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Przedmowa

XXI wiek to czas, w którym nastąpiły istotne zmiany społeczno-gospodarcze obejmujące wiele sfer ludzkiego życia. Niniejsza monografia stanowi
wysiłek interdyscyplinarnego grona badaczy i jest poświęcona współczesnym
problemom wynikającym ze zmian na Ziemi. Znalazły się w niej teksty poświęcone współczesnym wyzwaniom transportowym związanym z niedostateczną dostępnością transportową metra, czy też kryzysem meksykańskim,
jaki miał miejsce w latach 1994-1995. Publikacja zawiera także opracowania
historyczne dotyczące funkcjonowania piłki nożnej po wybuchu drugiej wojny
światowej, przedstawia historię zamachu terrorystycznego na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium w 1972, a także zawiera tekst poświęcony humorystycznej wypowiedzi internetowej prezentowanej najczęściej w formie grafiki,
jaką jest mem internetowy. W monografii umieszczony został także artykuł
pt. "Development of Science and its Consequences in Margaret Atwood’s Oryx and
Crake", którego celem jest ukazanie rozwoju nauki oraz jej wpływu na świat
człowieka.
Jako redaktor naukowy monografii liczę, że niniejsza publikacja pozwoli
w pewnym stopniu odpowiedzieć na bieżące wyzwania związane ze zmianami
na Ziemi.

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego,
Redaktor naukowy monografii,
Kamil Roman
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Rafał Stachyra Daniel Dylewski
Uniwersytet Warszawski

Dostępność metra
w lewobrzeżnej Warszawie
i plany na przyszłość

Streszczenie: Metro stanowiąc kluczowy środek transportu we współczesnych metropoliach jest też czynnikiem różnicującym atrakcyjność
pewnych obszarów w mieście. W Warszawie nie można powiedzieć
o równomiernym dostępie do sieci metra. Różnice dotyczą nie tylko
dwóch stron Warszawy, ale także po stronie zachodniej można mówić
o znacznych dysproporcjach – choćby 5 dzielnic nie ma żadnej stacji
metra, gdy jedna ma dostęp do aż dwóch linii. Co nie jest zaskoczeniem
– najlepiej wyposażoną w metro dzielnicą jest Śródmieście.
Słowa kluczowe: metro, prawobrzeżna Warszawa, dostępność, transport publiczny, dzielnice

Wstęp
Transport publiczny jest jednym z kluczowych zadań samorządu miejskiego. W największych miastach czołową rolę w transporcie publicznym odgrywa transport szynowy, a zwłaszcza metro. Nie inaczej jest w Warszawie,
gdzie istnieją już dwie linie metra i wiele linii autobusowych, czy tramwajowych ma za swój cel połączenie osiedli mieszkaniowych właśnie ze stacjami
metra. Wskazuje to na kluczową rolę dostępności do stacji metra dla poziomu
życia i integracji z resztą miasta mieszkańców danego obszaru. Lewobrzeżna część miasta jest wyraźnie lepiej wyposażona w sieć metra, aniżeli cześć
9
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prawobrzeżna. Niemniej jednak widać wyraźne zróżnicowanie dostępności
metra także wśród dzielnic lewobrzeżnych: jedna z dzielnic ma dostęp do
dwóch linii, pięć ma dostęp do jednej linii i kolejne pięć nie ma w ogóle
dostępu do metra. W pracy niniejszej zostanie przeanalizowana dostępność
komunikacyjna do metra w poszczególnych dzielnicach lewobrzeżnej Warszawy, poprzedzona analizą zaludnienia miasta, na zakończenie zaś dokonany
zostanie przegląd planowanych zmian w przyszłości. Na potrzeby niniejszej
pracy przez pojęcie „dostępności” rozumiemy możliwość efektywnego korzystania z metra. Pierwszym czynnikiem mierzącym to, jest odległość od najbliższej stacji metra w linii prostej – czynnik ten jest zaprezentowany na mapach.
Część opisowa prezentuje dalsze fakty wpływające na faktyczną dostępność
metra – chociażby możliwość dojazdu do stacji metra – istotną w przypadku obszarów dalej położonych od stacji metra, czy też samą potrzebę takiej
dostępności – czy dany obszar jest gęsto zaludniony. Celem niniejszej pracy
jest przedstawienie tej dostępności w poszczególnych dzielnicach – zarówno
w ujęciu ilościowym – poprzez ukazanie odległości do najbliższej stacji metra
na obszarze poszczególnych dzielnic, jak i w wymiarze jakościowym – poprzez
przedstawienie zapotrzebowania mieszkańców na sieć metra i rozwinięcie innych środków transportu.

Rozmieszczenie ludności w Warszawie
System transportowy miasta budowany jest w zależności od potrzeb
transportowych. W przypadku przewozu osób chodzi głównie o poziom zapotrzebowania na przewozy obligatoryjne, codzienne, mające charakter wahadłowy (dojazdy do pracy, do szkoły). Właściwe funkcjonowanie transportu
zbiorowego wymaga dostosowania sieci obsługi do rozmieszczenia ludności.
Warszawa jest największym, najludniejszym miastem Polski. Mamy
jednak dosyć wyraźne zróżnicowanie rozmieszczenia tej ludności w poszczególnych dzielnicach, co stawia wymagania przed systemem transportowym
miasta. Najgęściej zaludnionymi dzielnicami Warszawy są dzielnice centralne: Ochota, Śródmieście, Wola oraz Praga Południe. Gęstość ludności zamieszkującej w tych dzielnicach wynosi 6500-8516 osób na km2. Kolejnych 5
dzielnic to Żoliborz, Praga Północ, Targówek, Mokotów oraz Ursus. Gęstość
ludności zamieszkującej te dzielnice wynosi 5000-6500 osób na km2 . Średnią
gęstością spośród dzielnic Warszawy charakteryzują się dzielnice: Bemowo,
Bielany, Białołęka oraz Ursynów. Wskaźnik gęstości wynosi tam od 1500 do
5000. Najmniejszą gęstością spośród warszawskich dzielnic charakteryzują się
10
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dzielnice: Wawer, Wesoła, Rembertów, Wilanów oraz Włochy, gęstość ludności zamieszkująca te dzielnice wynosi 969-1500 osób na km2 (rys. 1). Niska
gęstość zaludnienia tych dzielnic wiąże się między innymi z pokryciem ich
znacznych obszarów kompleksami leśnymi (Rembertów, Wesoła oraz Wawer)
lub obecnością Portu Lotniczego Fryderyka Chopina - dzielnica Włochy.
Na podstawie analizy mapy (ryc. 1) można wyciągnąć kilka prawidłowości dotyczących rozmieszczenia ludności w mieście. Najwięcej osób mieszka
w dzielnicach Mokotów, Praga Południe, Ursynów oraz Wola. Do najsłabiej
zaludnionych należą dzielnice Rembertów, Wesoła oraz Wilanów.
Dzielnice o największej gęstości zaludnienia skupione są w centrum miasta. Wyjątek stanowi dzielnica Ursus, która położona jest na zachodnim skraju
miasta i charakteryzuję się stosunkowo dużo gęstością zaludnienia. Dzielnica
ta charakteryzuję się niewielką powierzchnią oraz wysokim stopniem zagospodarowania powierzchni. Dzielnice o najmniejszej gęstości zaludnienia skupione są natomiast na obrzeżach stolicy. Spośród dzielnic Warszawy możemy wyróżnić te, w których liczba ludności rośnie, utrzymuję się na stałym poziomie
lub maleje. Do pierwszej grupy możemy zaliczyć dzielnice: Bemowo, Białołęka, Ursus, Ursynów, Włochy, Wilanów, Wawer, Wesoła, Rembertów oraz
Targówek. Wszystkie wymienione dzielnice są dzielnicami krańcowymi tzw.
przedmieścia. Może to świadczyć o procesie suburbanizacji, czyli wyludnianiu
się centrum miasta oraz przenoszeniu się ludności na przedmieścia (głównie
do tzw. zabudowy willowej).

11
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Ryc. 1. Liczba mieszkańców i gęstość zaludnienia w dzielnicach Warszawy w latach
2000-2020

Źródło: opracowanie własne na danych GUS.

Jednocześnie warto zaznaczyć że centralne dzielnice wyludniają się: Śródmieście, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Bielany i Mokotów. Potwierdza to poniekąd teorie że Warszawa jest w fazie suburbanizacji. Jednak na
przykład liczba ludności Woli oraz Żoliborza spadła w 2010 roku kosztem
2000 r. jednak w 2020 roku ponownie wzrosła. Może to świadczyć o rozpoczęciu się w Warszawie fazy reurbanizacji. Bardzo dużo nowych inwestycji
powstanie na Woli, Ochocie, Mokotowie, Żoliborzu oraz na Pradze. Bliskość
miejsc pracy przyciąga ludność do centrum miasta. Mieszkańcy nie chcą dojeżdżać ponad godzinę (np. z dzielnicy Białołęka). Jednak wysokie ceny w
przeliczeniu na m2 w centrum hamują wzrost liczby ludności. Ceny w najbardziej atrakcyjnych częściach miasta wahają się od 15-30 tysięcy zł za m2. Z
tego też powodu większość nowo powstałych budynków przeznaczana jest na
powierzchnie biurowe. Analizy na dalsze lata wskazują na kontynuację rozwoju przedmieść, a co za tym idzie wzrost ich liczby ludności oraz na niewielki
wzrost ludności w dzielnicach centralnych: na Siekierkach, na Mokotowie,
Odolanach na Woli, Sadach Żoliborskich na Żoliborzu, Pelcowiźnie na Nowej Pradze i wielu innych lokalizacjach.
12

DOSTĘPNOŚĆ METRA W LEWOBRZEŻNEJ WARSZAWIE ...

Za intensywnym rozwojem miasta będzie musiał podążać rozwój transportu oraz komunikacji. Rozwój sieci drogowej oraz kolejowej będzie następował intensywniej na terenie wielu dzielnic peryferyjnych. Przygotowano wiele
planów rozbudowy tej infrastruktury w perspektywie kolejnych lat i dziesięcioleci (patrz: podrozdział 2.). Dalsze plany rozwoju sieci kolejowej przedstawimy
w dalszej części pracy.

Dostępność sieci metra
w poszczególnych dzielnicach
lewobrzeżnej Warszawy
Zachodnia część Warszawy jest wyraźnie lepiej skomunikowana za pomocą sieci metra, aniżeli część wschodnia. Poniżej, zostaną przedstawione poszczególne dzielnice lewobrzeżnej Warszawy z opisem ich dostępności do sieci
metra.
Bemowo
Ryc. 2. Dostępność sieci metra na Bemowie

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 11.03.2020).
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RAFAŁ STACHYRA DANIEL DYLEWSKI

Dzielnica Bemowo posiada obecnie (marzec 2020) w dużej części słabą
dostępność komunikacyjną. Najlepiej skomunikowane są północno-wschodnie części Bemowa (Bemowo Lotnisko) oraz kawałek południowo-wschodniej części dzielnicy (Jelonki Południowe). Po oddaniu w kwietniu 2020 roku
trzech stacji: Metra Młynów, Metra Księcia Janusza oraz Metra Płocka, wiele
się zmieniło. Zwiększyła się dostępność komunikacyjna ponad 70% obszaru
dzielnicy. Zyskały znacznie centralne i wschodnie części w okolicach osiedli: Górce oraz Jelonki Północne. W pozostałych częściach dzielnicy również wzrosła dostępność. W marcu 2020 najbliżej dla większości mieszkańców dzielnicy była pierwsza linia metra na Bielanach. Obecnie dużo większą
dostępność komunikacyjną wykazuję II linia metra, zwłaszcza obecna stacja
końcowa Księcia Janusza. W najbliższych latach ma powstać 8 nowych stacji
II linii metra oraz jedna stacja techniczno-postojowa. Na terenie Bemowa powstaną wówczas stacje: Powstańców Śląskich, Lazurowa, Chrzanów, Karolin
oraz Stacja Techniczno-Postojowa Karolin. Powstanie całej II linii zwiększy
dostępność komunikacyjną na terenie całej dzielnicy, zwłaszcza jej południowo-zachodnich części: Jelonek Północnych oraz Południowych. Otwarcie nowych stacji metra na Bemowie planowane jest na 2023 rok.
Bielany
Metro na Warszawskich Bielanach zostało otwarte w 1994 roku. W
dzielnicy znajdują się 4 stacje metra: Młociny, Wawrzyszew, Stare Bielany
oraz Słodowiec. Linia zaczyna się w centralnej części dzielnicy (Metro Młociny) i biegnie w kierunku południowo-wschodnim. Dostępność komunikacyjna większości Bielan jest bardzo dobra. Metro przebiega przez najbardziej
zurbanizowane części dzielnicy osiedla: Wawrzyszew, Wrzeciono, Stare Bielany oraz Słodowiec. Stacja metro Młociny obsługuję pasażerów z północno-zachodnich Bielan, Białołęki oraz Bemowa. Innym ważnym węzłem jest
Metro Słodowiec, gdzie zbiegają się: linia tramwajowa poprowadzona wzdłuż
ulicy Marymonckiej, linie autobusowe z osiedla Ruda, linie autobusowe poprowadzone wzdłuż ulicy Kasprowicza oraz Żeromskiego (z Chomiczówki)
oraz linie autobusowe kursujące po południowej obwodnicy Warszawy (S8).
Plan Rafała Trzaskowskiego zakłada przedłużenie linii metra z Młocin na
Warszawską Białołękę do roku 2040. Z kolei projekt Patryka Jakiego zakładał
budowę linii metra M3 równolegle do linii M1. Linie miały łączyć się na
stacji Metro Marymont. III linia miała biec dalej w kierunku Białołęki przez
osiedle Ruda.
14
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Ryc. 3. Dostępność sieci metra na Bielanach

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 11.03.2020).

Mokotów
Dzielnica Mokotów wykazuję zróżnicowaną dostępność komunikacyjną względem metra. Przez zachodnią część dzielnicy przebiega I linia metra.
Na terenie dzielnicy znajduje się 5 stacji: Metro Pole Mokotowskie, Metro
Racławicka, Metro Wierzbno, Metra Wilanowska oraz Metro Służew. Metro przebiega przez najbardziej zurbanizowane części Mokotowa. Z Metra
Pole Mokotowskie można przesiąść się w tramwaje kursujące z Mokotowa
(Służewiec) do Żoliborza (Plac Grunwaldzki). Metro dowozi też w to miejsce studentów Szkoły Głównej Handlowej. Ważnym węzłem przesiadkowym
jest Wierzbno. Prostopadle do metra przebiega linia tramwajowa; łączy ona
linię biegnącą wzdłuż ulicy Puławskiej z linią biegnącą wzdłuż ulicy Wołoskiej. Pasażerowie mogą więc się w tym węźle przesiąść, aby dojechać do tzw.
„Mordoru”. Kolejnym ważnym węzłem jest Metro Wilanowska. Można się
tutaj przesiąść w tramwaj biegnący z Mokotowa (Wyścigi) w kierunku Żoliborza (Plac Wilsona). Bardzo często z węzła korzystają mieszkańcy Wilanowa,
którzy - dowożeni autobusami - przesiadają się tutaj na metro. W tym węźle
15
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przesiadają się na transport autobusowy pasażerowie podróżujący w kierunku
„Mordoru”. Wschód dzielnicy Mokotów stanowi region komunikacyjnie wykluczony. Sytuację ma poprawić budowa IV linii metra, według Planu Rafała
Trzaskowskiego, która rozpocznie się na końcu planowej III linii Gocławiu i
ma prowadzić przez osiedla Mokotowa: Siekierki, Sielce, Służew, Służewiec w
kierunku Włoch, Ursusa i łączyć się z II linią (stacja Karolin). IV linia metra
ma powstać do 2040 roku.
Ryc. 4. Dostępność sieci metra na Mokotowie

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 11.03.2020).

