014). Cały system 
hodowli oparty jest na tym samym schemacie: zamknięciu, masowej produk-
cji, zautomatyzowaniu karmienia i pojenia oraz wykorzystywaniu klatek czy 
różnych boksów. Innymi praktykami stosowanymi na fermach są: przycina-
nie zębów czy dziobów, obcinanie ogonów czy nacinanie uszów u prosiąt. Do-
datkowo męskie prosięta oraz byki poddaje się kastracji, a wszystko odbywa 
się bez znieczulenia (Finellii & Mason, 2011).

W takich warunkach chowu nie jest możliwe zapewnienie zwierzętom 
nawet minimalnego poziomu dobrostanu. Ich cierpienie wynika z różnych 
czynników. Szczególnie zalicza się do nich (Mamzer, 2020): 

• nienaturalne stłoczenie;
• długotrwały stres; 
• nadmiernie przyspieszony tucz; 
• uniemożliwianie bądź ograniczanie możliwości ruchu oraz zaspo-

kajania naturalnych potrzeb wynikających z etogramu zwierząt 
– takich jak zachowania spełniające istotne funkcje społeczne czy 
psychologiczne. 

Na tego typu fermach zwierzęta mają skłonność do zapadania na wiele 
niebezpiecznych chorób, szczególnie wirusowych, których rozprzestrzenianie 
się w zagęszczonych populacjach ferm trudno kontrolować. W ostatnich la-
tach falowo występowały takie schorzenia, jak: gąbczasta encefalopatia bydła 

3 Mająca charakter studium przypadku.
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(BSE), ptasia grypa czy aktualnie afrykański pomór świń (ASF). Naraziły one 
zwierzęta na cierpienie, a sektor produkcji zwierzęcej na straty finansowe 
(Mamzer, 2020).

Z ludzkiego punktu widzenia wyjątkowo poważnym problemem są zo-
onozy – choroby odzwierzęce przenoszone na ludzi. Do groźnych chorób  
o etiologii wirusowej zaliczają się przede wszystkim: wspomniana ptasia grypa, 
świńska grypa, Ebola, zespół ostrej niewydolności oddechowej SARS (Gliński 
& Kostro, 2013) czy COVID-194, z którym obecnie zmagają się ludzie na 
całym świecie.

W raporcie Najwyższej Izby Kontroli z 2014 roku5 zwrócono uwagę na 
fakt, iż wielkoprzemysłowe hodowle zwierząt nie pozostają bez znaczenia dla 
warunków oraz jakości życia osób zamieszkujących w bliskim sąsiedztwie ta-
kich miejsc. Zostały w nim przedstawione liczne uchybienia i nieprawidłowo-
ści panujące na fermach. Polegają one między innymi na przekroczeniu ilości 
czy nieprowadzeniu ewidencji wytwarzanych odpadów, braku monitorowa-
nia hałasu, nieprawidłowym zabezpieczeniu epizootycznym, a także braku 
odpowiedniej czystości budynków (NIK, 2014). 

Przedstawione powyżej problemy generowane przez fermy przemysłowe 
są powodem różnorodnych działań mających na celu zatrzymanie rozprze-
strzeniania się tego przemysłu. Inwestycje budzą sprzeciw nie tylko organizacji 
prozwierzęcych, ale i społeczności lokalnych. Kluczową rolę w tym zakresie 
odgrywa tzw. trzeci sektor, czyli ogół „organizacji pozarządowych (…), które 
ani nie są nastawione na zysk (non-profit), ani nie stanowią elementu struk-
tury państwa i w tym sensie są «poza-rządowe». Trzeci sektor to wszystkie 
formy działań społecznych mieszczące się pomiędzy państwem a rynkiem. 
Trzeci sektor nazywa się także sektorem obywatelskim, sektorem społecznym, 
a także sektorem pozarządowym” (Trzeci sektor, b.r.). Specyfika działalności 
poszczególnych organizacji wynika ze statutu, jaki został określony przez ich 
zarząd. Istnieją jednakże problemy uznawane przez większą część społeczeń-
stwa, które jednoczą różne organizacje w celu prowadzenia wspólnych działań, 
ukierunkowanych na ich rozwiązanie. Jednym z nich jest hodowla zwierząt 

4 Godny uwagi jest fakt, iż „ponad 40% Polaków zmieniło podczas pandemii swoje zwyczaje 
żywieniowe, a w ramach tej grupy co czwarty przynajmniej ograniczył jedzenie mięsa” (Mro-
czek, 2020, 64). Może to świadczyć o tym, iż wybuch pandemii miał wpływ na zwiększenie 
świadomości dotyczącej różnych zagrożeń związanych ze spożywaniem produktów mięsnych 
(szczególnie w nadmiernych ilościach).
5 Raport został opracowany na podstawie kontroli przeprowadzonych na fermach trzody 
chlewnej, drobiu oraz zwierząt futerkowych. W sumie 62 podmioty zostały skontrolowane 
przez takie organy, jak: Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa 
Inspekcja Sanitarna oraz Nadzór Budowlany.
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na masową skalę i związane z nią uciążliwości, jakie stwarza bliskie sąsiedztwo 
wielkoprzemysłowych ferm. Przykładem organizacji, która zrzesza mniejsze 
społeczności w celu rozwiązania owego problemu, jest Koalicja Społeczna 
Stop Fermom Przemysłowym.

ANALIZA DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH (W ZAKRESIE 
ZDROWIA) PROWADZONYCH PRZEZ KOALICJĘ 
SPOŁECZNĄ STOP FERMOM PRZEMYSŁOWYM 

Koalicja Społeczna Stop Fermom Przemysłowym skupia różne środo-
wiska (stowarzyszenia, społeczności, ruchy czy komitety), dla których skutki 
masowej hodowli zwierząt są istotnym problemem i które za cel wyznaczyły 
sobie zatrzymanie przekształcania rolnictwa w przemysł pod wieloma wzglę-
dami szkodliwy dla społeczeństwa (Koalicja…, b.r.).

Wyrazem tego społecznego sprzeciwu są protesty, do jakich dochodzi na 
wielu wsiach. Między innymi należą do nich takie miejscowości, jak: Miłów 
(gmina Stepnica, województwo zachodniopomorskie), Marianów (gmina Dą-
brówka, województwo mazowieckie) czy Maciejowice (gmina Kocmyrzów-

-Luborzyca, województwo małopolskie). Strona internetowa Koalicji zawiera 
mapkę, która jest aktualizowana na podstawie napływających zgłoszeń oraz 
doniesień medialnych dotyczących nowych protestów. Są tam podane infor-
macje na temat województw, powiatów, gmin oraz miejscowości, w jakich się 
one odbywały. Ponadto do każdego z protestów został przypisany znak sym-
bolizujący zwierzę (kurę, świnię lub norkę), który oznacza dany rodzaj hodow-
li (Koalicja…, Mapa protestów, b.r.). Działalność prowadzona przez Koalicję 
na rzecz zatrzymania ekspansji ferm przemysłowych odwołuje się do trzech 
głównych zagadnień: zdrowia ludzi, kondycji środowiska naturalnego oraz  
w pewnym zakresie również do dobrostanu zwierząt. Obszary te przenikają 
się w związku z tym, że istnieje ścisły związek między stanem środowiska oraz 
zdrowiem ludzi i zwierząt. Różnego rodzaju problemy środowiskowe, choć 
nie zawsze w sposób bezpośredni, mogą negatywnie oddziaływać na zdrowie 
człowieka oraz innych istot, co podkreślają twórcy koncepcji „Jednego zdro-
wia” (One Health, b.r.), która „odnosi się do ochrony zdrowia człowieka przy 
współdziałaniu ochrony zdrowia zwierząt i uwzględnianiu wpływów środowi-
ska na ludzi i zwierzęta” (Truszczyński & Pejsak, 2015, s. 280).