Ochota
Dzielnica Ochota nie posiada na swoim terenie stacji metra. Pod względem geograficznym najbliżej dzielnicy znajduję się stacja Metro Pole Mokotowskie. Dostęp do niej, przez mieszkańców Ochoty, jest jednak ograniczony ze względu na obecność Parku Pole Mokotowskie, który znajduję się na
północny zachód od stacji. Mieszkańcy Ochoty mają dostęp do Stacji Metra
Politechnika; powstało kilka linii autobusowych, które dowożą pasażerów do
tej stacji. Kolejną istotną stacją jest Metro Centrum; z Ochoty są do niej
poprowadzone linie tramwajowe oraz autobusowe. Mieszkańcy Ochoty mają
16
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również dostęp do II linii metra. Zwłaszcza stacje: Rondo ONZ oraz Rondo
Daszyńskiego wykazują wysoką dostępność. Do pierwszej z nich można się
dostać za pomocą linii tramwajowej, biegnącej z Mokotowa (PKP Służewiec)
w kierunku Żoliborza (Plac Grunwaldzki). Do Ronda Daszyńskiego prowadzi
natomiast linia tramwajowa prowadząca z Ochoty (Plac Zawiszy) w kierunku
Śródmieścia (Rondo Radosława). Niewielka część północno-zachodnich części dzielnicy wykazuję wysoką dostępność względem Metra Płocka. Projekty
planistyczne zakładają wybudowanie do 2040 roku IV linii metra na granicy
Ochoty oraz Włoch.
Ryc. 5. Dostępność sieci metra na Ochocie

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 11.03.2020).

Śródmieście
Śródmieście cechuje najlepsza dostępność komunikacyjna względem metra ze wszystkich dzielnic Warszawy. Dzielnica stanowi punkt docelowy podróży oraz obszar tranzytowy. Na terenie dzielnicy znajduję się bardzo dużo
węzłów komunikacyjnych, które umożliwiają sprawną przesiadkę. Stacje metra są bardzo dobrze powiązanie z innymi środkami transportu: koleją, tramwajami oraz autobusami. Jednym z najważniejszych węzłów w Warszawie jest
Metro Centrum. To tutaj pasażerowie przesiadają się pomiędzy poszczególnymi środkami transportu. Przez węzeł przebiegają wszystkie środki transportu: kolej, metro, tramwaj oraz autobus. Krzyżują się tutaj linie tramwajowe
z Ochoty (Plac Zawiszy) w kierunku Pragi-Południe (Rondo Waszyngtona)
17
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oraz z Żoliborza (Plac Wilsona) w kierunku Mokotowa (Wyścigi). Znajduję
się tutaj również przystanek linii średnicowej Warszawa Śródmieście. Węzeł
przecinają liczne linie autobusowe. Węzeł jest powiązany ściśle z dwoma pobliskimi węzłami, które znajdują się w odległości niecałego kilometra. Bardzo
ważny jest Dworzec Centralny, który odpowiada za komunikację kolejową
Warszawy w skali lokalnej, regionalnej, krajowej oraz międzynarodowej. W
pobliżu dworca znajduję się pętla autobusowa. Biegną tędy również linie
tramwajowe z Żoliborza (Plac Grunwaldzki) w kierunku Mokotowa (PKP
Służewiec). W najbliższych latach planowane jest połączenie: Warszawy Centralnej, Warszawy Śródmieście oraz Metra Centrum podziemnym tunelem.
Drugim ważnym węzłem jest Metro Świętokrzyska. Krzyżują się tutaj
dwie istniejące linie metra. Przebiega tędy linia tramwajowa prowadząca z
Mokotowa (Wyścigi) w kierunku Żoliborza (Plac Wilsona). Ważna jest obecność linia autobusowych, które dowożą pasażerów do metra.
Kolejnym ważnym węzłem jest Metro Ratusz Arsenał - Plac Bankowy.
Pasażerowie podróżujący metrem mogą się tutaj przesiąść na transport autobusowy oraz tramwajowy. Bardzo wiele linii autobusowych przebiega przez
ten rejon miasta. Krzyżują się tutaj linie tramwajowe z Żoliborza (Plac Wilsona) w kierunku Mokotowa (Wyścigi) z Linia z Woli (Zajezdnia Wola) w kierunku Pragi-Północ (Dworzec Wileński).
Bardzo ważnym węzłem jest Metro Politechnika. Znajduję się tutaj
stacja I linii metra. Dociera tam linia tramwajowa, biegnąca z Ochoty (Plac
Narutowicza) w kierunku Śródmieścia (Plac Zbawiciela). Około 300 m dalej, wzdłuż ulicy Marszałkowskiej, znajduje się linia tramwajowa z Żoliborza
(Plac Wilsona) w kierunku Mokotowa (Wyścigi). Około 500 m na północ od
Metra Politechniki znajduję się Plac Konstytucji. Jest to bardzo ważny węzeł,
który jest pętlą dla wielu linii autobusowych. Aleja Armii Ludowej jest południową obwodnicą Śródmieścia, komunikującą Wesołą, Wawer, Pragę-Południe z Ochotą, Wolą oraz Bemowem. Do Metra Politechnika dociera też
bardzo dużo autobusów z wschodniego Mokotowa oraz Wilanowa. Bardzo
wiele linii prowadzących do wyżej wymienionych dzielnic rozpoczyna też tutaj swój bieg. W pobliżu węzła znajduję się również Politechnika Warszawska.
Kolejne dwa węzły: Nowy Świat-Uniwersytet oraz Metro Centrum Nauki
Kopernik są związane ze studentami oraz pracownikami Uniwersytetu Warszawskiego. W węźle Nowy Świat-Uniwersytet można przesiąść się z metra na
autobusy jadące w kierunku Bielan, Żoliborza, Wilanowa, Mokotowa.
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Ryc. 6. Dostępność sieci metra w Śródmieściu

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 11.03.2020).

Ursus
Ryc. 7. Dostępność sieci metra w Ursusie

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 11.03.2020).
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Ursus wykazuje jedną z najsłabszych dostępności komunikacyjnych
względem metra spośród wszystkich dzielnic Warszawy. Dzielnica nie posiada
na swoim terytorium żadnej stacji metra. Dostępność poprawiła się w kwietniu 2020 po otwarciu trzech nowych stacji metra na Woli (Księcia Janusza,
Młynów oraz Płocka). Najszybciej z Ursusa można przemieścić się do Metra
Centrum koleją; zajmuję to około 15 minut. Ursus posiada wiele linii autobusowych, które dowożą ludzi do Metra Centrum. Po wybudowanie całej II
linii metra dzielnica Ursus znacznie zwiększy swoją dostępność komunikacyjną względem metra. Zyskają znacznie północne obszary dzielnicy. Stacja
Metra Karolin znajdzie się około 500 m od północnej granicy Ursusa. Ursus
jest dzielnicą niewielką, znacznie oddaloną od centrum Warszawy, charakteryzującą się stosunkowo dużym zaludnieniem. Rafał Trzaskowski w swojej
kampanii zapowiadał poprowadzenie IV linii metra do Ursusa. Linia M4 ma
zaczynać się od przystanku Gocław (ma on kończyć III linię) i biec przez
Mokotów, Włochy, Ursus i łączyć się z drugą linią (Stacja Karolin). Linia ma
zostać wybudowana do 2040 roku.
Ursynów
Dzielnica Ursynów od 30 lat posiada dostęp do metra. Metro znajduję się w najgęściej zaludnionej północno-wschodniej części Ursynowa. Na
terenie Ursynowa znajduję się 5 stacji metra: Ursynów Północny, Stokłosy,
Imielin, Natolin oraz Kabaty. Południowe oraz zachodnie części Ursynowa są
wykluczone komunikacyjnie. W zachodniej części funkcję dowozu pasażerów
spełnia kolej. Metro przebiega przez środek najbardziej zurbanizowanych części dzielnicy. Przez osiedla: Kabaty, Natolin, Imielin, Jary, Ursynów Północny
oraz Stokłosy. Na tych osiedlach zamieszkuje ponad 80% populacji dzielnicy.
Stacje metra stanowią ważne węzły komunikacyjne, do których docierają liczne autobusy z innych osiedli Ursynowa, Wilanowa, Piaseczna oraz miast i wsi
położonych na południe od Warszawy.
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Ryc. 8. Dostępność sieci metra na Ursynowie

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 11.03.2020).

Wilanów
Dzielnica Wilanów nie posiada na swoim obszarze stacji metra. Dostępność komunikacyjna dzielnicy jest zróżnicowana, największą wykazują zachodnie obszary, znajdujące się nieopodal Ursynowskiej granicy. Dostępność
geograficzna nie przekłada się jednak na realną dostępność. Obecnie infrastruktura drogowa pomiędzy Ursynowem a Wilanowem jest niedostateczna.
Dużo częściej mieszkańcy Wilanowa docierają do stacji: Metro Politechnika,
Wilanowska oraz Nowy Świat-Uniwersytet, gdzie kursują bezpośrednie autobusy. Projekty planistyczne zakładają budowę do 2023 roku linii tramwajowej.
Połączy ona Wilanów z Metrem Pole Mokotowskie. Projekt Rafała Trzaskowskiego zakłada zbudowanie do 2040 IV linii metra na granicy Ursynowa oraz
Mokotowa. Dzięki temu zwiększy się dostępność całej dzielnicy.
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Ryc. 9. Dostępność sieci metra w Wilanowie

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 11.03.2020).

Włochy

Dzielnica Włochy nie posiada na swoim obszarze stacji metra. Dostępność
komunikacyjna dzielnicy Włochy jest silnie zróżnicowana. Największą
dostępność wykazują północno-wschodnie jej obszary. Przez środek dzielnicy
przebiega linia tramwajowa, która dowozi pasażerów do Metra Centrum.
Północno-zachodnia część dzielnicy posiada stację kolejową, z której
pasażerowie docierają w 12 minut do stacji Warszawa Śródmieście (nieopodal
Metro Centrum). Przez obszar dzielnicy przebiegają liczne linie autobusowe,
które dowożą pasażerów do stacji metra. Po otwarciu 3 nowych stacji II linii
metra w kwietniu 2020 roku (Młynów, Księcia Janusza, Płocka) zwiększyła
się dostępność komunikacyjna północno-zachodnich części dzielnicy. Po
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otwarciu całej II linii metra (do Karolina) znacznie zwiększy się dostępność
dzielnicy. Projekt Rafała Trzaskowskiego zakłada budowę do 2040 roku metra
dla Włoch przez ich środek, ze wschodu na zachód.
Ryc. 10. Dostępność sieci metra we Włochach

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 11.03.2020).

Wola
Dzielnica Wola posiada zróżnicowaną dostępność komunikacyjną. Do
marca 2020 roku największą dostępność wykazywały południowo-wschodnie
części dzielnicy. Znajdują się tam dwie stacje: Rondo Daszyńskiego oraz Rondo ONZ. W kwietniu 2020 zostały otwarte 3 nowe stacje metra: Płocka, Młynów oraz Księcia Janusza. Po ich otwarciu zwiększyła się dostępność centralnych oraz północno-zachodnich obszarów dzielnicy. Obecnie najmniejsza jest
dostępność północno-wschodnich obszarów dzielnicy: Powązek, oraz południowo-zachodnich: Odolan. Wola stanowi ważną dzielnicę tranzytową oraz
coraz częściej również punkt docelowy podróży. Na obszarze osiedli Mirów
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oraz Czyste powstało bardzo dużo biurowców, które stanowią miejsca pracy
dla mieszkańców nie tylko tej dzielnicy.
Bardzo ważnym węzłem jest Rondo ONZ, gdzie znajduję się stacja metra, linia tramwajowa z Woli (Rondo ONZ) w kierunku Woli (Płocka) oraz
linia tramwajowa z Żoliborza (Plac Grunwaldzki) w kierunku Mokotowa
(Służewiec). Rondo Daszyńskiego jest kolejnym ważnym węzłem. Można się
tutaj przesiąść z metra do tramwajów oraz autobusów w kierunku: Śródmieścia, Ochoty, Woli, Bemowa ,Bielan, Żoliborza. Węzeł Płocka pozwala się
przesiąść pomiędzy metrem, tramwajami oraz autobusami. Przebiegają tędy
linie tramwajowe oraz autobusowe prowadzące w kierunku: Bemowa, Woli,
Śródmieścia, Pragi-Północ, Pragi-Południe, Targówka oraz Białołęki.
Węzeł Młynów pozwala na przesiadki pomiędzy transportem autobusowym, kolejowym oraz metrem. Można stąd dostać się do: Ochoty, Śródmieścia, Żoliborza, Pragi-Północ, Białołęki, Targówka oraz poza miasto do
Legionowa. Ostatnim węzłem jest Metro Księcia Janusza. Z węzła korzystają
mieszkańcy zachodniej Woli (Ulrychów, Koło), Bemowa oraz miejscowości
położonych na zachód od Warszawy. Przez węzeł przebiegają licznie linie
autobusowe.
Ryc. 11. Dostępność sieci metra na Woli

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 11.03.2020).
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Żoliborz
Ryc. 12. Dostępność sieci metra na Żoliborzu

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 11.03.2020).

Żoliborz charakteryzuję się bardzo dobrą dostępnością komunikacyjną.
Linia metra przechodzi przez środek dzielnicy. Na obszarze dzielnicy znajdują
się 3 stacje metra: Marymont, Plac Wilsona oraz Dworzec Gdański. Największą dostępność wykazują centralne obszary dzielnicy. Stacja Dworzec Gdański
pozwala się przesiąść na transport autobusowy, kolejowy oraz tramwajowy.
Można stąd dojechać: na Bielany, do Śródmieścia, Pragi-Północ, Targówka,
na Wolę, Białołękę oraz do Legionowa. Jednym z najważniejszych węzłów w
dzielnicy jest Plac Wilsona. Znajduje się on w centralnej części dzielnicy; pasażerowie mogą przesiąść się tutaj z metra do tramwajów oraz autobusów. Można stąd dojechać: na Bielany, na Mokotów, do Wilanowa, Śródmieścia, na
Wolę i na Ursynów. Na północnym zachodzie dzielnicy znajduję się stacja Metro Marymont. Można się tutaj przesiąść w linie tramwajowe oraz autobusowe.
Można stąd dojechać na Bielany, Wolę, Mokotów, Ochotę, do Śródmieścia,
na Targówek, Białołękę, Pragę-Północ oraz do Marek czy Ząbek.
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Planowane działania w celu zwiększenia
dostępności metra w Warszawie
W przypadku metra najbliższa przyszłość to ukończenie budowy II linii. W kwietniu 2020 roku zostały otwarte trzy nowe stacje II linii metra
na Warszawskiej Woli: Płocka, Młynów oraz Księcia Janusza. Zwiększyła się
dostępność względem metra w dzielnicach Wola, Żoliborz, Bemowo, Ursus,
Włochy oraz Ochoty. Zwiększyła się dostępność zachodnich części Warszawy. Metrem można w szybki sposób dotrzeć do dzielnic Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek, Śródmieście, Wola, Żoliborz, Bielany, Mokotów oraz
Ursynów.
Trzy węzły transportowe zyskały na znaczeniu. Węzeł Płocka gdzie znajduję się linia tramwajowa z Bemowa (Nowe Bemowo) w kierunku Pragi Północ (Dworzec Wileński). Z Woli (Płocka) w kierunku Śródmieścia (Rondo
ONZ). Około 300 m na wschód znajduję się ważny węzeł Zajezdnia Wola.
Od linii na Bemowo (Nowe Bemowo) Praga-Północ (Dworzec Wileński) odbiega odnoga w kierunku Bemowa (Radiowo, Boernerowo). Kolejny węzeł
Młynów pozwala na przesiadkę z metra na transport autobusowy oraz kolejowy. Z węzła Młynów można dojechać transportem autobusowym w kierunku
Bemowa, Woli, Ochoty, Targówka, Żoliborza, Bielan, Białołęki, Śródmieścia.
Transportem kolejowym w kierunku Woli, Żoliborza, Śródmieścia, Pragi-Północ, Targówka, Białołęki oraz Legionowa. Węzeł Księcia Janusza umożliwia z kolei przesiadkę na transport autobusowy w kierunku Bemowa, Woli,
Śródmieścia, Ochoty, Bielan oraz miast położonych na zachód od Warszawy
Po wybudowaniu całej II linii metra zwiększy się dostępność zachodnich
(Bemowo, Wola, Ursus, Włochy) oraz północno-wschodnich (Targówek,
Praga-Północ, Białołęka) dzielnic Warszawy. Powstanie 8 nowych stacji metra. Na Targówku powstaną 3 stacje Zacisze, Kondratowicza oraz Bródna. Na
Bemowie powstaną 4 stacje: Lazurowa, Powstańców Śląskich, Karolin, Chrzanów oraz stacja techniczno-postojowa Karolin. W dzielnicy Wola powstanie
stacja Ulrychów.
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Ryc. 13. Rozmieszczenie stacji metra w Warszawie i ich dostępność po ukończeniu
budowy II linii

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 27.01.2020).

Powstanie też 8 nowych węzłów przesiadkowych. Stacja Ulrychów będzie
znajdowała się w pobliżu galerii handlowej Wola Park. W węźle Ulrychów powstanie stacja kolejowa Warszawa Górczewska. Przez węzeł przebiegają również liczne linie autobusowe, które komunikują zachodnie dzielnice Warszawy
oraz miasta położone na zachód od Warszawy. Kolejny węzeł (Powstańców
Śląskich) będzie zlokalizowany w miejscu obecnego przystanku Bemowo-Ratusz. Węzeł będzie znajdował się w samym środku dzielnicy Bemowo. Krzyżują się tutaj ulice Górczewska oraz Powstańców Śląskich. Przebiega tędy linia
tramwajowa z Bielan (aleja Reymonta) w kierunku Woli (Płocka); komunikuję
ona ze sobą wszystkie części Bemowa (Bemowo Lotnisko, Górce, Jelonki Północne, Jelonki Południowe). Pasażerowie przesiadający się z metra będą mogli
szybko dojechać we wszystkie części Bemowa komunikacją tramwajową oraz
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autobusową. Kolejnym węzłem będzie Lazurowa. Węzeł będzie znajdował
się w pobliżu pętli tramwajowej Osiedle Górczewska. Będzie on umożliwiał
przesiadkę na linię tramwajową, która rozdziela się i prowadzi w kierunku
Bielan lub Woli. Kolejny węzeł (Chrzanów) zlokalizowany będzie w rejonie,
w którym nie ma obecnie rozwinięte żadnego środka transportu. Ostatnim
węzłem będzie przystanek Karolin. Zostanie on zlokalizowany na południowo-zachodnim krańcu dzielnicy. Umożliwi dotarcie komunikacją autobusową mieszkańcom miast oraz wsi położonych na zachód od dzielnicy Bemowo.
Na prawym brzegu, po wybudowaniu stacji Metra Zacisze, planuję
się doprowadzenie do niego linii autobusowych z Marek, Ząbek, Wołomina, Radzymina oraz Zielonki. Węzeł Metro Zacisze stanie się najbardziej na
wschód wysuniętą stacją metra, do której będą poprowadzone autobusy z
miast znajdujących się na północny wschód od Warszawy. Kolejny przystanek metra (Kondratowicza) znajdzie się w okolicach ratusza na Targówku.
Zlokalizowany zostanie na skrzyżowaniu ulic Kondratowicza oraz Głębockiej.
Wykorzystywany będzie przez lokalną społeczność (Bródno Podgrodzie) oraz
pasażerów z Białołęki (Derby, Lewandów, Grodzisk). Przez węzeł przebiegają
liczne linie autobusowe. Ostatnim węzłem znajdującym się na terenie dzielnicy Targówek będzie Bródno. Zlokalizowany on będzie na skrzyżowaniu ulic
Kondratowicza oraz Rembielińskiej. Przez węzeł przebiega linia tramwajowa
z Białołęki (Żerań Wschodni, Annopol) w kierunku Pragi-Północ (Dworzec
Wileński, Rondo Starzyńskiego). Przebiegają tędy również liczne linie autobusowe komunikujące Bielany, Żoliborz, Ochotę, Wolę, Białołęka, Pragę-Północ oraz Śródmieście. Stacja Metro Bródno będzie stacją końcową oraz
ważnym węzłem przesiadkowym.
Dalsze zmiany w sieci metra spowodują zróżnicowanie dostępności tego
środka transportu. Gdyby doszło do realizacji koncepcji budowy trzeciej linii
zmiany dotkną głównie obszarów na prawym brzegu Wisły.
Obecne plany zakładają budowę trzeciej linii metra na terenie Pragi-Południe. Powstały dwie zbliżone do siebie koncepcje planistyczne. Obie zakładają stworzenie stacji techniczno-postojowej Kozia Górka. Według pierwszej
koncepcji (wersja A, zielona) ma powstać na terenie dzielnicy Praga-Południe 6 stacji: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Fieldorfa oraz Gocław. Linia ma odchodzić od obecnej II linii metra na
wysokości Stadionu Narodowego (powstał już peron dla tej linii). Pierwszą
stacją metra będzie Dworzec Wschodni. Stacja będzie zlokalizowana w okolicach obecnego Dworca Wschodniego i będzie połączona z nim specjalnym
przejściem podziemnym. Planuje się również połączenie linii tramwajowych
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pod Dworcem Wschodnim. Będzie to bardzo ważny węzeł, gdzie z metra będzie się można przesiąść na transport autobusowy, tramwajowy oraz kolejowy.
Następnie linia metra będzie kierowała się na wschód, pod zabudowaniami
przemysłowymi (okolice ulicy Mińskiej), następnie pod ulicą Stanisławowską. Kolejny odcinek prowadzić będzie do centralnej części obecnego węzła
Wiatraczna (nowa stacja metra). Następnie metro zostanie poprowadzone pod
aleją Stanów Zjednoczonych w kierunku południowo-zachodnim, aż do stacji
Warszawa Ostrobramska (równolegle do ulicy Poligonowej).
Następnie tunel zostanie poprowadzony do skrzyżowaniem ulic Fieldorfa
i Bora-Komorowskiego (Metro Fieldorfa). Stacja przebiegać będzie równolegle do ulicy Bora Komorowskiego. Kolejny odcinek linii ma prowadzić aż do
Trasy Siekierkowskiej, do stacji Metro Gocław (równolegle do ulicy Bora Komorowskiego). Stacja Gocław zlokalizowana będzie w bardzo ważnym miejscu. W perspektywie dwudziestoletniej planuję się tutaj budowę południowej
obwodowej linii kolejowej oraz doprowadzenie linii tramwajowej. Trasa Siekierkowska stanowi obwodnicę centralnych dzielnic Warszawy. Jest to bardzo
ważny węzeł przesiadkowy.
Druga koncepcja III linii metra (wersja B, żółta) zakłada również budowę
stacji w okolicach Dworca Wschodniego. Następna stacja metra Warszawa
Mińska znalazłaby się w tym samym miejscu co w wersji zielonej. Ze stacji
korzystałaby lokalna ludność Pragi-Południe (Kamionka oraz Zachodniego
Grochowa). Dalej linia biegłaby pod ulicą Grochowską do węzła Wiatraczna
(stacja metra, równoległe do ulicy Grochowskiej). Węzeł Wiatraczna stałby się
bardzo ważnym węzłem umożliwiającym przesiadkę z metra do linii tramwajowych oraz autobusowych. Znajduje się tutaj linia tramwajowa prowadząca
z Pragi-Północ (Dworzec Wileński) w kierunku Pragi-Południe (Gocławek)
oraz z Ochoty (Plac Zawiszy) w kierunku Pragi-Południe (Wiatraczna). Do
węzła Wiatraczna dociera również komunikacja autobusowa z wschodnich
dzielnic Warszawy (Rembertów, Wesoła oraz Wawer) oraz miejscowości położonych na wschód oraz południowy wschód od Warszawy Józefów, Otwock,
Halinów, Wiązowna, powiat Miński. Dalej linia poprowadzona byłaby pod
ulicą Grochowską i biegła na wschód. i dalej na południe. Na skrzyżowaniu
ulic Ostrobramskiej i Zamienieckiej byłaby zlokalizowana stacja Metro Ostrobramska. Byłby to ważny węzeł, w którym pasażerowie autobusów jadących z
wschodnich dzielnic Warszawy mogliby przesiąść się na metro. Kolejny odcinek miałby bieg pod ulicą
Fieldorfa do ostatniej stacji na tej linii (Gocław), zlokalizowana pod skrzyżowaniem ulic Fieldorfa i Bora-Komorowskiego. Stacja Gocław zlokalizowana
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zostałaby w centrum osiedla Gocław, co umożliwiałaby dojazd z tej części
dzielnicy do metra Świętokrzyska w około 13-15 minut. Zarówno wariant
zielony jak i żółty III linii metra zakłada zwiększenie dostępności komunikacyjnej względem metra dzielnicy Praga-Południe oraz wschodnich dzielnic
Warszawy (Wesoła, Rembertów, Wawer). Koncepcje nieznacznie różnią się
od siebie. Przystanki zlokalizowane są w większości w tych samych miejscach,
odmienny byłby jedynie przebieg linii pod ziemią.
Propozycje programowe kompleksowego rozwoju sieci metra w Warszawie
Ryc. 14. Rozmieszczenie stacji metra w Warszawie i ich dostępność według
propozycji Patryka Jakiego i Rafała Trzaskowskiego

Źródło: opracowanie własne na danych z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, (https://www.wtp.waw.pl/) (opracowano dnia 04.03.2020).