Niniejsza analiza została dokonana pod kątem wyselekcjonowania ko-
munikatów tekstowych przekazywanych przez Koalicję na temat zdrowia,  
a także spośród działań komunikacyjnych o innej tematyce. Pomimo tego,  
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że „mnogość i różnorodność działań komunikacyjnych nie zezwala na redu-
kowanie ich interpretacji do jednej tylko funkcji, np. funkcji informacyjnej” 
(Wendland, 2012, s. 147), w niniejszym opracowaniu działania komuni-
kacyjne należy rozumieć przede wszystkim jako przekazywanie informacji.  
Wybrane komunikaty odnoszą się zarówno do zdrowia ludzi, jak i zwierząt. 
Ta dwojaka perspektywa ukazuje, jak wiele łączy człowieka i inne istoty.

Głównym kanałem komunikacji Koalicji jest strona internetowa, stano-
wiąca podstawę analizy. Koalicja prowadzi również działania komunikacyjne  
w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter oraz YouTube, ści-
śle powiązanych ze stroną internetową. Strona WWW Koalicji Społecznej Stop 
Fermom Przemysłowym składa się z kilku podstron, w tym bloga, na którym 
publikowane są kluczowe informacje dotyczące prowadzonych przez nią działań 
oraz teksty dotyczące różnych zagrożeń powodowanych przez chów przemysło-
wy. Publikacje odnoszące się do kwestii zdrowotnych w kontekście intensyw-
nej hodowli zwierząt zostały wyodrębnione i znajdują się w zakładce „Zdrowie” 
na głównej stronie bloga. Do tej pory6 opublikowano tam dziewięć artykułów  
o zróżnicowanych treściach (Koalicja…, Publikacje, b.r.).

Do innych materiałów komunikacyjnych wykorzystywanych przez Ko-
alicję należy sześć raportów, które powstały w ramach jej działalności. Również 
w nich została poruszona tematyka szeroko pojętego zdrowia, która jest ściśle 
związana z innymi problemami (opisanymi powyżej), jakie generują fermy 
wielkoprzemysłowe (Koalicja…, Raporty, b.r.). Zamieszczono przy nich linki 
do kilkunastu prezentacji, w większości z konferencji, debat czy seminariów  
o tematyce z omawianego obszaru (Koalicja…, Prezentacje, b.r.).

Broszura informacyjna pt. Czym jest ferma przemysłowa? jest kolejnym 
materiałem udostępnionym na stronie internetowej Koalicji (który, tak samo 
jak raporty, można z niej pobrać). Ukazano w niej między innymi objawy 
chorobowe zgłaszane przez ludzi mieszkających w pobliżu ferm wielkoprze-
mysłowych. Podobnie jak reszta poruszonych w broszurze zagadnień, także 
i ta tematyka została przedstawiona za pomocą infografik z dołączonym do 
nich tekstem. Autorzy opracowania wskazują na następujące niepokojące ob-
jawy: ból głowy, łzawienie i pieczenie oczu, nieżyt nosa, chrypka, podrażnie-
nie gardła, przewlekłe stany zapalne górnych dróg oddechowych, astma, stres 
(Koalicja…, Broszura informacyjna, b.r.).

Oprócz powyższego, Koalicja domaga się zmian na poziomie legislacyj-
nym oraz w praktykach hodowania zwierząt, udostępniając na stronie petycje 

6 Do 13.04.2022 r.
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(„Polska wolna od ferm przemysłowych”) skierowane do polityków. Do ich 
podpisywania zachęcane są wszystkie osoby, którym nie jest obojętne zdro-
wie mieszkańców zamieszkujących w pobliżu tego typu ferm (i jednocześnie 
dobrostan zwierząt oraz kwestie środowiskowe). Petycje jako oficjalne pisma 
wystosowane do władz zdają się być ważnym instrumentem w działaniach 
prowadzonych przez Koalicję.

PODSUMOWANIE

Problem hodowli zwierząt na tak dużą skalę jest na tyle poważny, że wy-
maga wszechstronnego podejścia w celu zatrzymania ekspansji ferm przemy-
słowych. Działania podejmowane przez trzeci sektor można uznać za istotny 
głos w tej sprawie, czego przykładem jest Koalicja Społeczna Stop Fermom 
Przemysłowym. W publikowanych przez siebie materiałach odwołuje się ona 
do kluczowych argumentów odnośnie kwestii zdrowotnych i środowisko-
wych. Koalicja korzysta z różnych kanałów komunikacyjnych do przekazywa-
nia informacji, a publikowane przez nią materiały wizualne, czyli fotografie, 
infografiki czy filmy, znacznie wzmacniają dany przekaz. Komunikuje się ona 
z otoczeniem w sposób wielowymiarowy, co sprzyja zachęcaniu mieszkańców 
do zgłaszania problemów związanych z chowem przemysłowym, i mobilizo-
waniu ich do podjęcia konkretnych działań.

Działalność Koalicji oraz wykorzystywane przez nią argumenty są przy-
kładem na to, że przeciwstawianie się dalszemu rozwojowi masowej hodowli 
zwierząt jest konieczne, szczególnie ze względu na zagrożenie dla zdrowia, za-
równo człowieka, jak i istot zwierzęcych. Istnieją wzajemne relacje pomiędzy 
nadmierną eksploatacją zwierząt w masowym chowie (który generuje liczne 
problemy zdrowotne tych stworzeń) a problemami zdrowotnymi w świecie 
ludzkim. Zaangażowanie mieszkańców oraz współpraca różnych społeczności 
odgrywają zatem istotną rolę w batalii na rzecz zatrzymania rozprzestrzenia 
się ferm, czego wyrazem są liczne sukcesy, jakie udało się dotychczas osiągnąć 
w ramach działań podejmowanych przez Koalicję. Należy do nich przede 
wszystkim niedopuszczenie do powstania wielkoprzemysłowych ferm w ta-
kich miejscowościach, jak (Koalicja…, Protesty, b.r.):

• Grunwald – na ponad 6 000 000 kurczaków rocznie;
• Przelewice – gdzie w jednej obsadzie ferma mogłaby pomieścić  

26 000 świń;
• Sobiborze – na której miało być hodowanych ponad 2 000 000 

kurczaków;
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• Niewierz – na ponad 2 000 000 kurczaków rocznie.