Interesujące są także koncepcje rozwoju sieci metra, zaproponowane przez
dwa obozy rywalizujące w ostatnich wyborach samorządowych, szczególnie o
fotel prezydenta Warszawy. Skoro bez woli politycznej trudno jest mówić o
skutecznym rządzeniu tak dużym miastem jak Warszawa, warto spojrzeć na
proponowane w tym przypadku warianty rozwoju metra jako na możliwe
kierunki rozwoju całego systemu transportowego miasta. Dwa takie warianty zaproponowane przez komitety Patryka Jakiego i Rafała Trzaskowskiego
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zostaną tutaj skrótowo omówione.
Obecne plany zakładają budowę III linii metra na terenie Pragi-Południe (ze Stadionu Narodowego na Gocław). Projekt Patryka Jakiego zakłada
budowę III linii równolegle do I linii metra. Trzecia linia miałaby odciążyć
I linię. Biegłaby ona z Białołęki do Wilanowa. Łączna długość III linii wyniosłaby 31,6 km. Linia miałaby przebiegać z Choszczówki przez Tarchomin,
Żerań, Marymont, Sady Żoliborskie, Rondo Radosława, Rondo Daszyńskiego.
Następnie biegłaby przez plac Narutowicza, Rakowiec, Służewiec (z odnogą
do lotniska Chopina) i Ursynów aż do Wilanowa. Pierwszą stacją III linii
metra byłaby Warszawa Choszczówka, zlokalizowana obok stacji kolejowej o
tej samej nazwie. Pasażerowie podróżujący z miast położonych na północ od
Warszawy (Legionowo, Jabłonna, Nasielsk) mogliby przesiąść się na transport
kolejowy (metro).
Kolejna stacja byłaby zlokalizowana w okolicach obecnego przystanku
autobusowego Poetów. Stacja Metro Modlińska umożliwiałaby przesiadkę pasażerów z autobusów jadących z Legionowa, Jabłonnej oraz wsi położonych
na północ od Warszawy. Kolejna stacja (Winnica) będzie zlokalizowana w pobliżu budowanej pętli tramwajowej. Następnie linia pobiegnie na południe.
Następna stacja to Warszawa Erazma z Zakroczymia, dla mieszkańców Nowodworów oraz północnego Tarchomina. Dalej metro pobiegnie pod ulicą
Myśliborską ze stacją Myśliborska, jako węzłem, w którym będzie możliwość
przesiadki do linii autobusowych oraz linii tramwajowej z Białołęki (Nowodwory) w kierunku Bielan (Metro Młociny). Dalszy bieg linii to odcinek
do stacji Stare Świdry, w każdym węźle autobusowym oraz tramwajowym na
trasie prowadzącej przez most Marii Curie-Skłodowskiej na Bielany. Kolejna
stacja zlokalizowana byłaby na skrzyżowaniu ulic Modlińskiej oraz Płochocińskiej. Pasażerowie podróżujący z północnych części Białołęki transportem
autobusowym będą mogli przesiąść się tam na metro. Kolejna stacja metra
zlokalizowana będzie w okolicach Żerania FSO, co umożliwi sprawną przesiadkę na wszystkie środki komunikacji (linie kolejowa z Legionowa w kierunki Dworca Zachodniego oraz Dworca Wschodniego czy linię tramwajową,
która zaczyna się w tym samym węźle oraz transport autobusowy). Według
projektu dalszy odcinek to przejście na lewy brzeg Wisły na wysokości mostu Grota-Roweckiego z nową stacją, która umożliwi przesiadkę z transportu
autobusowego oraz zwiększy dostępność osiedli Marymont Ruda oraz Potok.
Stamtąd linia pobiegnie w kierunku południowo-zachodnim, w stronę stacji
Marymont z możliwością przesiadki na pierwszą linię metra. Następnie linia
zostanie poprowadzona przez środek osiedla Sady Żoliborskie; kolejny węzeł
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znajdzie się na skrzyżowaniu ulic Krasińskiego oraz Broniewskiego. Węzeł
umożliwi przesiadkę w transport tramwajowy. Dalej linia zostanie poprowadzona pod ulicami Broniewskiego oraz Jana Pawła II ze stacją w węźle Rondo
Radosława przy Centrum Handlowym Arkadia. Ze stacji będzie można się
przesiąść na transport tramwajowy oraz autobusowy. Dalej linia zostanie poprowadzona pod ulicą Okopową ze stacjami przy ulicy Anielewicza i Okopowej, dając kolejną szansę przesiadki do autobusu czy tramwaju. Następnie metro zostanie poprowadzone pod ulicą Towarową. Do węzła w okolicy Placu
Zawiszy. Dalej metro zostanie poprowadzone pod ulicą Grójecką w kierunku
Placu Narutowicza ze stacją na Placu. Stąd linia miałaby skręcić w stronę ulicy
Żwirki i Wigury (stacja Banacha). Ciąg dalszy trasy wzdłuż Żwirki i Wigury
do Rakowieckiej. Kolejna stacja znajdzie się na osiedlu Wyględów w okolicy
przystanku Etiudy Rewolucyjnej, z kontynuacją linii przez Służewiec (stacja
przy Obrzeżnej oraz Cybernetyki). Kolejną stacją będzie Warszawa Lotnisko
Chopina. Od stacji cybernetyki metro podąży na południowy wschód. Kolejna stacja zostanie zlokalizowana na skrzyżowaniu ulic Puławskiej oraz Wyścigowej. Stacja umożliwi przesiadkę w transport tramwajowy oraz autobusowy. Końcowy odcinek linii miałby biec przez Ursynów, ze stacjami Ursynów
Północny (przesiadka na I linii metra), kampus SGGW aby zakończyć swój
bieg na obszarze Wilanowa (stacja na obszarze intensywnie rozbudowującego
się w ostatnim czasie miasteczka Wilanów). Ostatnia stacja znajdzie się na
skrzyżowaniu Klimczaka oraz Przyczółkowej. Węzeł Wilanów będzie stacją
końcową i będzie obsługiwał mieszkańców dzielnicy. Powstanie 3 linii metra,
według planu Patryka Jakiego, zwiększyłoby dostępność komunikacyjną metra dla mieszkańców Wilanowa, Mokotowa, Włoch, Ochoty, Woli, Białołęki,
Żoliborza oraz Targówka. Dzięki odpowiedniemu ulokowaniu stacji metra w
ważnych węzłach autobusowych, kolejowych oraz tramwajowych zwiększyłaby się również dostępność komunikacyjna części dzielnic ościennych oraz
regionów podwarszawskich.
Drugi z przedstawionych planów, w wersji zgłoszonej przez Rafała Trzaskowskiego, zakłada budowę 24 nowych stacji metra do 2040 roku. Zostaną
wybudowane III, IV oraz V linia metra. Plany budowy III linii metra zostały
już omówione. IV linia metra rozpocznie się na końcu III linii (przystanek
Gocław). Dalej linia zostanie poprowadzona pod ulicą Fieldorfa w stronę Wisły, przetnie Wał Miedzeszyński oraz zostanie poprowadzona tunelem pod
Wisłą, przez Siekierki (stacja Siekierki Sanktuarium). Następnie linia zostanie
skierowana w stronę elektrociepłowni Siekierki i pod Jeziorkiem Czerniakowskim oraz ulicą Gołkowską. Na skrzyżowaniu Powsińskiej oraz Idzikowskiego
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planowana jest kolejna stacja Warszawa Powsińska. Od ulicy Idzikowskiego
linia biegłaby na zachód, ze stacjami Warszawa Stegny i Pod Skocznią. Dalszy
przebieg w kierunku skrzyżowania Domaniewskiej oraz Niepodległości do stacji łączącej ze stacją I linii metra. Dalej metro zostanie poprowadzone w kierunku zachodnim. Na skrzyżowaniu ulic Suwak oraz Domaniewskiej znajdzie
się stacja Mokotowska Dzielnica Biurowa. Linia byłaby prowadzona dalej w
kierunku zachodnim, wzdłuż ulic Hynka i Łopuszańskiej i Kleszczowej (stacje
na wysokości alei Krakowskiej, stacji kolei Raków i zajezdni Kleszczowa). Po
przejściu przez południowo-zachodnią część dzielnicy Włochy, linia dotarłaby
do Ursusa (stacja Skorosze). Potem metro skręci w na północny-wschód ze
stacją w okolicach stacji kolejowej PKP Ursus. Dalej metro podaży na północ
w kierunku ulicy szamoty. Zostanie poprowadzone pod dawnymi obiektami
przemysłowymi. Na wysokości Stacji Kolejowej PKP Ursus Północny znajdzie się kolejna stacja metra. Dalej metro pobiegnie na północ pod torami
kolejowymi oraz obiektami przemysłowymi oraz połączy się ze stacją Karolin
na końcu II linii metra. Projekt Rafała Trzaskowskiego zakłada również wybudowanie V linii metra w kierunku Białołęki (Tarchomina), jednak w innym
wariancie niż proponowany przez Patryka Jakiego. Linia miałaby swój początek na Stacji Metro Młociny a następnie zostałaby skierowana na północny-zachód, przez dawny obszar przemysłowy (stacja Huta na Bielanach). Następnie
metro skieruję się na północ przez obszar użytków zielonych w stronę Bramy
Północnej Cmentarza Północnego na ulicy Wóycickiego (stacja). Na lewym
brzegu Wisły zaplanowana jest jeszcze stacja Pułkowa. Kolejny odcinek przebiegać będzie na wschód pod obszarami leśnymi Parku Młocińskiego, pod Wisłą oraz budynkami Seminarium i wzdłuż ulicy Mehoffera (tam zlokalizowana
byłaby stacja Tarchomin).
Budowa III, IV oraz V linii metra według Planu Rafała Trzaskowskiego, zwiększyłaby dostępność komunikacyjną względem metra dzielnic Bielany, Białołęka, Ursus, Bemowo, Włochy, Mokotów, Wilanów, Praga Południe,
Wesoła, Wawer oraz Rembertów, a pośrednio także innych dzielnic i miast
położonych wokół Warszawy.

Podsumowanie
W mieście stołecznym Warszawa dostępność metra jest bardzo silnie
zróżnicowana. Z 18 dzielnic Warszawy, aż 4 prawobrzeżne i 5 dzielnic lewobrzeżnych – a więc połowa miasta nie ma na swoim terenie żadnej stacji
metra. Na zachodnim brzegu Wisły takowymi dzielnicami będą: Bemowo,
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Ochota, Ursus, Wilanów i Włochy. Nawet jednak w obrębie dzielnic, które
mają dostęp do metra jest on mocno nierównomierny. Najlepsza sytuacja jest
na Śródmieściu, gdzie krzyżują się dwie linie metra. Bardzo znikoma część tej
dzielnicy znajduje się dalej niż 2,5 km od najbliższej stacji metra. Na obszarze
dzielnicy Śródmieście mamy 4 stacje II linii metra: Centrum Nauki Kopernik,
Nowy Świat – Uniwersytet, Świętokrzyska i Rondo ONZ, a także 5 stacji
I linii metra: Dworzec Gdański, Ratusz Arsenał, Świętokrzyska, Centrum i
Politechnika. Dostępność wśród takich dzielnic, jak Bielany, Żoliborz, Mokotów i Ursynów będzie się układała wzdłuż ciągu I linii metra, wpływając tym
samym na ceny mieszkań i tworząc główną oś komunikacyjną lewobrzeżnej
Warszawy.
W najbliższej przyszłości należy spodziewać się dalszej poprawy dostępności do metra na Woli, czy na Bemowie – w związku z rozbudową II linii metra. W dalszej perspektywie, w związku z planami obecnie rządzącego
Warszawą Rafała Trzaskowskiego należy się spodziewać poprawy komunikacji południowych dzielnic Warszawy i przeprowadzenia drugiego połączenia
metrem przez Wisłę. Niektóre dzielnice, jak Włochy, Ursus, Wilanów, czy
Ochota mogą się nie doczekać swojego metra.
Podsumowując, kwestia dostępności do metra w poszczególnych miejscach danego miasta, a nie jedynie sama jego obecność jest czynnikiem w sposób niezwykle istotny wpływającym na faktyczną dostępność komunikacyjną
danego obszaru. Bliskość stacji metra w dość oczywisty sposób wiąże się ze
wzrostem cen mieszkań i innymi pozytywnymi konsekwencjami.
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Niniejszy rozdział jest częścią serii tekstów poświęconych dostępności
transportowej w Warszawie. Problem ten był w sposób badawczy analizowany
w 2020 roku – z wykorzystaniem przede wszystkim programów komputerowych do tworzenia map, własnego doświadczenia i badań, do oceny rzeczywistego czasu przejazdu, a także źródeł internetowych – przede wszystkim do
poznania czasu przejazdów i faktycznego zlokalizowania stacji metra.

Availability of the metro
in left-bank Warsaw
and plans for the future

Summary: Subway is main mean of transport in present metropolies,
also determining atractivness of places located closer to metro stations.
In Warsaw we cannot say about equal access to subway. Not just western part has better access than eastern, but also in western part exist
5 districts without any access to subway, same time, one district has
access to two subway lines. What is not surprising the best access has
central district – Śródmieście.
Keywords: subway, western part, Warsaw, accessibility, public transport, districts
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Ocena ryzyka nadmiernego
lub niedostatecznego spożycia
napojów izotonicznych
wśród studentów
trójmiejskich uczelni

Streszczenie: Odpowiednie spożycie napojów izotonicznych powiązane z aktywnością fizyczną może wspomagać osiągnięcie dobrych
wyników sportowych, właściwą regenerację organizmu oraz zapobiegać niekorzystnym skutkom intensywnego lub długotrwałego wysiłku
fizycznego (np. hiponatremii). Jednakże wypijanie ich w nadmiernych
ilościach bez równoczesnej aktywności fizycznej może stanowić ryzyko
dużej podaży cukrów prostych oraz chlorku sodu, zaś nie wspomaganie
nimi organizmu podczas wysiłku może grozić niedoborami mikroelementów. Celem pracy była ocena ryzyka związanego ze spożyciem napojów izotonicznych w ilości niedostosowanej do aktywności fizycznej.
W ramach pracy zbadano również świadomość konsumentów dotyczącą
wpływu napojów na zdrowie oraz określono powody spożycia napojów
izotonicznych. Realizację celu umożliwiło przeprowadzenie badania,
w którym zastosowano metodę ankiety internetowej. Grupę badanych
stanowiło 162 studentów w wieku 18-39 lat (średni wiek badanych
wynosił 23 lata). Pomimo że blisko 98% respondentów posiadało
świadomość wpływu napojów na zdrowie człowieka, zaobserwowano
niską świadomość ankietowanych dotyczącą podstawowej funkcji napojów izotonicznych. Badani studenci, zarówno w grupie osób mało
aktywnych fizycznie, jak i osób regularnie trenujących wykazywali niskie spożycie tych napojów. Nie stwierdzono ryzyka zbyt dużej podaży
cukrów prostych oraz chlorku sodu wśród 97,5 % respondentów. Jednocześnie wykazano, że w grupie studentów regularnie praktykujących
60 minutowe i dłuższe treningi, występuje ryzyko niewystarczającego
spożycia napojów izotonicznych. W grupie tej 90% osób spożywało takie napoje w ilości mniejszej niż 1 butelka tygodniowo lub nie
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spożywało ich wcale. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na
konieczność edukowania konsumentów (również młodych dorosłych
społeczności akademickiej) na temat celowości spożywania napojów
izotonicznych oraz potrzebę uświadamiania pozytywnego wpływu
tych napojów na wyniki sportowe i regenerację organizmu po wysiłku.
Mogą one także stanowić cenną wiedzę dla producentów tych napojów w kontekście zarządzania produktem i podejmowania skutecznych
działań marketingowych.
Słowa kluczowe: napoje izotoniczne, studenci, aktywność fizyczna

Wprowadzenie
Współcześnie konsumenci wykazują zwiększone zainteresowanie własnym zdrowiem, sposobem żywienia oraz aktywnością fizyczną. Zjawisko to
zaobserwować można we wszystkich grupach wiekowych, szczególnie wśród
ludzi młodych. Trendy prozdrowotne oraz chęć podjęcia aktywności fizycznej
powodują większe zainteresowanie konsumentów grupą produktów funkcjonalnych, do której należą m.in. napoje izotoniczne. Spożycie tych napojów
zalecane jest szczególnie dla osób aktywnych fizycznie. Napoje izotoniczne
zapewniają prawidłowe nawodnienie organizmu, dostarczają węglowodanów
jako źródła energii oraz uzupełniają utracone składniki mineralne, przez co
pozwalają na osiągnięcie lepszych wyników sportowych oraz ograniczenie
negatywnych skutków długotrwałych lub intensywnych treningów. Mimo
pozytywnego wpływu na organizm człowieka aktywnego fizycznie, napoje te
są źródłem cukrów prostych, których zwiększona ilość w diecie obserwowana
jest w ostatnich latach we wszystkich grupach wiekowych (podaż m.in. wraz
ze słodyczami, wyrobami cukierniczymi i napojami słodzonymi) oraz chlorku sodu, którego spożycie dla większości osób przekracza zalecenia (podaż
zwłaszcza z produktami zbożowymi np. pieczywem oraz mięsem i przetworami mięsnymi, np. wędlinami i konserwami) (Jarosz i in. 2020, s. 140, 324).
W związku z tym należy rozważyć istniejące ryzyko dotyczące zwiększonego spożycia cukrów prostych i chlorku sodu dostarczanymi wraz z napojami
izotonicznymi. Z drugiej strony, możliwa jest niewystarczająca podaż tych
składników (szczególnie sodu) w przypadku osób regularnie, intensywnie trenujących i biorących udział w zawodach wytrzymałościowych. Istnieje zatem
ryzyko niewystarczającego spożywania tego typu napojów przez osoby aktywne fizycznie. W niniejszym opracowaniu dokonano analizy nadmiernego,
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jak i niewystarczającego spożycia napojów izotonicznych wśród młodych
dorosłych.
Napoje izotoniczne charakterystyka i zalecane spożycie
W skład napojów izotonicznych wchodzi: woda, węglowodany, jony sodu,
magnezu, potasu, chloru oraz witaminy (szczególnie witamina B). Składniki
napoju (w szczególności węglowodany oraz składniki mineralne) wpływają na
jego osmolalność (Stasiuk i Przybyłowski 2017, s. 162). Parametr ten decyduje
czy określony napój może być uznany za napój izotoniczny. Odnosi się on do
sumy wszystkich kinetycznie aktywnych cząstek, takich jak kationy, aniony
i nieelektrolity, rozpuszczonych w 1 kg rozpuszczalnika (wody) (Pivnenko i in.
2018, s. 142). W opinii naukowej EFSA z 2011 roku wykazano, że napojem
izotonicznym może być napój o osmolalności równej 300 mOsm +/- 10%
(270 -330 mOsm/ kg wody) (EFSA, 2011, s. 2). Osmolalność taka, będąc
zbliżoną do ciśnienia osmotycznego krwi, wpływa na stosunkowo szybkie
wchłanianie jonów składników mineralnych i wody (Stasiuk i Przybyłowski,
2017, s. 162).
W literaturze naukowej dotyczącej badań młodzieży i młodych dorosłych
istnieją wskazania dotyczące spożycia słodkich napojów oraz napojów funkcjonalnych przez te grupy. W badaniu Marcinkowskiej i in. (2014) przeprowadzonym wśród uczniów polskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
wykazano, że 43% z nich regularnie spożywa napoje izotoniczne. Dużą częstotliwość spożycia napojów dla sportowców zaobserwowano również w badaniach Park i in. (2012) przeprowadzonych w grupie uczniów szkół średnich
w Stanach Zjednoczonych (16% z nich spożywało takie napoje przynajmniej
raz dziennie). Jednocześnie wyniki innych badań wskazują na znaczne spożycie
w grupie młodych konsumentów napojów typu cola (25% badanych spożywało je 4 razy w tygodniu lub częściej) oraz napojów energetycznych (ponad 82%
pytanych spożywało je 2-3 razy w tygodniu) (Jaworski, Gutek i Barcz 2013,
s. 355). W związku z ograniczoną ilością badań dotyczących spożycia napojów
izotonicznych przez młodych dorosłych z Polski podjęto się przeprowadzenia
badań własnych w grupie studentów trójmiejskich uczelni.
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Konsekwencje nadmiernego lub
niewystarczającego spożycia napojów
izotonicznych
W zależności od poziomu aktywności fizycznej spożycie napojów izotonicznych może być uzasadnione lub nie. W określonych przypadkach jest
wręcz zalecane dla utrzymania właściwego zdrowia człowieka i uzyskania wysokich osiągnięć sportowych. Spożycie napojów izotonicznych zalecane jest
przy wykonywaniu wysiłku trwającego mniej niż godzinę w przypadku wysiłku o wysokiej intensywności lub wysiłku trwającego ponad godzinę (Bean
2014, s. 133; Mizera 2017, s. 111; Styburski i in. 2020, s. 342). Natomiast
podczas lub po niskiej bądź umiarkowanej aktywności fizycznej (jak spokojna jazda na rowerze, spokojne pływanie, szybki marsz) trwającej krócej niż
godzinę napój taki nie przyniesie korzyści większych niż woda (Bean 2014,
s. 131), a stanowić może dodatkowe źródło węglowodanów i sodu w diecie.
Oznacza to, że wypijanie napojów izotonicznych w nadmiernych ilościach,
niedostosowanych do aktywności fizycznej może wpływać na przekroczenie
norm żywieniowych dotyczących dziennego spożycia cukrów prostych oraz
chlorku sodu. Możliwość przekroczenia tych norm jest minimalizowana wraz
ze wzrostem aktywności fizycznej, która wpływa na zapotrzebowanie energetyczne organizmu oraz ilości wydalanego z potem sodu (wydzielenie 1 litra
potu wiąże się z utratą około 2,9 g chlorku sodu) (Mizera 2017, s. 103; Jarosz
i in. 2020, s. 42).
Napoje dla sportowców, ze względu na ich przyjemny smak, spożywane
są również przez osoby o siedzącym trybie życia (Abreu i in. 2005, s. 577;
Styburski i in. 2020, s. 342). Wśród takich osób spożywających znaczne ilości napojów izotonicznych oraz równocześnie produkty bogate w sód i cukry proste ryzyko przekroczenia wspomnianych norm żywieniowych będzie
większe. Przykładowo, dla dorosłego mężczyzny (o masie=65 kg i aktywności
fizycznej PAL1=1,6) ilość cukrów dodanych, spożytych wraz z 750 ml napoju izotonicznego (butelka standardowego napoju izotonicznego o pojemności 750 ml charakteryzuje się zawartością cukrów na poziomie 30 g) stanowić będzie około 4,5% wartości prawidłowej podaży energetycznej. Jest to
wartość bliska połowie zalecanej maksymalnej dziennej ilości energii z tego
typu składników (aktualne normy żywieniowe zalecają udział energii z cukrów nie większy niż 10%). Równocześnie napój taki dostarcza chlorek sodu
1

Psychical Activity Level
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(0,9 g na 750 ml napoju) w ilości 18% zalecanego maksymalnego spożycia (do
5g soli kuchennej dziennie) (Jarosz i in. 2020, s. 42, 141 i 365).
Z drugiej strony niewystarczająca podaż napojów izotonicznych (lub innych źródeł sodu jak np. woda o wysokiej zawartości sodu) przy równoczesnej
znaczącej aktywności fizycznej może powodować negatywne konsekwencje
dla zdrowia. Niewłaściwa podaż sodu przy równoczesnym intensywnym nawadnianiu podczas długotrwałego wysiłku fizycznego doprowadzić może do
hiponatremii związanej z wysiłkiem (EAH), czyli niefizjologicznie niskiego
poziomu sodu we krwi. EAH przyjmować może dwie formy charakteryzujące
się wystąpieniem konkretnych objawów lub brakiem łatwo dostrzegalnych objawów (przy poziomie sodu w surowicy > 135 mmol/l). Typowymi objawami
tego stanu są bóle głowy, dezorientacja, nudności, skurcze mięśni, drgawki
oraz obrzęki kończyn. Jest to stan niebezpieczny, który doprowadzić może
nawet do śmierci. Pomimo występowania ryzyka obniżenia poziomu sodu we
krwi podczas aktywności fizycznej, ciężka i zagrażająca życiu hiponatremia dotyczy głównie sportowców biorących udział w zawodach wytrzymałościowych
(np. maratończyków, triatlonistów, ultramaratończyków) i to właśnie w ich
przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na podaż sodu dostosowaną do
aktywności fizycznej (Rosner i Kirven 2007, s. 151; Ryan 2017, s. 159).
Cel pracy, materiał i metodyka badań
Celem pracy była ocena ryzyka związanego z nadmiernym lub niedostatecznym spożyciem napojów izotonicznych w ilości niedostosowanej do
aktywności fizycznej. Realizację celu umożliwiło przeprowadzenie badania,
w którym zastosowano metodę ankiety internetowej. Wykorzystano autorski
kwestionariusz ankiety, zawierający 22 pytania pojedynczego i wielokrotnego wyboru. Na potrzeby tej publikacji uwzględniono tylko wybrane z nich.
W kwestionariuszu badano świadomość respondentów dotyczącą wpływu napojów na zdrowie, ilość spożywanych przez nich napojów izotonicznych oraz
powody ich spożycia. W związku z trwającą pandemią ograniczającą swobodę
decyzji zakupowych jak i aktywność fizyczną, poproszono respondentów o uzupełnienie odpowiedzi uwzględniając czas sprzed pandemii Covid-19. Grupę
badawczą stanowiło 162 studentów w wieku 18-39 lat (średni wiek badanych
wynosił 23 lata). W badaniu brali udział studenci studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych trójmiejskich uczelni (Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Wyższej Szkoły Bankowej
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w Gdańsku oraz Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Sopocie).
Charakterystykę badanej populacji przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Charakterystyka badanej populacji
Cecha demograficzna

Odsetek respondentów

Płeć
Kobieta

65,43

Mężczyzna

34,57

Wiek
18-22 lat

40,74

23-26 lat

54,94

27 lat i więcej

4,32

Kierunek studiów
Automatyka, Mechanika, Elektronika, Budownictwo

25,93

Dietetyka, Towaroznawstwo

18,52

Informatyka, Matematyka
Lekarski, Lekarsko-dentystyczny, Farmacja

4,32
9,88

Socjologia, Pedagogika, Psychologia, Filologia,
Bezpieczeństwo narodowe

11,11

Transport, Logistyka, Nawigacja

11,11

Zarządzanie, Finanse
Pozostałe

6,79
12,35

Źródło: opracowanie własne

Respondenci charakteryzowali się również zróżnicowaną aktywnością
fizyczną, co przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Aktywność fizyczna respondentów
Deklarowana aktywność fizyczna

Odsetek odpowiedzi

Uprawiam aktywność fizyczną okazjonalnie

45,06

Tak, uprawiam sport regularnie:

37,04

• Treningi trwające mniej niż 60 minut

10,49

• Treningi trwające 60 minut i dłużej

26,55

Chodzę tylko na WF

1,85

Nie uprawiam sportu

16,05

Źródło: opracowanie własne
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Aktywność fizyczna ankietowanych była zróżnicowana pod względem ilości treningów, czasu treningów jak również uprawianej dyscypliny sportowej.
Najliczniejszą grupę respondentów stanowiły osoby uprawiające aktywność
fizyczną okazjonalnie. Kolejną liczną grupę stanowiły osoby uprawiające sport
regularnie. Jedna czwarta respondentów uczęszczała regularnie na treningi
trwające 60 minut i dłużej. Do wymienianych aktywności należały m.in. jazda
na rowerze (21,43%), bieganie (13,39%), fitness (11,61%), pływanie (8,04%),
sztuki walki (4,46%) czy tenis (3,57%). Wyniki te potwierdzają zainteresowanie młodych dorosłych aktywnością fizyczną i dbałością o własne zdrowie.
Wyniki badań i dyskusja
Na początku zbadano świadomość badanych na temat spożycia napojów
i ich znaczenia dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wyniki przestawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Świadomość respondentów dotycząca wpływu napojów na zdrowie
człowieka
Odsetek odpowiedzi
Stwierdzenie

Ogółem

Wybór spożywanych
napojów ma wpływ
na zdrowie

Kobiety Mężczyźni

Studenci
kierunków
związanych
ze zdrowiem
i żywieniem

Studenci
pozostałych
kierunków

97,53

99,06

94,64

97,87

97,41

47,53
50,00

49,06
50,00

44,64
50,00

38,30
59,57

50,86
46,55

Nie wiem czy wybór spożywanych napojów ma wpływ
na zdrowie

1,85

0,94%

3,57

2,13

1,72

Wybór spożywanych
napojów nie ma wpływu na
zdrowie

0,62

0,00

1,79

0,00

0,87

• Nie zwracam uwagi na
wartość energetyczną
napojów
• Zwracam uwagę na
wartość kaloryczną
napojów

Źródło: opracowanie własne
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Pomimo zróżnicowanych kierunków studiów odpowiadających, znaczna
większość posiadała podstawową wiedzę żywieniową i uznała, że spożywane
napoje mogą mieć wpływ na zdrowie człowieka. Jednakże, w grupie osób
świadomych wpływu napojów na zdrowie prawie połowa z nich nie zwracała
uwagi na ich wartość energetyczną. Płeć nie miała znaczącego wpływu na
świadomość respondentów w tym zakresie. Zarówno kobiety (99,06%), jak
i mężczyźni (94,64%) uważali, że wybór spożywanych napojów ma wpływ
na zdrowie. Równocześnie w grupie tej równo połowa kobiet i połowa mężczyzn zwracała uwagę na wartość energetyczną napojów. Nieznacznie wyższą
świadomością dotyczącą wartości energetycznej napojów charakteryzowali się
studenci z kierunków lekarskich, stomatologii, żywienia, towaroznawstwa
czy wychowania fizycznego (blisko 60% tej grupy zwracało uwagę na wartość
energetyczną spożywanych napojów) niż z pozostałych kierunków nie związanych bezpośrednio ze zdrowiem człowieka czy żywieniem (mniej niż 47%).
Kolejnym aspektem poruszanym w kwestionariuszu było pytanie o ilość
spożywanych napojów izotonicznych. Ilość spożywanych przez respondentów
napojów izotonicznych przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Wielkość spożycia napojów izotonicznych przez respondentów
Odsetek odpowiedzi
Deklarowane
spożycie napojów
izotonicznych
tygodniowo

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Studenci
kierunków
związanych
ze zdrowiem
i żywieniem

Nie spożywam

71,60

80,19

55,36

78,72

68,97

Mniej niż 1 butelka
(750 ml)

21,60

16,98

30,36

12,77

25,00

1 butelkę
(750 ml)

2,47

0,94

5,36

4,26

1,72

2-4 butelek
(1500-3000 ml)

3,09

1,89

5,36

4,26

2,59

5-7 butelek
(3750-5250 ml)

0,62

0,00

1,79

0,00

0,86

8 butelek i więcej
(6000 ml i więcej)

0,62

0,00

1,79

0,00

0,86

Źródło: opracowanie własne
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Znaczna większość respondentów (71,60 % całej badanej grupy) zapytana o spożycie napojów izotonicznych określiła, że nie spożywa tego typu
napojów. Po takie napoje chętniej sięgali mężczyźni (około 45 % deklarowało,
że spożywa takie napoje) niż kobiety (blisko 20%). Mniejsze zainteresowanie
spożyciem napojów izotonicznych wykazywali studenci kierunków związanych ze zdrowiem, sportem, dietetyką i żywnością (około 21% spożywa takie napoje) niż studenci pozostałych kierunków (około 31% spożywa takie
napoje). Spożycie tych napojów zróżnicowane było również w zależności od
aktywności fizycznej respondentów (Tabela 5).
Tabela 5. Wielkość spożycia napojów izotonicznych w zależności od aktywności
fizycznej respondentów
Deklarowane spożycie napojów
izotonicznych tygodniowo

Odsetek odpowiedzi

Osoby nie uprawiające sportu
Nie spożywam

88,46

Mniej niż 1 butelka (750 ml)

3,85

1 butelka (750 ml)

7,69

Osoby chodzące tylko na WF
Nie spożywam

100,00

Osoby uprawiające aktywność fizyczną okazjonalnie
Nie spożywam

67,12

Mniej niż 1 butelka (750 ml)

27,40

2-4 butelek (1500 - 3000 ml)

4,11

5-7 butelek (3750 - 5250 ml)

1,37

Osoby uprawiające sport regularnie
Nie spożywam

68,33

Mniej niż 1 butelka (750 ml)

23,33

1 butelkę (750 ml)

3,33

2-4 butelek (1500 - 3000 ml)

3,33

8 butelek i więcej (6000 ml i więcej)