Tego typu osiągnięcia powinny stać się przyczynkiem do poważnej de-
baty społeczno-politycznej nad zasadnością funkcjonowania tego przemysłu. 
W jej ramach powinno się też wskazywać konkretne rozwiązania problemów, 
jakie stwarza ten przemysł.
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HUMAN AND ANIMAL HEALTH  
AND FACTORY FARMING IN THE COMMUNICATION 

ACTIVITIES OF THE STOP INDUSTRIAL  
FARMS SOCIAL COALITION

Abstract: The aim of the paper is to discuss communication activities  
in the field of health undertaken by the Stop Industrial Farms Social Coalition. 
The Coalition uses various communication channels to transmit information, 
and the visual materials it publishes, i.e. photos or infographics, significantly 
strengthen the message. The background of the work is the problem of factory 
farming, mainly with its negative health implications for humans and animals. 
The arguments used by the Coalition and the actions taken are an example that 
it is necessary to oppose the further expansion of industrial farms, especially 
due to the threat to health, both for humans and animals. As it was shown  
in the publication, there are mutual relations between the excessive exploita-
tion of animals on this type of farms (which consequently generates numerous 
health problems for these creatures) and health problems in the human world.

Keywords: communication activities, third sector, factory farming, health
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Politechnika Świętokrzyska

ROZWIĄZANIA W IDEI 
PROJEKTOWANIA 

ZRÓWNOWAŻONEGO  
W BUDOWNICTWIE 

MIESZKANIOWYM

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza rozwiązań wykorzystywanych  
w budownictwie mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym odpowiadającym 
idei projektowania zrównoważonego. Projektowanie zrównoważone ma na 
celu dostosowanie współczesnego budownictwa do zmian zachodzących na 
świecie.  Inteligentne projektowanie pozwala w bardziej ekologiczny sposób 
tworzyć nowe budowle tak by jak najmniej degradować środowisko naturalne. 
Zastosowanie idei zrównoważonego rozwoju szczególnie przy projektowaniu 
zabudowy mieszkaniowej pozwala na tworzenie habitatów odpowiadających 
współczesnym potrzebom człowieka oraz takich, które ograniczają zużycie 
energii i emisję szkodliwych substancji i gazów do środowiska. Najważniejsze  
z założeń tej idei to projektowanie z myślą o przyszłych pokoleniach, eko-
logiczne i z dbałością o środowisko. Na omówionych przykładach osiedli 
mieszkaniowych budowanych w idei zrównoważonego rozwoju autor stara 
się omówić jakie rozwiązania będą stanowić o przyszłości w projektowaniu 
budownictwa mieszkaniowego.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, środowisko mieszkaniowe, inteli-
gentne projektowanie, ekologia.

WPROWADZENIE

Ze względu na szybki rozwój technologii i ekspansywny styl życia ludzi  
w ostatnich 100 latach, kiedy to zachodziły największe rewolucje techniczne na 
świecie, środowisko naturalne zostało mocno zdegradowane. Niszczycielskie 
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działania ludzi w dużej mierze spowodowane były brakiem świadomości  
i niewielką wiedzą na temat ekologii. Współcześnie dzięki wysiłkowi naukow-
ców ludzkość ma świadomość jak bardzo zniszczona przez została Ziemia  
i jak duży wpływ mają działania obecnie żyjących osób na przyszłe pokolenia. 

Trwały, zrównoważony rozwój oznacza, ze potrzeby obecnego pokolenia na-
leży zaspakajać bez uszczerbku dla możliwości zaspakajania potrzeb przyszłych 
pokoleń. Łączy się z propagowaniem dynamicznej gospodarki przy pełnym zatrud-
nieniu obywateli i wysokim poziomie wykształcenia, ochrony zdrowia, spójności 
społecznej i terytorialnej oraz ochrony środowiska w świecie, w którym panuje 
pokój, bezpieczeństwo i poszanowanie różnorodności kulturowej (Chodor, Ka-
mionka, 2015, s.95).

Od roku 1978 Komisja Europejska podjęła działania na rzecz zdefinio-
wania a następnie wdrożenia w życie idei rozwoju zrównoważonego.Tyczyło 
się to wszystkich aspektów życia człowieka. Autor pragnie zwrócić uwagę na 
rozwiązania projektowania zrównoważonego skupiając się na budownictwie 
mieszkaniowym ponieważ habitaty ludzkie są miejscami w których może do-
chodzić zarówno do dużej degradacji środowiska jak i są miejscami od których 
należy zacząć pozytywną zmianę projektową. Zrównoważony rozwój to taki 
rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniej-
szania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie (Raportu Światowej Komisji 
ds. Środowiska i Rozwoju z 1987 r.).

 Od końca ubiegłego stulecia zauważalne są próby wprowadzania no-
woczesnych technologii w szczególności dla budownictwa mieszkaniowego. 
Budowanie w duchu zrównoważonego rozwoju spowodowało wprowadzenie 
bardziej ekologicznych materiałów i próby implikacji rozwiązań pozwalają-
cych na zmniejszeniu emisji szkodliwych substancji i gazów do środowiska 
przez projektowane budowle. W architekturze pojawiły się zasady takie jak 
6E1 (ekonomiczny, elastyczny, estetyczny, ekologiczny, ergonomiczny i ener-
gooszczędny) i 3R (reduce, reuse, recycle - ograniczenie, ponowne użycie, 
oddanie do odzysku) odnoszące się do projektowanych budynków, którymi 
projektanci starają kierować się przy tworzeniu w nurcie tak zwanego inteli-
gentnego projektowania. Na przestrzeni wieków poszukiwano rozwiązań, które 
jak najefektywniej służyłyby ludziom w zakresie realizacji ich potrzeb związa-
nych z zaspokojeniem strefy zamieszkania. Wprowadzono koncepcje oraz wizje, 
które odzwierciedlały założenia właściwe dla danej epoki. Rozważania dotyczące 

1 prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga, sformułował zasadę 6E jako rozwinięcie zasady 4E: 
,,Dom w krajobrazie” Architektura mieszkaniowa- Housing Environment/ Środowisko Miesz-
kaniowe nr 9/2011
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nowatorskich form urbanistycznych i poszukiwania ideału doskonałego środowi-
ska mieszkaniowego występują od czasów starożytności po czasy współczesne (Bi-
skup 2018, s.32). 

Projektowanie zrównoważone pozostawia w rękach architektów i urba-
nistów potężne narzędzie pozwalające na ochronę środowiska dzięki zasto-
sowaniu coraz to nowszych i bardziej efektywnych technologii działających 
proekologicznie.

ZASADY PROJEKTOWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO

Zasady projektowania zrównoważonego nie są jednoznacznie określo-
ne i zdefiniowane prawnie. Każdy projektant interpretuje to na swój własny 
sposób. Norman Foster określa projektowanie zrównoważone stwierdzeniem:  
jak najwięcej jak najmniejszym kosztem.(...) Tomas Herzog nazywa projekto-
wanie zrównoważone metodą pracy, nakierowaną na ochronę naszych natural-
nych zasobów poprzez użycie odnawialnych form energii. (...) Według Jana Ka-
plicky’ego główny aspekt projektowania zrównoważonego to wybór materiałów  
i sposobów ich zastosowania a także samowystarczalność energetyczna (Kamionka 
2010, s.153).

Istnieją jednak zasady aspekty, które architekci starają się uwzględniać 
projektując w duchu projektowania zrównoważonego. Cała idea skupiona jest 
wokół ograniczenia zużycia energii. W projektowanych budynkach stosuje się 
rozwiązania energooszczędne. Mówimy tutaj o rocznej oszczędności od 30 do 
nawet 90 kWh/m2. Mniejsze zużycie to nie tylko nowoczesne technologie 
zastosowane do oświetlania pomieszczeń w budynkach ale również materiały 
pozwalające zapewnić mniejszy współczynnik przenikania ciepła. 

Współcześnie środowisko mieszkaniowe ma duże zapotrzebowanie na 
energię elektryczną ze względu na liczne urządzenia, które są nią zasilane. Nie 
jesteśmy w stanie wyeliminować w zupełności zużywania energii ponieważ 
wraz z rozwojem techniki urządzenia elektryczne stały się codziennością ludz-
kości jednak mamy wpływ na źródło z którego energia jest produkowana. Ko-
lejna zasada w projektowaniu zrównoważonym to wykorzystywanie OZE (od-
nawialnych źródeł energii). Zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym 
znalazła głównie energia słoneczna (kolektory słoneczne, fotowoltaika),  insta-
lacje geotermalne, które stają się coraz bardziej popularne oraz pompy ciepła. 
Możliwości jest oczywiście więcej i w różnych regionach świata w zależności 
od ich położenia wykorzystuje się również na przykład  energię wiatrową.
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Ważnym elementem i kolejną zasadą, którą można dołączyć do zasad 
projektowania zrównoważonego jest zmiana podejścia do wykorzystania 
wody. Zrównoważone osiedla mieszkaniowe często wyposażone są w zbior-
niki wody deszczowej, która jest oczyszczana i ponownie wykorzystywana do 
podlewania roślin czy spłukiwania toalet. Coraz częściej stosowana jest rów-
nież instalacja dualna, która pozwala na ponowne zastosowanie wody szarej  
z umywalek i brodzików do spłukiwania toalet.

Projektowanie w duchu zrównoważonego rozwoju to również maksy-
malne dostosowanie projektowanej architektury do środowiska naturalnego 
w którym powstaje. Warto wykorzystać strefowanie w projektowanych loka-
lach mieszkalnych zgodnie ze stronami świata by w części dziennej zapewnić 
nasłonecznienie światłem dziennym przez możliwie najdłuższy okres w ciągu 
dnia. Stosuje się również zasadę ,,oddawania” naturze tego co jej zabieramy 
stawiając dany budynek, dlatego coraz większą popularnością cieszą się zielo-
ne dachy, czy zielone ściany. Jeśli jednak projektant nie decyduje się na zasto-
sowanie wcześniej wspomnianych rozwiązań to w okolicy budynku projektuje 
się zielone przestrzenie, które posiadają liczne zalety jak na przykład obniżenie 
temperatur latem, oczyszcznie powietrza czy też choćby zalety wizualne.

PRZYKŁADY REALIZACJI ŚRODOWISK 
MIESZKANIOWYCH ZREALIZOWANYCH W DUCHU 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Vauban - dzielnica domów energooszczędnych

Jedno z najbardziej udanych ekologicznych miasteczek podawane w licz-
nych publikacjach naukowych za wzór do tworzenia zrównoważonego śro-
dowiska mieszkaniowego. Jest miejscem zamieszkania dla pięciu tysięcy osób. 
Znajdująca się we Fryburgu dzielnica wita przyjeżdżających napisem ,,Two-
rzymy świat jakiego chcemy”. Ten świat jest inny od tego co powszechne  
a momentami wydaje się być futurystycznym snem. Dzielnica składa się tylko 
z domów pasywnych, energia pozyskiwana jest dzięki panelom słonecznym i 
ogniwom fotowoltaicznym. Dzięki nowoczesnej technologii zarządzającej dziel-
nicą energia trafia tylko do mieszkań w których jest na nią zapotrzebowanie. 
Cała dzielnica oprócz tego, że jest samowystarczalna energetycznie produkuje 
również nadwyżkę prądu, która zwracana jest do sieci. 
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Rysunek 1. Vauban - Dzielnica Domów Energooszczędnych fot. Andrzej T. Papliński

Źródło: Architektura 1a

Tego prądu na osiedlu powstaje więcej, niż potrzeba, więc Vauban sprze-
daje nadwyżkę. To w tej dzielnicy zobaczymy pierwszą spółdzielnię mieszkanio-
wą domów szeregowych Energy+. Roczny koszt ogrzania domu o powierzchni  
90 m2 wynosi około 120 euro.Dodajmy, że wykorzystuje się szarą wodę do podle-
wania, a standardem jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (Papliński 
2012). W dzielnicy zastosowano również system wykorzystania wody szarej 
do podlewania roślin. Co istotne ograniczony został transport kołowy w ob-
rębie osiedla dzięki czemu mieszkańcy mogą cieszyć się świeżym powietrzem. 
Infrastrukturę drogową ukształtowano w taki sposób, aby absolutne pierw-
szeństwo przed samochodami mieli piesi, rowerzyści i komunikacja zbiorowa 
miejska. Ograniczono również korzystanie z indywidualnej komunikacji sa-
mochodwej, dzięki czemu Vauban jest typowym przykładem miasta zielonego  
(Biskup 2018, s.57).
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Solar City Linz-Pichling

Rysunek 2. Solar City Linz-Pichling , widok z lotu ptaka 

Źródło: Architektura 1b

Słoneczne osiedle , a raczej zespół urbanistyczny w Austriackim mieście 
Linz zamieszkuje dziś około trzydziestu tysięcy osób. Założenia skupia się na 
pozyskiwaniu energii słonecznej dzięki nowoczesnym instalacjom fotowolta-
icznym oraz ograniczeniu transportu kołowego dzięki ograniczeniu odległości 
pieszych. Zabudowa została wkomponowana w środowisko naturalne. Zabu-
dowę otaczają również liczne jeziora dzięki czemu mieszkańcom towarzyszy 
wiele miejsc rekreacyjnych.

Technologia w jakiej zostały wzniesione budynki jest energooszczędna  
a do budowy zastosowano najwyższej jakości materiały. Koncentryczny układ 
urbanistyczny, oparty na ekologicznych założeniach, promuje model suburbii po-
zwalający na ograniczenie długości wewnętrznych połączeń pieszych do 300 m. 
Solar City jest pierwszym w Austrii niskoenergetycznym kompleksem urbanistycz-
nym, opartym na ekologicznych założeniach, o stosunkowo niewysokich, przystęp-
nych kosztach (non-profit housing – dla 3000 mieszkańców) (Wehle-Strzelecka 
2014, s.156).