1,67

Źródło: opracowanie własne

Najniższą częstotliwość spożycia napojów izotonicznych zaobserwowano
w grupie osób chodzących tylko na WF (100% osób nie spożywało tego typu napojów) oraz osób nie uprawiających sportu (jedynie ponad 11% spożywało jeden
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napój izotoniczny lub mniej tygodniowo). Tak niski poziom spożycia napojów
izotonicznych jest właściwy dla osób nie wykazujących znacznej aktywności
sportowej. Wypicie od czasu do czasu tego typu napoju nie jest sprzeczne z zachowaniem właściwej diety o ile zachowane będą inne zasady zdrowego żywienia.
Dostarczenie do organizmu tygodniowo około 30 g (lub mniej) węglowodanów
i 0,9 g soli nie stanowi ryzyka ich negatywnego wpływu na zdrowie człowieka. Większa częstotliwość spożycia napojów izotonicznych obserwowana była
w grupie osób uprawiających aktywność fizyczną okazjonalnie lub regularnie.
Blisko 33% respondentów ćwiczących okazjonalnie deklarowało, że spożywa takie napoje. Jednakże znaczna większość z nich oświadczyła, że spożywa
mniej niż 1 napój tygodniowo, co również nie stanowi znacznego ryzyka negatywnego wpływu na zdrowie. Ryzyko takie jest minimalizowane tym bardziej,
jeśli spożycie to jest związane z deklarowaną okazjonalną aktywnością fizyczną.
Zastanawiające są jednak ilości spożywane przez blisko 5% respondentów z tej
grupy. Deklarowali oni, że spożywają od 2 do nawet 7 butelek napojów izotonicznych tygodniowo. Dodatkowo osoby te nie wskazały dyscypliny sportu,
który uprawiali okazjonalnie albo jako aktywność fizyczną wymieniali trening
w domu i pływanie trwające poniżej 60 minut. Spożycie napojów w takiej
ilości bez zwiększonej aktywności fizycznej, przy dostarczaniu cukru i NaCl
z innych źródeł stanowić może ryzyko zbyt dużej podaży tych składników
w diecie. Oznacza to, że pojedyncze osoby w badanej populacji nie wykazują
odpowiedniej świadomości dotyczącej celu spożycia napojów izotonicznych.
Odsetek spożywających napoje izotoniczne w grupie osób uprawiających sport regularnie wynosił blisko 32. Jednakże osoby, które spożywały 1 butelkę lub więcej napoju tygodniowo stanowiły jedynie ponad 8% respondentów tej grupy. Oznacza to, że w grupie regularnie ćwiczących osób
występować może niewystarczające spożycie tego typu napojów. Jako, że
badania ankietowe nie pozwalają na określenie intensywności treningu, za
aktywność fizyczną uzasadniającą spożycie napojów izotonicznych uznano
ćwiczenia trwające 60 minut lub dłużej. W tabeli 6 przedstawiono deklarowaną ilość spożywanych napojów izotonicznych przez osoby regularnie ćwiczące
z uwzględnieniem ilości treningów trwających co najmniej 60 minut.
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Tabela 6. Wielkość spożycia napojów izotonicznych przez osoby regularnie ćwiczące
z uwzględnieniem ilości treningów i czasu trwania treningu wynoszącego co najmniej
60 minut
Deklarowane spożycie napojów
izotonicznych tygodniowo

Odsetek odpowiedzi

Osoby ćwiczące 2 razy w tygodniu lub rzadziej
Nie spożywam

57,14

Mniej niż 1 butelka (750 ml)

42,86

Więcej niż 1 butelka (750 ml)

0,00

Osoby ćwiczące 3-4 razy w tygodniu
Nie spożywam

50,00

Mniej niż 1 butelka (750 ml)

40,00

1 butelkę (750ml)

5,00

2-4 butelek (1500 - 3000 ml)

5,00

5 i więcej (3750 i więcej)

0,00

Osoby ćwiczące 5-7 razy w tygodniu
Nie spożywam

60,00

Mniej niż 1 butelka (750 ml)

20,00

1 butelkę (750 ml)

6,67

2-4 butelek (1500 - 3000 ml)

6,67

5-7 butelek (3750 - 5250 ml)

0,00

8 butelek i więcej (6000 ml i więcej)

6,67

Źródło: opracowanie własne

Osoby uczęszczające na treningi 60 minutowe i dłuższe w znacznej większości nie spożywały napojów izotonicznych w wystarczającej ilości. W grupie
tej 90% spożywało takie napoje w ilości mniejszej niż 1 butelka (750 ml) tygodniowo lub nie spożywało ich wcale. Osoby ćwiczące 2 razy w tygodniu lub
rzadziej spożywały najmniej tego typu napojów funkcjonalnych. Nieznacznie
większe spożycie zaobserwowano w grupie osób ćwiczących 3-4 razy w tygodniu jednakże i w tej grupie podaż napojów izotonicznych była niewystarczająca. Podobnie niewystarczające spożycie stwierdzono w grupie osób ćwiczących 5-7 razy w tygodniu, gdyż zaledwie około 20% respondentów z tej grupy
spożywało 1 butelkę napoju lub więcej tygodniowo. Co więcej nawet wśród
osób, u których czas trwania treningu wynosił 120 minut lub więcej spożycie napojów izotonicznych było znikome. W grupie tej 90% respondentów
spożywało mniej niż butelkę napoju tygodniowo lub nie spożywało tego typu
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napojów wcale. Wyniki badań wskazują na niewystarczające zainteresowanie
napojami izotonicznymi wśród aktywnych fizycznie respondentów. Nie spożywanie właściwej ilości napojów izotonicznych, a co za tym idzie brak dbałości o stan gospodarki wodno-elektrolitowej może doprowadzić do uszczerbku
na zdrowiu m.in. wywołanego hiponatremią. Z drugiej strony w znacznej
ilości przypadków sportowców amatorów, u których jednostki treningowe
nie są długotrwałe (nie przekraczają 1-2 godzin), utrata sodu wraz z potem
i tym samym obniżenie jego poziomu w surowicy krwi charakteryzować się
będzie wartością pomijalną klinicznie. Wśród regularnie uprawiających aktywność fizyczną ankietowanych studentów jedynie 3% decydowało się na
długotrwałe treningi trwające 200 minut lub dłużej. Jednakże mimo niewielkiego ryzyka wystąpienia negatywnych konsekwencji zdrowotnych, warto zadbać o właściwą podaż węglowodanów, składników mineralnych i wody (np.
poprzez wypijanie napojów izotonicznych), gdyż może to opóźniać odczucie
zmęczenia oraz polepszać osiągnięcia sportowe (Fredrich 2015, s. 162- 170).
Bezpośrednie powiązanie spożycia napojów izotonicznych z aktywnością
sportową i ich wypijanie w tracie lub po wysiłku fizycznym jest wielokrotnie
podkreślane w literaturze sportowej. Mimo tego okoliczności spożycia tych
napojów mogą być różne. W tabeli 7 przedstawiono odpowiedzi respondentów dotyczące powodów spożycia napojów izotonicznych.
Największą grupę respondentów stanowiły osoby, u których spożycie napojów izotonicznych wynikało z podjętej aktywności fizycznej (było to ponad
42%). Ponad 1/3 badanych kierowała się czynnikiem subiektywnym jakim
jest ochota na dany napój. Znaczna część spożywała napoje izotoniczne bez
okazji lub w związku z odczuciem pragnienia. Nieliczni zaś sięgali po te napoje
z powodu „kaca”, zmęczenia lub w celu wsparcia organizmu w trakcie uczenia
się (co wiązać się może z niepoprawnym postrzeganiem funkcji napoju izotonicznego i energetyzującego). Uprawianie sportu było częstszym powodem
spożycia napojów izotonicznych u mężczyzn (62,50%) niż u kobiet (23,81%).
Najczęstszym powodem spożycia napojów izotonicznych przez kobiety była
„ochota na dany napój”. W grupie studentów kierunków związanych bezpośrednio ze zdrowiem człowieka i żywieniem (lekarski, lekarsko-dentystyczny,
farmacja, towaroznawstwo, żywienie i dietetyka, wychowanie fizyczne) jedynie
u 20% powodem spożywania napojów izotonicznych była aktywność fizyczna.
Studenci pozostałych kierunków wykazywali większą świadomość, gdyż w grupie tej ponad 51% wiązało spożycie tego typu napojów z uprawianiem sportu.
Wyniki ukazują, że znaczna część badanych korzysta z napojów izotonicznych
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w niewłaściwym celu, co wskazuje na potrzebę edukowania społeczeństwa
w tematyce napojów funkcjonalnych.
Tabela 7. Powody spożywania napojów izotonicznych przez respondentów
Odsetek odpowiedzi

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Studenci
kierunków
związanych
ze zdrowiem
i żywieniem

Uprawianie
sportu

42,22

23,81

62,50

20,00

51,43

Ochota
na dany napój

35,56

47,62

25,00

50,00

31,43

Bez okazji

20,00

19,05

20,83

20,00

20,00

Odczucie
pragnienia

13,33

23,81

4,17

10,00

14,29

Kac

6,67

4,76

0,00

0,00

2,86

Nauka/
uczenie się

2,22

0,00

4,17

10,00

0,00

Przy jedzeniu

2,22

4,76

0,00

0,00

0,00

Zmęczenie/
wyczerpanie
organizmu

2,22

0,00

4,17

10,00

0,00

Powód spożycia
napojów
izotonicznych

Studenci
pozostałych
kierunków

Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie i wnioski
Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że pomimo występującej
wśród studentów znajomości wpływu napojów na zdrowie człowieka charakteryzowała ich niska świadomość dotycząca celu spożycia napojów izotonicznych. Mniej niż połowa ankietowanych spożywała te napoje w związku
z aktywnością sportową, a znaczna część wypijała je w związku z czynnikami
subiektywnymi (ochota na dany napój, brak okazji). Uprawianie sportu było
częstszym powodem spożycia napojów izotonicznych wśród mężczyzn niż kobiet. Studenci kierunków związanych bezpośrednio ze zdrowiem człowieka
i żywieniem, w porównaniu z pozostałą grupą badaną, częściej jako powody spożycia napojów izotonicznych podawali aspekty inne niż uprawianie
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sportu. Wyniki badań wykazały brak ryzyka negatywnego wpływu na zdrowie spowodowanego nadmiernym lub niewystarczającym spożyciem napojów izotonicznych wśród większości ankietowanych osób. Studenci, zarówno
w grupie osób mało aktywnych fizycznie, jak i osób regularnie trenujących,
wykazywali małe zainteresowanie spożyciem napojów izotonicznych. Wykazano, że jedynie wśród nielicznych osób o niskiej aktywności fizycznej spożycie tego typu napojów jest na tyle duże, aby widocznie zwiększać sumaryczną
podaż cukrów prostych i chlorku sodu w diecie. U osób o wyższej aktywności
fizycznej istnieje ryzyko zbyt małej podaży napojów izotonicznych, jednakże
w większości przypadków zbyt małe ich spożycie nie wpłynie w sposób istotny
na ich zdrowie, może jednak obniżać ich możliwości wysiłkowe, regeneracyjne i przyspieszać odczucie zmęczenia w porównaniu do zastosowania odpowiedniej strategii uzupełnienia strat wody i składników mineralnych oraz
zapewnienia właściwej podaży węglowodanów.
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na konieczność edukowania
konsumentów (również młodych dorosłych społeczności akademickiej) na
temat celowości spożywania napojów izotonicznych oraz potrzebę uświadamiania pozytywnego wpływu tych napojów na wyniki sportowe i regenerację organizmu po wysiłku. Napoje takie powinny być dostępne w siłowniach
oraz obiektach sportowych i wraz odpowiednią wiedzą promowane wśród
osób aktywnych fizycznie. Ponadto wyniki badań mogą stanowić cenną wiedzę dla producentów tych napojów w kontekście zarządzania produktem
i podejmowania skutecznych działań marketingowych.
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Assessment of the risk of excessive or insufficient
consumption of isotonic drinks among students
of Tri-City universities

Abstract: Consumption of isotonic drinks, properly balanced with
physical activity, can support the achievement of good sports results,
proper regeneration and prevent the negative effects of intense or
prolonged physical exertion (e.g., hyponatremia). However, drinking
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too much of them without being physically active can pose the risk
of having too much of simple sugars and sodium chloride in everyday diet. The aim of the study was to assess the risk associated with
the consumption of isotonic drinks in amounts unsuited to physical
activity. As part of the research, consumer awareness of the health
effects of drinks was also examined and the reasons for consuming
sports drinks were determined. The online survey method were used.
The research group consisted of 162 students aged 18-39 (the average
age of the respondents was 23). Despite the fact that nearly 98% of the
respondents were aware of the impact of beverages on human health,
a low awareness of the respondents regarding the basic function of isotonic drinks was observed. The surveyed students, both in the group of
physically inactive people and those who train regularly, showed little
interest in consuming these drinks. There was no significant risk of too
much intake of simple sugars and sodium chloride among 97.5% of
the respondents. It has been shown that there is a risk of insufficient
intake of sodium-containing isotonic drinks among students regularly
attending training sessions of 60 minutes and longer. 90% of this group consumed less than 1 bottle of such drinks per week or did not consumed them at all. The results of the conducted research indicate the
need to educate consumers (also young adults of the academic community) about the purposefulness of consuming isotonic drinks and
the need to raise awareness of the positive impact of these drinks on
sports performance and regeneration of the body after exercise. They
can provide valuable knowledge for the producers of these beverages in
the context of product management and effective marketing activities.
Keywords: isotonic drinks, students, physical activity
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Kryzys meksykański
w latach 1994 - 1995

Streszczenie: Tematem niniejszego artykułu jest kryzys meksykański,
który miał miejsce w latach 1994-1995. Celem autora było omówienie tego kryzysu. Na wstępie pracy autor przedstawia definicję kryzysu.
W dalszej części autor nakreślił charakter gospodarki Meksyku, poprzez
skrótowe omówienie sytuacji gospodarczej, społecznej i politycznej
w czasach kryzysu oraz współcześnie. Autor omawia przyczyny kryzysu meksykańskiego z podziałem na czynniki ekonomiczne i polityczne.
Następnie autor omówił przebieg kryzysu, ze szczególnym uwzględnieniem prób wychodzenia z kryzysu. Autor przedstawił również rolę
organizacji międzynarodowych, które miały duży wpływ na ograniczanie skutków kryzysu. W kolejnej części została przedstawiona ocena
działań podejmowanych przez rząd Meksyku oraz wnioski płynące
z kryzysu (zaczynając od wniosków ogólnych i modelowych a kończąc
na wnioskach szczegółowych). Na koniec autor krótko przedstawia
wpływ kryzysu meksykańskiego na inne państwa Ameryki Środkowej
i Południowej, co związane jest z tzw. efektem tequila. W artykule
zostały wyjaśnione definicje związane z kryzysem, takie jak: aprecjacja,
kurs płynny, inwestycje bezpośrednie czy wspomniany efekt tequila.
Słowa kluczowe: Meksyk, kryzys, Ameryka Środkowa

Wstęp
Ameryka południowa i środkowa w kilku ostatnich dekadach była miejscem, gdzie doszło do kilku poważnych kryzysów walutowych i finansowych.
W niniejszym artykule autor przedstawił kryzys do którego doszło w Meksyku
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na przełomie 1994/1995 r. Na początek autor przedstawi najważniejsze
przyczyny kryzysu, następnie przejdzie do przedstawienia przebiegu kryzysu
z uwzględnieniem działań, które podjęło państwo meksykańskie aby szybko
wyjść z trudnej sytuacji. Na koniec autor przedstawi wnioski z kryzysu i oceni
działanie władz z punktu widzenia skuteczności i celowości ich podjęcia.
Na wstępie pracy należy wyjaśnić pojęcie kryzysu. Kryzys jest pojęciem,
który może występować w różnych dyscyplinach nauki. Znawcy przedmiotu
wyróżniają najczęściej kryzysy gospodarcze, polityczne, militarne, społeczne,
religijne czy oświatowe. Pojęcie kryzysu wyjaśniają Lipski i Leszczyński przyjmując, że kryzys jest to

"niekorzystna sytuacja odbiegającą od przyjętych i stosowanych w danym systemie norm prawnych i zwyczajowych, która występuje w danej chwili bądź też może zaistnieć. Ujęcie takie umożliwia zastosowanie tego pojęcia w odniesieniu zarówno do sfery gospodarowania, np.
przedsiębiorstwa (firmy, holdingu), jak i do zachowań człowieka czy
grup społecznych (stres), a także konfliktu zbrojnego"1.