Osiedle Fi

Krakowskie osiedle mieszkaniowe składające się z kompleksu siedmio pię-
trowych budynków. Zaprojektowane i zrealizowane w duchu projektowania 
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zrównoważonego. Do budowy zastosowane zostały naturalne materiały  
a izolacyjność cieplna budynków jest siedmiokrotnie wyższa niż zakłada-
ją przepisy. Osiedle wyposażono również w instalację fotowoltaiczną która 
produkuje energię elektryczną potrzebną mieszkańcom. Na osiedlu znajduje 
się również zbiornik wody deszczowej, która wraz z wodą szarą pozyskaną  
z mieszkań zostaje wykorzystana do podlewania roślin.

Na osiedlu został wyłączony transport kołowy, który odbywa się w gara-
żu podziemnym. Kompleks wyposażono również w przestrzenie wspólne oraz 
miejsca rekreacji. 

Rysunek 3. Osiedle Fi - wizualizacja 

Źródło: Architektura 1c

Osiedle Arkadien

Osiedle mieszkaniowe Arkadien zlokalizowane w miasteczku Winnen-
den jest przykładem wykorzystania projektowania zrównoważonego na te-
renie poprzemysłowym Wizja architektów zakłada dostosowanie osiedla do 
zmieniającego się klimatu. Głównymi elementami na których skupiono się 
w projekcie to zbieranie i ponowne wykorzystywanie wody deszczowej oraz 
zastosowanie ekologicznych materiałów budowlanych. Na osiedlu dominuje 
woda, która poza niesamowitym efektem wizualnym tworzy również wyjąt-
kowy mikroklimat. 
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Rysunek 4. Osiedle Arkadien w Winnenden

Źródło: Architektura 1d

Gęstość zabudowy została złagodzona dzięki wprowadzeniu terenów zielo-
nych oraz przywróceniu przepływającego pobliżu zabudowy potoku. Wszystkie 
domy na terenie całego osiedla projektowanie zostały w sposób energooszczędny. 
Dla architektów ważnym aspektem również był materiał, z jakiego powstało pro-
jektowane osiedle. Użyte budulce są nietoksyczne, ekologiczne, a przy tym pocho-
dzą z lokalnych źródeł (Włodarczyk 2019).

Rozwiązanie zrównoważone wykorzystane przez projektantów to tak-
że stworzenie na osiedlu dachów zielonych, które w połączeniu z systemem 
odprowadzania wody zabezpiecza osiedle przed zalewaniem. Zjawiskiem po-
wszechnym są tutaj obszary bioretencyjne, takie jak stawy, muldy chłonne czy 
zagłębienia terenu. Podczas silnych opadów obszary te wypełniają się wodą, co 
stanowi element ochrony przeciwpowodziowej natomiast w okresach bezdeszczo-
wych funkcjonują jako na przykład place zabaw dla najmłodszych użytkowników 
osiedla. Woda opadowa gromadzi się w systemach bioretencyjnych. W przypadku 
przewyższenia zdolności retencyjnych przelewa się na łąkę przewidzianą jako ob-
szar zalewowy. Dzięki zielonym dachom, zastosowaniu terenów roślinnych zosta-
ło zmniejszone ryzyko podtopień, jak również zmniejszyła się ilość wody, która jest 
prowadzona systemami kanalizacji deszczowej oraz ciekami wodnymi wcześniej 
znacznie przeciążonymi (Wojciechowska i in. 2015, s. 68).
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PODSUMOWANIE

Architekci tworzący w nurcie projektowania zrównoważonego dbają  
o środowisko naturalne dzięki czemu współcześnie mieszkańcy inteligentnych 
osiedli mogą mieszkać w przyjaznym otoczeniu. Skutkami budownictwa 
zrównoważonego są również większy komfort mieszkańców, dbałość o przy-
szłe pokolenia oraz oszczędność, którą niosą za sobą proekologiczne rozwią-
zania projektowe. 

Odnawialne źródła energii stanowią główny nurt tej idei projektowej 
lecz także pozwalają na optymistyczne spojrzenie w przyszłość na Ziemi. Jeśli 
współcześnie, kiedy jeszcze mamy dostęp do surowców naturalnych jesteśmy 
już w stanie implikować rozwiązania ekologiczne i odnawialne niesie to wiel-
kie nadzieje na przyszłość architektury. Podsumowując omawiane przykłady, 
autor pozwala sobie na postawienie tezy, którą starał się udowodnić w wyżej 
wymienionych przykładach. Projektowanie w idei zrównoważonego rozwoju 
jest przyszłością architektury i jedyną możliwością przetrwania gatunku ludz-
kiego na planecie Ziemi. 

Przez stulecia ludzkość nieświadomie degradowała środowisko natural-
ne jednak to właśnie poszanowanie dla niego i zastosowanie ekologicznych, 
naturalnych rozwiązań pozwoli na tworzenie bezpiecznych habitatów. Odna-
wialne źródła energii w połączeniu z inteligentnym planowaniem architektu-
ry pozwala na tworzenie pięknych, bezpiecznych i niedrogich w utrzymaniu 
osiedli mieszkaniowych. To przyszłość, którą możemy obserwować już dziś. 
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SOLUTIONS OF SUSTAINABLE DESIGN  
IN HOUSING CONSTRUCTION

Abstract: The aim of the article is to analyze the solutions used in single and 
multi-family housing, corresponding to the idea of   sustainable design. Su-
stainable design aims to adapt modern construction to changes taking place  
in the world. Intelligent design allows you to create new buildings in a more 
ecological way in order to degrade the natural environment as little as possible. 
The use of the idea of   sustainable development, especially in the design of resi-
dential buildings, allows for the creation of habitats that meet modern human 
needs and those that reduce energy consumption and emission of harmful sub-
stances and gases to the environment. The most important assumptions of this 
idea are designing with future generations in mind, ecological and with care 
for the environment. On the examples of housing estates built in accordance 
with the idea of   sustainable development, the author tries to discuss what 
solutions will determine the future in designing housing.

Keywords: sustainable development, housing environment, intelligent design, 
ecology.
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Politechnika Świętokrzyska

SMART CITIES - WSPÓŁCZESNE 
MIASTA PRZYSZŁOŚCI. 

 ANALIZA PRZYKŁADÓW WRAZ  
Z OMÓWIENIEM SZANS I ZAGROŻEŃ 

PRZYSZŁEGO ROZWOJU

Streszczenie: WHO prognozuje, że w przeciągu najbliższych 30 lat około 
70% populacji będzie zamieszkiwać miasta. Kluczowym jest tworzenie in-
frastruktury jak najlepiej dostosowanej do potrzeb człowieka, która w inteli-
gentny sposób wykorzystuje nowe technologie dla stworzenia warunków do 
zrównoważonego rozwoju. Miasto smart ma zapewniać swoim użytkowni-
kom dostępność, równość w użytkowaniu infrastruktury publicznej, wysoki 
poziom życia a także bezpieczeństwo. Celem artykułu jest analiza możliwości 
adaptacji największych miast Starego Kontynentu do idei tworzenia smart 
cities. Autor przedstawi modelowe najbardziej nowoczesne miasta w Europie 
takie jak Wiedeń, Londyn czy Kopenhaga, ich infrastrukturę oraz czynniki 
wpływające na ich szybki rozwój a także przeanalizuje szanse i zagrożenia dla 
ich dalszej progresji oraz możliwości intensyfikacji idei takich miast dla innych 
europejskich jednostek osadniczych. Na podstawie dostępnych danych autor 
przybliża prognozę rozszerzania się idei smart city w największych aglomera-
cjach starego kontynentu, które do tej pory nie zaimplikowały nowoczesnych 
technologii do strategii swojego rozwoju. W prognozie uwzględniony został 
kierunek rozwoju architektury i urbanistyki projektowanej we współczesnych 
miastach przyszłości.

Słowa kluczowe: inteligentne miasto, przyszłość, zrównoważony rozwój,  
technologia.
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WPROWADZENIE

Wraz z rozwojem technologicznym i pojawiającymi się nowymi odkry-
ciami rewolucję technologiczną przeszły również ośrodki miejskie. Architekci 
i urbaniści od lat próbują rozwiązać najbardziej optymalne i funkcjonalne 
układy urbanistyczne dla jednostek miejskich. Współcześnie duża część miesz-
kańców globu zamieszkuje miasta a prognozy Światowej Organizacji Zdrowia 
na najbliższe trzydzieści lat mówią o tym, że już ponad 70% populacji będzie 
zamieszkiwać ośrodki miejskie. 

W 1986 roku Jerzy Regulski w książce ,,Planowanie miast” określa mia-
sta jako większe jednostki osadnicze, grupujące przede wszystkim ludność zatrud-
nioną w zawodach pozarolniczych (Regulski 1986, s.16). Od tego czasu wraz 
z nadejściem technologicznej rewolucji zmieniło się prawie wszystko. Współ-
cześnie jednostki miejskie skupiają ludność nie tylko ze względu na ich zatrud-
nienie. Coraz większa liczba mieszkańców miast spowodowana jest dogod-
niejszymi warunkami do życia. Miasta to lepszy dostęp do edukacji, opieki 
medycznej, kariery zawodowej czy rozrywki. Miasta to również dostępność  
i brak barier dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Idea miast smart, czyli miast inteligentnych opiera się na wdrożeniu naj-
nowszych technologii w miastach w celu uzyskania jednostek maksymalnie 
ekologicznych i dostępnych, zapewniających wszystkim mieszkańcom równy 
dostęp do udogodnień oraz wysoki standard życia i bezpieczeństwo. Budowę 
takich jednostek obserwujemy na wschodzie, na przykład w miastach Zjedno-
czonych Emiratów Arabskich gdzie buduje się miasta w duchu zrównoważo-
nego rozwoju, wykorzystując do produkcji energii głównie energię słoneczną 
a duża część infrastruktury jest obsługiwana bez udziału czynnika ludzkiego. 
Na starym kontynencie, gdzie w przeważającej części, największe miasta skła-
dają się z historycznej zabudowy i mają zdefiniowany układ urbanistyczny 
implikacja rozwiązań inteligentnych może być bardziej utrudniona jednakże 
wraz z szybkim rozwojem technologicznym jest konieczna. Bez podnoszenia 
jakości życia mieszkańców i stosowania inteligentnych rozwiązań projekto-
wych oraz najnowszych technologii jednostki miejskie nie będą przygotowane 
na napływ większej liczby mieszkańców w kolejnych latach.
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ANALIZA PRZYKŁADÓW SMART CITIES  
WRAZ Z OMÓWIENIEM SZANS I ZAGROŻEŃ  
ICH DALSZEJ PROGRESJI

Najbardziej wzorcowe miasta inteligentne obserwujemy w młodych i za-
możnych krajach wschodu. Miasta takie jak Dubaj czy Abu Zabi budowane 
były już w oparciu o nowoczesne technologie i implikacja rozwiązań inteli-
gentnych jak systemy informatyczne do sterowania infrastrukturą oraz zasto-
sowanie odnawialnych źródeł energii do wyprodukowania prądu potrzebnego 
do zasilenia miast były priorytetem wśród ich  projektantów. 

Nawiązując do miast Europejskich, które swoją historią sięgają niekiedy 
setek i tysięcy lat wstecz zastosowanie rozwiązań smart jest nieco trudniejszym 
jednak nie niemożliwym zadaniem. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym miasta 
muszą być dostosowywane do nowoczesności by zapewniać bezpieczeństwo 
i możliwość rozwoju swoim mieszkańcom. W dalszej części autor omawia 
wzorcowe rozwiązania inteligentne w miastach Starego Kontynentu progno-
zując ich możliwą progresję i rozwój oraz możliwość implikacji w najwięk-
szych aglomeracjach Europy.

Kopenhaga

Nazywana zielonym miastem. W 2013 r. międzynarodowy magazyn  
Monocle uznał Kopenhagę za miasto, w którym żyje się najlepiej na świecie.  
Wyprzedziła ona takie miasta, jak Sztokholm, Paryż i Tokio. Oceniano szereg pa-
rametrów, np. system opieki zdrowotnej, koszty życia, architekturę i design, tereny 
zielone, eko-rozwiązania (Stasik 2019).

Inteligentne rozwiązania zastosowane w mieście skupione są na ekolo-
gii. Duńczycy znani są na świecie z poszanowania dla natury i świadomo-
ści ekologicznej. Pionierskim rozwiązaniem, które pozytywnie wpłynęło 
na miasto jest wyłączenie ruchu kołowego w centrum miasta dzięki czemu 
społeczność chętniej korzysta z bardziej ekologicznych rozwiązań. Kopen-
haga jest  doskonałym  przykładem  takiego  miasta,  w  którym podejmuje się 
szereg działań, by dominacja komunikacji indywidualnej ustąpiła miejsca al-
ternatywnym formom przemieszczania się osób. Przejawem takich rozwiązań 
są wprowadzone multimodalne systemy transportu osobowego. Umożliwiają 
one koordynację całego łańcucha przemieszczeń realizowanego różnymi środ-
kami transportu (pieszo, rowerem, samochodem itp.). Pozwalają na wiąza-
nie przejazdów komunikacją indywidualną i zbiorową. Możliwości takich 
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systemów rozciągają się od łączenia komunikacji samochodowej i zbiorowej (Park  
& Ride) aż po kombinacje przejazdów rowerowych z komunikacją miejską (Bike 
& Ride). W Kopenhadze wykorzystanie roweru jako środka komunikacji jest nie-
zmiernie popularne. Ponadto wydzielono tam znaczny obszar wolny od ruchu 
samochodowego – zamknięto centrum miasta dla wszystkich samochodów (prze-
strzeń o wymiarze 96 000 m2)(Wach-Kloskowska, Rzeźny-Cieplińska 2018). 
Dodatkowo poruszanie się rowerem jest niezwykle komfortowe ze względu na 
rozwiązania, które ułatwiają rowerzystom podróż - synchronizacja świateł na 
drogach rowerowych, specjalne rynny i podejścia dla rowerów przy wejściu do 
metra, osobne wagony rowerowe w komunikacji zbiorowej. 