Kryzys meksykański, który jest omawiany w niniejszej pracy jest kryzysem
głównie ekonomiczno-gospodarczym ale również częściowo politycznym.
Definicję kryzysu gospodarczego wskazuje Wague, który stwierdził, że
"W ogólnym znaczeniu kryzys gospodarczy jest rozumiany jako recesja,
depresja, załamanie, zawirowanie czy chaos gospodarczy, które określają zjawisko ekonomiczne w gospodarce narodowej spowodowane
przez czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, m.in. przez błędną politykę
gospodarczą i finansową".2

Charakterystyka Meksyku
Kryzysy gospodarcze często pojawiają się w krajach rozwijających się, do
których należy (i należał w latach 90 ubiegłego wieku) Meksyk. Państwa rozwijające się są najbardziej narażone na wystąpienie kryzysu, ponieważ gospodarki takich państw nie są w stanie przeciwdziałać wahaniom i nie wykazują
odporności na czynniki kryzysowe. Państwa rozwijające się często opierają się
na pomocy organizacji międzynarodowych oraz na wsparciu innych państw,

1
2

Lipski, Leszczyński 2010, s. 8-9
Wague 2009, s. 82
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które wycofują się z dalszego pomagania w sytuacji wystąpienia kryzysu. Takie
działanie powoduje, że państwom w kryzysie trudniej jest z niego wyjść.
Aby lepiej zrozumieć kryzys w Meksyku należy krótko scharakteryzować
to państwo. Meksyk jest górzystym krajem położonym w Ameryce północno-środkowej. Meksyk stanowi pewien łącznik pomiędzy obiema Amerykami.
Kraj ten leży między Zatoką Meksykańską a Oceanem Spokojnym. Meksyk
posiada duże zasoby naturalne, w tym jedne z największych na świecie pokładów srebra, złota, ołowiu oraz cynku. Od lat 90. XX w., Meksyk zaczął
w większym stopniu wykorzystywać zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego
oraz przestawił się na przemysł wytwórczy. Meksyk jest zaliczany do krajów
rozwijających się. Przed wystąpieniem kryzysu lat 90. kraj ten notował szybki
wzrost gospodarczy, który hamowany był przez duży przyrost ludności. Po
kryzysie gospodarka jest hamowana między innymi przez olbrzymie zadłużenie zagraniczne3. Obecnie Meksyk znajduje się wśród 15 państw z najlepszymi
gospodarkami i jest drugą gospodarką wśród krajów Ameryki Łacińskiej. Podstawą gospodarki meksykańskiej obecnie jest przemysł spożywczy, chemiczny,
elektroniczny, tytoniowy i odzieżowy. Największym partnerem handlowym
tego kraju są Stany Zjednoczone, do których trafia około 80 % eksportu4.
Meksyk jest państwem demokratycznym o modelu prezydenckim. Prezydent jest jednocześnie głową państwa oraz szefem rządu. Prezydent wybiera
członków rządu. Jego kadencja trwa 6 lat oraz nie ma możliwości reelekcji.
Władzę ustawodawczą sprawuje Kongres złożony z dwóch izb: Izby Senatorów
oraz Izby Deputowanych5. Przed i w trakcie kryzysu meksykańskiego sytuacja polityczna była bardzo napięta. Pojawiały się zarzuty korupcyjne dla osób
piastujących wysokie stanowiska. Krążyły pogłoski, że Prezydent Gortari jest
związany ze strukturami mafijnymi. Do 2000 r. władzę sprawowała Partia Rewolucyjno-Instytucjonalna, która nie była zainteresowana rozwojem systemu
demokratycznego. W 2000 r. wybory prezydenckie wygrał przedstawiciel partii Akcja Narodowa. Dojście do władzy tej partii otworzyło drogę do przemian
politycznych, co zauważyła nawet Unia Europejska. Narodowy Plan Rozwoju
na lata 2001-2006 zakładał szereg przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. UE zauważyła, że transformacja demokratyczna jest procesem

3
4
5

Gorazdowski (tł.) 2000, s. 202
Staszewska, Augustyniak 2017, s. 7
Ibidem, s. 3.
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długim i trudnym, jednak zdaniem Unii Meksyk jest na dobrej drodze aby tę
transformację zakończyć sukcesem6.
W latach 90 ubiegłego stulecia Meksyk był krajem jednolitym pod
względem wyznania. Katolicy stanowili niecałe 93% mieszkańców. Struktura etniczna była już bardziej zróżnicowana. Metysi stanowili około 55 %
mieszkańców Meksyku. Indianie stanowili około 30 % populacji, natomiast
ludność biała stanowiła tylko 15 % populacji. W latach 90 Meksyk zamieszkiwała mała liczba osób czarnoskórych7. Sytuacja społeczna przed wybuchem
kryzysu była napięta. Konflikty istniały szczególnie między Metysami a ludnością indiańską. Grupy te miały odmienną tożsamość kulturową a tereny
należące do rdzennych Indian były im odbierane. Meksyk w swojej historii
nigdy nie był państwem jednolitym. Wydarzenia historyczne w tym państwie
nie doprowadziły do utworzenia jednolitego państwa pod względem społecznym, etnicznym i kulturowym, co doprowadzało do mniejszych bądź większych konfliktów. Obecnie Meksyk również nie jest krajem jednolitym ale
każda grupa etniczna zamieszkująca Meksyk uważa się za Meksykan. Rozwój
demokracji i zmiana stosunków społecznych doprowadziła do tego, że Meksyk stał się krajem tolerancyjnym i dopuszczających pluralizm i różnorodność.
Dzięki temu konflikty między różnymi grupami występują rzadziej i nie są tak
silne jak te, do których dochodziło w poprzednim stuleciu8.
Przyczyny kryzysu
Meksykański kryzys finansowy, który miał miejsce na przełomie
1994/1995 roku nazywany jest w literaturze kryzysem bankowym, co odróżnia go od kryzysu wcześniejszego z roku 1982, który w literaturze nazwano
kryzysem bilansu płatniczego. Kryzys meksykański z roku 1982 trwał znacznie dłużej niż kryzys z lat 90 i mocno zachwiał gospodarką Meksyku9.
Omawiany kryzys został zapoczątkowany w grudniu 1993 roku, kiedy
to rząd podjął decyzję o oparciu zadłużenia publicznego na papierach wartościowych i kredytach walutowych o krótkim terminie spłaty. Kupowane papiery wartościowe zazwyczaj miały 91-dniowy termin wykupu, chociaż wprowadzono też papiery ze zwiększonym terminem wykupu (tj. 182-dniowym
oraz 364-dniowym). Rok 1994 r. nie był korzystny dla Meksyku, ponieważ
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie stosunków UE-Mek
syk z dnia 11 kwietnia 2006 r., sygn. 2006/C/88/17
7
Gorazdowski (tł.) 2000, s. 202
8
Kycler 2019, s. 145-147
9
Sokołowski, Kasprzak 2016, s. 156
6
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państwo to miało problem ze sprzedażą papierów wartościowych10. Było to
spowodowane niską zyskownością tych papierów, która wynikała z różnicy
w oprocentowaniu papierów wartościowych. W przeciągu całego 1994 roku,
różnica w oprocentowaniu wynosiła od dwóch do czterech procent a w ostatnich miesiącach roku wzrosła do około 5 %. W momencie wybuchu kryzysu
oprocentowanie wzrosło o blisko 20%11.
Jedną z głównych przyczyn kryzysu był zbyt wysoki kurs peso. Meksyk
utrzymywał sztywny kurs swojej waluty, który kształtował się na poziomie
ok. 3,3 peso za 1 dolara). Na początku lat dziewięćdziesiątych Meksyk miał
dobrą koniunkturę gospodarczą ale wybuch kryzysu odsłonił słabość systemu
bankowego. Meksyk wprowadził politykę restrykcyjnej polityki pieniężnej
w celu utrzymania niskiej inflacji. Meksyk chciał uchodzić za państwo o stabilnej gospodarce, co było niezwykle istotne w kontekście przystąpienia Meksyku do NAFTA 1 stycznia 1994 r.12. Do Meksyku w ostatnich latach przed
kryzysem napływało dużo kapitału zagranicznego (Godek wskazuje, że kwota ta przekroczyła 40 mld dolarów)13. Szybki napływ kapitału zagranicznego
i inwestycji zagranicznych przy jednocześnie niskiej inflacji dawał szansę na
utrzymanie trwałego wzrostu gospodarczego. Okazało się jednak, że wzrost
gospodarczy nie mógł rosnąć w nieskończoność, ponieważ eksport towarów
stawał się niższy niż import, co sprawiało, że pogłębiał się deficyt handlowy
Meksyku. Deficyt budżetowy był zastępowany kapitałem zagranicznym14.
Dodatkowo istotną rolę odegrały czynniki polityczne i błędy w prowadzeniu polityki makroekonomicznej. W 1994 r. kończyła się 6-letnia kadencja
prezydenta Carlosa Salinasa de Gortari. Prezydent zaczął tracić zwolenników
a NAFTA naciskała na Meksyk, aby ten podjął działania zmierzające do ochrony środowiska15. Aby zjednać sobie wyborców, ustępujący rząd zwiększał wydatki państwa a to spowodowało pogłębianie się deficytu budżetowego. Rząd
podjął decyzję aby coraz większe wydatki pokrywać z emisji specjalnych bonów (tzw. tesobonos). Jak słusznie zauważył Dąbrowski, " (...) tesobonos były
indeksowane do kursu peso względem dolara"16. Dzięki emisji tesobonos, rząd
meksykański przekonał inwestorów zagranicznych aby nie wycofywali kapitału. Był to jednak pozorny sukces, ponieważ zadłużenie w formie tesobonos
10
11
12
13
14
15
16

Spirzewski 2008, s. 142
Ibidem.
Godek 2009, s. 118-119
Ibidem, s.119
Szyszkowska 2017, s. 6
Magaj 2019, s. 1
Dąbrowski 2015, s. 60
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ciągle wzrastało. Dodatkowo, zaczęto notować mocny spadek kursu peso, co
spowodowało, że rząd nie był w stanie spłacić zobowiązań z tytułu tesobonos. Władze Meksyku nie podjęły próby zmian polityki pieniężnej, co nie
zahamowało zbliżającego się kryzysu. Dodatkowo, wzrastało oprocentowanie
obligacji, które w marcu 1994 r. wynosiły 75 %17.
Jedną z przyczyn kryzysu były wydarzenia polityczne, które osłabiły pozycję Meksyku, przez co inwestorzy zagraniczni zaczęli wycofywać zainwestowany kapitał. 1 stycznia 1994 r. rozpoczęło się powstanie indiańskiej ludności
w stanie Chiapas a rząd nie potrafił skutecznie rozwiązać konfliktu. Inwestorzy zaniepokojeni sytuacją w regionie przestali inwestować. Dodatkowo
przed wyborami prezydenckimi doszło do kilku zamachów. 23 marca 1994
r. zamordowano najważniejszego kandydata na prezydenta Meksyku - Luisa
Colosia 23 marca 1994 r.. Z kolei pół roku później przeprowadzono udany
zamach na szefa partii PRI Massieu - Josego Francisca Ruiza Massieu18. Sytuację polityczną skomplikował fakt, że rodzina prezydenta Carlosa Salinasa de
Gortariego była oskarżana o korupcję. Ponadto czołowi politycy byli powiązani z przestępczością narkotykową. Wydarzenia polityczne potęgowały niepokój społeczny, co tylko utwierdziło inwestorów w przekonaniu, że powinni
wycofać kapitał z Meksyku19.
Przebieg kryzysu
Jeszcze na początku 1994 r. nic nie wskazywało, że w niedługim czasie
może dojść do poważnego kryzysu finansowego. W 1993 r. napłynęło prawie
30 mld USD inwestycji portfelowych. Jak wskazuje Stawicka
"Inwestycje portfelowe zwane inaczej pośrednimi inwestycjami zagranicznymi są kategorią inwestycji międzynarodowych, które polegają na
angażowaniu środków pieniężnych inwestora w akcje, dłużne papiery
wartościowe, z wyłączeniem takich instrumentów, które klasyfikowane
są jako bezpośrednie inwestycje zagraniczne albo aktywa rezerwowe"20.