Kopenhaga równie mocno jak na ekologiczny transport stawia na pro-
jektowanie w duchu zrównoważonego rozwoju. Miasto nazywane jest zieloną 
stolicą ze względu na to, że ponad 40% jego powierzchni to tereny zielone. 
Włodarze miasta nie zatrzymują się jednak na tym, w roku 2011 ustanowiono 
nowy plan zagospodarowania w którym wszystkie dachy płaskie w budynkach 
nowych i modernizowanych mają być obsadzone zielenią. Takie rozwiązanie 
sprawia równy dostęp wszystkich mieszkańców Kopenhagi do terenów zielo-
nych a także powoduje, że całe miasto ma bardzo niską emisję tlenku węgla 
dzięki czemu wstępnie do 2025 roku Kopenhaga chce zostać pierwszą metro-
polią wolną od śladu węglowego. Już dziś słynie z bardzo czystego powietrza  
i czystych zbiorników wodnych dostępnych dla mieszkańców.

W duchu zrównoważonego rozwoju 90% odpadów, które produkowane 
są w mieście poddawane są recyklingowi. Mieszkańcy zachęcani są do dbania 
o środowisko poprzez system gratyfikacji, które mogą uzyskać na przykład od-
dając zużyte butelki. Wysoka świadomość Duńczyków to powód dla którego 
miasto dalej mocno się rozwija. Prowadzone inwestycje to budowa kolejnych 
wspólnych przestrzeni zielonych i tworzenie miejsc dla rozwoju innowacyjne-
go biznesu. 

Energia elektryczna w mieście w dużej mierze pochodzi z elektrowni 
wiatrowych, które są niezwykle popularne w całej Danii. Całe ekologiczne za-
łożenie rozwoju miasta i implikacja nowoczesnej technologii w celu rozwoju 
infrastruktury wspólnej podnosi standard życia mieszkańców i zachęca nowe 
osoby do osiedlania się w mieście dzięki czemu kwitnie tam również rozwój 
inkubatorów przedsiębiorczości, startupów i ich powiązania z kadrą naukową. 

Kopenhaga ma ogromne szansę na dalszy rozwój i stworzenie pionier-
skiego modelu miasta przyszłości na Starym Kontynencie jeśli utrzyma ten-
dencję w której się rozwija. Miasto dalej będzie rosło w zieleń i rozwijało się 
ekonomicznie a standard życia mieszkańców będzie coraz wyższy. Jedynym 
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zagrożeniem, które może spowodować stagnację w dalszym rozwoju miasta 
może być rozluźnienie regulacji i przepisów, dzięki którym mieszkańcy i go-
ście miasta ograniczyli ruch samochodowy i jednocześnie emisję spalin. 

Wiedeń

Doskonałym przykładem realizacji rozwiązań smart w mieście o bogatej 
historii jest stolica Austrii. Skupiono się tutaj na wdrożeniu inteligentnych 
technologii dla transportu. W ścisłym centrum miasta wyeliminowano pu-
bliczny transport spalinowy, który zastąpiono bardziej ekologicznymi mikro-
busami, które zasilane są elektrycznie. Cała renowacja wymagała dostosowa-
nia i wymiany infrastruktury w celu zasilania jej elektrycznie jednak mimo 
wysokich kosztów poniesionych przez miasto inwestycja okazała się być warta 
swojej ceny. Cała instalacja zasilana jest energią produkowaną z OZE. W cen-
trum miasta zredukowano produkcje spalin, zmniejszył się też koszt paliwa 
a ta zmiana wpłynęła również pozytywnie na poprawę zdrowia publicznego.

Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem w Wiedniu jest zastosowanie 
systemu ICT (Information and Communications Technology), który służy 
mieszkańcom w wielu aspektach codziennego życia. Przykładem jest aplikacja 
która w czasie rzeczywistym pokazuje jakie trasy są najbardziej zakorkowane 
i ile czasu zajmie dojechanie z punktu A do B zarówno transportem własnym 
jak i publicznym.  Dodatkowo system ICT pozwala również na informowanie 
mieszkańców o ich gospodarstwach domowych i zużywanej przez nie energii. 
Wymienione aplikacje mają na celu zwiększyć komfort mieszkańców miasta  
a także zmienić ich przyzwyczajenia odnośnie chociażby środków transportu 
z których na co dzień korzystają.

Wdrożenie inteligentnych rozwiązań w stolicy Wiednia ma niezwykle 
pozytywny wpływ na miasto i plasuje je na wysokiej pozycji wśród innowacyj-
nych aglomeracji Starego Kontynentu. Zastosowanie systemów informatycz-
nych do informowania i edukowania mieszkańców w długiej perspektywie 
może przynieść wymierne rezultaty. Widoczne efekty przyniosła zmiana spa-
linowych środków transportu publicznego na elektryczne w centrum stolicy 
Austrii ponieważ znacznie poprawiła się jakość powietrza. Widocznym jest,  
że władze miasta chętnie angażują się w realizację rozwiązań inteligentnych i je-
śli utrzymają tą tendencję miasto ma szansę na wprowadzenie wielu kolejnych 
rozwiązań podnoszących jakość życia mieszkańców. Zagrożeniem dla miasta 
jest pozostanie tylko przy wdrażaniu rozwiązań informatycznych bo bez kon-
kretnych zmian jak zmiana źródeł produkowanej energii czy też wdrożeniu 
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bardziej ekologicznych rozwiązań urbanistycznych miasto może pozostać in-
teligentne tylko pozornie ponieważ życie w nim wcale nie będzie wiązało się  
z komfortem dla mieszkańców.

Londyn

Londyn to pionier jeśli chodzi o inteligentne rozwiązania transportowe. 
Miasto na dzień dzisiejszy zamieszkuje około dziewięciu milionów miesz-
kańców a w prognozie na najbliższe pięć lat mówi się o kolejnym milionie.  
W Londynie transport zarządzany jest przez inteligentny system informa-
tyczny. Transport kołowy został ograniczony poprzez wprowadzenie syste-
mu opłat za poruszanie się samochodem w centrum miasta, nie dotyczy to 
pojazdów elektrycznych. Dzięki temu w centrum miasta jest wolne od spalin 
a co za tym idzie mieszkańcy i turyści mogą korzystać z przywileju świeżego 
powietrza w jednej z największych metropolii Europy. W mieście stosuje się 
również bezobsługowy transport przewożący ludzi na lotniska który zasilany 
jest dzięki energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł energii.

Należy wspomnieć, że inteligentne miasta to również inteligentna spo-
łeczność a stolica Anglii może się poszczycić wieloma uniwersytetami na naj-
wyższym światowym poziomie. Współpraca nauki z biznesem pozwala na 
implikowanie rozwiązań smart w mieście.

Szansą dla rozwoju miasta jest coraz większy napływ ludności, która 
będzie niosła za sobą kapitał ale również potrzeby na które władze miasta 
będą musiały odpowiadać. Zaobserwować można również rozwój urbanisty-
ki i architektury w trendzie zrównoważonym. Zagrożeniem dla miasta jest 
skupienie się tylko na inteligentnych rozwiązaniach transportowych ponieważ 
zmiana potrzebna jest na wielu płaszczyznach. Nie ma jednak wątpliwości,  
że Londyn jest jednym z najbardziej inteligentnych miast Europy i przy ob-
raniu odpowiedniego kierunku rozwoju ma szansę rozwinąć się na płaszczy-
znach bardziej proekologicznych podnosząc komfort mieszkańców.

PROGNOZA ROZSZERZANIA SIĘ IDEI SMART  
W MIASTACH STAREGO KONTYNENTU

Wymienione we wcześniejszej części trzy Europejskie miasta są doskona-
łym przykładem zastosowania możliwości jakie niesie rozwój techniczny dla 
rozwoju miast. Europa jest kontynentem o niezwykłej historii jednak musi 
odpowiadać na potrzeby i problemy współczesności. Dzięki obserwacji miast 
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które już zastosowały rozwiązania smart inne metropolie Starego Kontynentu 
mają możliwość uczenia się i wyciągania wniosków oraz zastosowania rozwią-
zań i technologii najbardziej dostosowanych do swoich potrzeb. 

W najbliższej przyszłości w większości miast zauważalne będzie zamy-
kanie centrów miast dla pojazdów spalinowych ponieważ jest to rozwiązanie, 
które doskonale się sprawdza. Dużą popularnością cieszą się również inteli-
gentne rozwiązania w transporcie publicznym oraz zastosowanie ICT w celu 
tworzenia systemów informowania mieszkańców o transporcie publicznym 
czy zarządzaniu energią w ich domach.

Rozwój architektury i urbanistyki w miastach smart postępować będzie  
w kierunku tworzenia budynków inteligentnych, które w dużej mierze będą 
samowystarczalne energetycznie oraz praktycznie zeroemisyjne. Wprowadza-
ne będą również różne rozwiązania zarówno jeśli chodzi o zmniejszenie zuży-
cia energii takie jak na przykład stosowanie oświetlenia LED jak i oszczędności 
wody , na przykład powtórne wykorzystanie wody szarej do podlewania zie-
leni. Ważnym aspektem rozwoju urbanistyki i architektury w miastach smart 
jest również wprowadzanie naturalnej zieleni do projektów ponieważ podnosi 
ona jakość życia w miastach a także odpowiada za oczyszczanie powietrza  
i zmniejsza odczuwanie ciepła w upalne dni.

PROGNOZA ROZSZERZANIA SIĘ IDEI SMART  
W MIASTACH POLSKI

Do pomiaru poziomu inteligencji miast uczeni opracowali kilkanaście 
metod badawczych. W literaturze opracowano wiele społecznych, ekonomicz-
nych i środowiskowych kryteriów oceny inteligencji miast. Komninos i Sefertzi 
38 zaproponowali metodykę obejmującą 40 zestandaryzowanych wskaźników  
w czterech kategoriach: edukacja i umiejętności; instytucje wiedzy i innowacji; 
infrastruktura cyfrowa i e-usługi oraz efekty innowacyjności  (Pichlak 2018).

Według dostępnych danych poziom innowacji w miastach Polski nie 
jest na tyle wysoki by nazwać jakieś z nich miastem smart jednak stosowane  
są różne metody w celu przyspieszenia ich rozwoju. Między innymi techno-
logie ICT stosowane do obsługi i zarządzania transportem. Architekci coraz 
częściej starają się wprowadzać inteligentne technologie w budownictwie.  
Coraz bardziej popularne jest zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii  
w celu zminimalizowania szkodliwych skutków produkcji energii ze źródeł 
konwencjonalnych. W wielu miastach zastosowanie znalazła również metoda  
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zamykania centrów dla pojazdów spalinowych dzięki czemu mieszkańcy 
mogą cieszyć się lepszą jakością powietrza.

Prognozując rozszerzanie się idei smart w Polskich miastach autor spo-
dziewa się kolejnych inwestycji, które spowodują pozytywny ich rozwój.  
Dopasowanie się do nowych technologii i ich implikacja w miastach jest nie-
jako wymuszona przez rozwój technologiczny. Zastosowanie sprawdzonych 
rozwiązań z innych miast Europejskich w Polsce może nieść tylko pozytywne 
skutki dla podniesienia jakości i komfortu życia ich mieszkańców.

PODSUMOWANIE

Miasta inteligentne to nie przyszłość a teraźniejszość. Rozwój techno-
logii niejako zmusza włodarzy metropolii do dostosowania istniejącej infra-
struktury do zachodzących zmian. Smart City to przede wszystkim komfort  
i bezpieczeństwo mieszkańców, zastosowanie OZE a więc i czystsze powietrze 
w mieście a co za tym idzie poprawa jakości zdrowia.

Połączenie nowoczesnych technologii i inteligentnego projektowania 
pozwala na poprawę komfortu i jakości życia ludzi. Projektowanie w idei 
inteligentnego miasta wymaga od projektantów połączenia projektowania  
w idei zrównoważonego rozwoju wraz z wykorzystaniem najnowszych tech-
nologii informatycznych. Miasto smart to dostępność dla wszystkich, rów-
ność w użytkowaniu i co najważniejsze powrót do natury i poszanowanie dla 
środowiska naturalnego.
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SMART CITIES - CONTEMPORARY CITIES  
OF THE FUTURE. ANALYSIS OF EXAMPLES  

WITH OPPORTUNITIES AND THREATS  
FOR FUTURE DEVELOPMENT

Abstract: The WHO predicts that around 70% of the population will live in 
cities over the next 30 years. The key is to create an infrastructure that is best 
suited to human needs, which intelligently uses new technologies to create 
conditions for sustainable development. A smart city is to provide its users 
with accessibility, equal use of public infrastructure, a high standard of living 
and safety. The aim of the article is to analyze the possibilities of adapting 
the largest cities of the Old Continent to the idea of   creating smart cities.  
The author will present model of the most modern cities in Europe, such  
as Vienna, London or Copenhagen, their infrastructure and factors influencing 
their rapid development, as well as analyze the opportunities and threats for 
their further progress and the possibilities of intensifying the idea of   such cities 
for other European settlement units. On the basis of the available data, the au-
thor presents the forecast of the expansion of the smart city idea in the largest 
agglomerations of the old continent, which have not yet implemented modern 
technologies in their development strategies. The forecast takes into account 
the direction of development of architecture and urban planning designed  
in contemporary cities of the future.

Keywords: smart city, future, sustainable development, technology.