W wyniku pogarszającej się sytuacji, rząd zdecydował się zdewaluowanie waluty. Krok ten przyczynił się tylko do jeszcze większego wycofywania
kapitału zagranicznego. Inwestorzy obawiali się dalszego podniesienia stóp

17
18
19
20
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procentowych, zwłaszcza że spadły rezerwy walutowe (do poziomu około
6 mld dolarów). Dewaluacja peso stała się bezpośrednią przyczyną kryzysu.
Encyklopedia PWN pojęcie dewaluacji określa jako "ustawowe obniżenie wartości jednostki monetarnej w stosunku do złota lub walut zagranicznych"21.
Dewaluacja wyniosła 15 %, mimo że ekonomiści zalecali aby była ona wyższa,
sięgająca nawet 30 %. Po podjęciu błędnej decyzji było jasne, że rząd nie będzie mógł wykupić w terminie obligacji tesobonos22. Brak rezerw walutowych
nie uspokoił inwestorów. Wartość waluty meksykańskiej spadła w krótkim
czasie o połowę (o trudnej sytuacji waluty świadczy fakt, że przed kryzysem za
1 dolara płacono 3.3 peso a w trakcie kryzysu już 8 peso). Rynek finansowy
utracił zaufanie do meksykańskiego peso. Kryzys walutowy przełożył się na skalę kryzysu finansowego23. Wraz z początkiem 1995 r., akcje na giełdzie spadły
o blisko 40%. Inwestorzy obawiali się, że w Meksyku może dojść do poważnego kryzysu zadłużeniowego, który związany jest z trudnościami w spłacaniu
długów. Niemożność wywiązania się z zobowiązań może doprowadzić do niewypłacalności a nawet do upadku państwa24. Sytuacja stała się trudna, ponieważ rząd liczył, że dzięki inwestycjom zagranicznym uda się spłacić zaległości
finansowe a tymczasem notowało stały odpływ zagranicznego kapitału. Dodatkowo doszło do deprecjacji waluty25.
Błędy popełniane przez meksykańskie władze odbiły się na przebiegu
kryzysu. Na skutek prowadzenia złej polityki finansowo-ekonomicznej doszło
do załamania się gospodarki państwa, co przejawiało się m.in.: spadkiem produktu narodowego brutto w 1995 r. o ponad 6 % czy spadkiem konsumpcji
o blisko 7 %26. Dodatkowo należy zaznaczyć, że zanotowano spadek inwestycji o blisko 10 % a inflacja wzrosła diametralnie (w 1994 r. inflacja wynosiła
7 % a rok później już ponad 34 %). Negatywnym zjawiskiem był nagły wzrost
bezrobocia. Bezrobocie w okresie kryzysu wzrosło aż dwukrotnie27. Na skutek
przyjętego kursu naprawczego ograniczono import i położono nacisk na eksport, który w 1995 r. wzrósł o niecałe 30 %. Dzięki takim działaniom udało
się w 1995 r. osiągnąć nadwyżkę w bilansie handlowym o ok. 7 mld dolarów.
Wzrost eksportu (głównie do Stanów Zjednoczonych uchronił wiele przedsiębiorstw przed bankructwem, co często występuje przy kryzysach finansowych
21
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i walutowych28. Kryzys finansowy z przełomu 1994 i 1995 r. udało się dość
szybko pokonać. Obawiano się, że wychodzenie z kryzysu potrwa dłużej,
zwłaszcza, że Meksyk nie był jedynym krajem w regionie, w którym sytuacja na runku finansowym była dramatyczna29. Tymczasem, po zanotowaniu
spadku produktu narodowego brutto w 1995 r. o ponad 6%, już w następnym roku udało się osiągnąć wzrost o ponad 5 % (jak podaje Piech, takie
tempo wzrostu udało się utrzymać w kolejnych latach)30.
Wychodzenie kryzysu

Wychodzenie z kryzysu było stosunkowo łatwe, dzięki dużemu
zaangażowaniu się Stanów Zjednoczonych. Mając wsparcie potężnego państwa, nowy prezydent mógł opracować odpowiednie programy
naprawcze. Stany Zjednoczone już w początkowej fazie kryzysu zadeklarowały chęć pomocy dla Meksyku. Prezydent Clinton zdawał sobie
sprawę, że pogarszająca się sytuacja ekonomiczna Meksyku spowoduje, że zyski stracą również amerykańscy inwestorzy. Ponadto obawiano
się, że niewypłacalność Meksyku może przenieść się na inne kraje obu
Ameryk. Prezydent Clinton obawiał się, że rozprzestrzenienie się kryzysu odbije się na amerykańskim eksporcie do tych krajów. Obawy prezydenta Clintona nie były przesadzone, zwłaszcza że przebieg kryzysu ma
charakter lawinowy31.
Mając na uwadze powyższe uwagi, nie dziwi fakt, że Stany Zjednoczone i Meksyk dosyć szybko (bo już w lutym 1995 r.) podpisały porozumienie, na podstawie którego, Meksyk otrzymał 20 mld dolarów.
USA to kraj mający cechy imperialistyczne. Dodatkowo jest państwem
dobrze rozwiniętym, więc mogły sobie pozwolić na taką pomoc32. Rządy Meksyku i Stanów Zjednoczonych zawarły w lutym 1995 r. porozumienie w sprawie funduszu stabilizacji peso w wysokości 20 mld USD.
Jak wskazuje Liberska "Pakiet pomocy finansowej zawierał trzy rodzaje
kredytów: krótkoterminowe transakcje typu swap, średnioterminowe
transakcje typu swap i gwarancje pięcioletnich i dziesięcioletnich papierów wartościowych emitowanych na rynkach międzynarodowych"33.
28
29
30
31
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33
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Porozumienie było korzystne również dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ Meksyk zadeklarował, że dochody z eksportu ropy naftowej będzie wpłacać na specjalne konto bankowe (które utworzono w Nowym
Jorku). W razie sytuacji, gdy Meksyk nie byłby w stanie spłacić długu
w terminie, to USA mogłyby dysponować zgromadzonymi na koncie
środkami34.
Po otrzymaniu wsparcia od Stanów Zjednoczonych, prezydent Zedillo utworzył program naprawczy. Program ten miał na celu osiągnięcie
jak największych oszczędności poprzez ograniczanie inwestycji. Podniesiono również ceny energii elektrycznej, gazu oraz benzyny. Znacznie
podniesiono podatek VAT (z 10 do 15 %). Utrzymano wysokie stopy
procentowe od kredytów konsumpcyjnych i krótkookresowych. Program Zedillo był bardzo restrykcyjny ale przyniósł oczekiwany rezultat
w postaci powrotu zagranicznych inwestorów do Meksyku35.
Prezydent Meksyku przy układaniu programu naprawczego współpracował z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Program Zedillo zakładał spłatę zadłużenia zagranicznego, zmniejszenie inflacji oraz
restrukturyzację systemu bankowego. W dalszej kolejności program
zakładał wsparcie dla branży przemysłowej i wzrost eksportu. Międzynarodowy Fundusz Walutowy udzielił odpowiednich kredytów, ponieważ zdawano sobie sprawę, że bez wsparcia kryzys tylko się pogłębi36.
Wskazuje się, że Meksyk uzyskał od Międzynarodowego Funduszu
Walutowego ponad 17 mld dolarów oraz pożyczkę od innych państw
o łącznej wartości ponad 50 mld dolarów. Ten zastrzyk gotówki pozwolił Meksykowi ograniczyć skutki kryzysu (szczególnie tych związanych
z funkcjonowaniem systemu bankowego) i uchronić się przed kolejnym
załamaniem gospodarczym37.
Dzięki międzynarodowej pomocy już we wrześniu 1995 r. udało
się opanować sytuację. Meksykowi mimo trudności udało się osiągnąć
nadwyżkę w bilansie handlowym w wysokości około 7 mld dolarów.
W 1996 r. Meksykowi udało się spłacić 7 mld dolarów pożyczki od Stanów Zjednoczonych. Meksyk spłacić również 1,5 mld dolarów pożyczki
od Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Było to duże osiągnięcie, ponieważ Meksyk spłacił dług już rok przed terminem. Kryzys był
34
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dla Meksyku łaskawy, ponieważ zanotowano zmianę deficytu budżetowego o 2,6 % PKB, podczas gdy w innych krajach objętych kryzysami notowano niekiedy zmiany przekraczające 9 % PKB (tak było
np. w Finlandii, Szwecji czy Japonii)38.
Jak już była mowa wyżej, Stany Zjednoczone były zainteresowane szybkim zażegnaniem kryzysu w Meksyku. Jednak wszystkie kraje
Ameryki Łacińskiej liczyły na to, że Meksyk szybko upora się z trudnościami. Gospodarka Meksyku jest powiązana z gospodarkami innych
państw Ameryki Środkowej. Meksyk jest drugą największą gospodarką Ameryki Łacińskiej. Meksyk jest eksporterem wielu towarów (np.
tytoniu, odzieży, produktów chemicznych i elektronicznych). Dzięki wzroście eksportu ( w 1995 r. zanotowano wzrost o ponad 30 %
w 1996 r. o ponad 20 %) mniej widoczny był spadek konsumpcji
w kraju. Najwięcej w Meksyku eksportuje się wyrobów przemysłowych
(ponad 80%), z czego większość sprzedaje się do Stanów Zjednoczonych39. W 1995 r. Meksyk eksportował o 8 % więcej produktów do
USA niż importował. Tendencja ta utrzymywała się na podobnym poziomie w kolejnych latach40. Na ten wynik wpływ miał duży eksport
ropy naftowej z Meksyku do USA41.
Pod koniec 1995 r. rynek finansowy Meksyku ustabilizował się.
Dzięki podjętym działaniom zaczęto notować powrót inwestorów
zagranicznych. W 1996 r. do Meksyku trafiło 10 000 mln dolarów
z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich. W kolejnych latach
notowano jeszcze większy napływ funduszy z inwestycji zagranicznych42. W 1996 r. widać było, że kryzys zaczyna mijać. Jak wskazuje
Liberska w roku 1996 r.,
"produkt narodowy brutto wzrósł o 5,1%, inflacja spadła do 27%.
Nastąpił niewielki wzrost konsumpcji prywatnej, a inwestycje wzrosły
o 5,2%. Siłą napędową rozwoju gospodarczego w 1996 r. był wzrost
eksportu o prawie 21 %. Import wzrósł 23%. Kurs peso ustabilizował
się na 7,6 peso za dolara. Dzięki przyspieszeniu prywatyzacji uzyskano
dochody w wysokości przeszło 15 mld USD"43.
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Co istotne, od 1996 r. zaczęto odnotowywać wzrost wydatków na inwestycję (o około 15 %) a na rezerwach walutowych zgromadzono kwotę przekraczającą 17,5 mld dolarów44.
Wnioski z kryzysu i ocena działań
Kryzys meksykański jest modelowym przykładem kryzysu finansowego.
Analizując omawiane zagadnienie, można wyciągnąć wniosek, że przyczynami
wielu kryzysów jest lekceważenie rozwijającego się rynku papierów wartościowych i nie sprawowanie nad nim kontroli oraz opieranie gospodarki na ryzykownych kredytach. Te błędy popełnił również Meksyk, co doprowadziło do
kryzysu45. Kryzys w Meksyku pokazał, jak istotne jest prawidłowe zarządzanie
kryzysem, które będzie obejmowało podejmowanie odpowiednich i szybkich
działań. Te działania (niektóre powinny być podejmowane przed wybuchem
kryzysu) powinny skupiać się wokół takich obszarów jak:
- kształtowanie odpowiedniej polityki kursu walutowego ;
- oddziaływanie na deficyt istniejący na rachunku bieżącym ;
- monitorowanie wysokości zadłużenia publicznego, a gdy zadłużenie jest
wysokie to tworzenie planu jego spłaty ;
- podejmowaniu działań, które pozwolą zabezpieczyć rezerwy walutowe,
które będzie można wykorzystać w razie zaistnienia takiej potrzeby46.
Nie ma jednolitego poglądu, który wskazywałby na jakim poziomie
powinien kształtować się deficyt na rachunku bieżącym aby był to poziom
bezpieczny. Zachowanie bezpiecznego poziomu jest ważne, aby nie odstraszyć
inwestorów zagranicznych. Gospodarka Meksyku jest gospodarką rozwijającą
się, dlatego należy zgodzić się z poglądem Sobańskiego, który stwierdził, że
"(...) gospodarka rozwijająca się w tempie 5 % rocznie może utrzymywać relację długu zagranicznego do PKB na poziomie 1500 % przy
światowej realnej stopie procentowej na poziomie 8 % oraz przy założeniu, że stała stopa wzrostu produktywności jest dla danej gospodarki
wyższa niż na świecie (...). W takich warunkach bezpieczny (tzn. niepowodujący wzrostu zadłużenia zagranicznego) deficyt obrotów bieżących
może wynieść 75 % PKB (przy czym ponieważ rachunek dochodów
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zamyka się w maksymalnym zadłużeniu zagranicznym deficytem
120 % PKB, bilans handlowy musi wykazać nadwyżkę na poziomie
45 % PKB)"47.

Twierdzenie Sobańskiego idealnie pasuje do sytuacji Meksyku, ponieważ
w dniu wystąpienia kryzysu deficyt obrotów bieżących wynosił ponad 7 %
a nie 5 % jak zalecają eksperci48.
Meksyk był krajem, który zdecydował się na utrzymanie stałego kursu
walutowego aby skutecznie walczyć z inflacją. Utrzymywanie stałego kursu
walutowego okazało się fatalną decyzją, ponieważ kursu waluty nie zmieniono
nawet w obliczu rosnącego deficytu handlowego i aprecjacji waluty (aprecjacja waluty jest to wzrost wartości danej waluty. Aprecjacja występuje, gdy wartość waluty w stosunku do waluty zagranicznej rośnie). Polityka stałego kursu
walutowego przyczyniła się do powstania kryzysu. W literaturze wskazuje się,
że właściwszy jest model kursu płynnego, w którym dużą rolę odgrywa bank
centralny. Model kursu płynnego pozwala na zachowanie niezależności w polityce pieniężnej, której nie było w przedkryzysowym Meksyku49. Płynny kurs
walutowy jest to rodzaj kursu walutowego, który jest wynikiem równoważenia podaży i popytu na waluty. Przyjęcie takiego modelu jest korzystne, ponieważ nieznaczne wahania, które występują, nie wymagają interwencji banku
centralnego oraz władz państwowych. Model kursu walutowego jest przyjmowany przez państwa rozwijające się np. w Polsce został przyjęty w 2000 r.50
Kryzys meksykański pokazał, że "rynki wschodzące" są bardzo niestabilne. Ze względu na tą niestabilność należy przyjąć, że napływ dużego
kapitału krótkoterminowego (czyli takiego, którego spłata powinna nastąpić
w ciągu jednego roku) nie jest korzystny i negatywnie wpływa na deficyt
bieżący. Deficyt może mieć charakter trwały lub przejściowy, który wystąpi
w momencie złego rozplanowania przychodów i dochodów51. W literaturze
wskazuje się, że deficyt budżetowy powinien być finansowany przez inwestycje bezpośrednie (długoterminowe) lub kredyty długoterminowe52. Nawet
Sobański 2009, s. 35)
Ibidem, s. 37.
49
Tymoczko 2013, s. 11
50
Polański, Woźniak 2008, s. 157
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przez Gminę Brojce deficytu za 2015 r.
52
Inwestycjami bezpośrednimi nazywa się lokowanie kapitału w przedsiębiorstwach zagranicznych w celu uzyskania wpływu na działanie takich przedsiębiorstw. Celem inwestycji bezpośrednich jest osiąganie zysków przez inwestorów, którzy finansują transnarodowe podmioty
gospodarcze a przez to finansują gospodarkę państwa.
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w stosunku do polskich jednostek samorządowych zwraca sie uwagę, że deficyt
powinien być finansowany jedynie przez kredyty/pożyczki o długim terminie
spłaty. Na gruncie krajowym również ten pogląd jest uzasadniony53.
Dodatkowo, w literaturze przedstawia się słuszny pogląd, że istotny wpływ na rozwój kryzysu ma dostęp do informacji. Wskazuje się, że inwestorzy i inne zainteresowane podmioty nie mają dostępu do informacji
o wskaźnikach ekonomicznych. Dostęp do informacji jest bardzo ważny, aby
zagraniczni inwestorzy nie wpadli w panikę, gdy nie wiedzą w jakim kierunku
kryzys się rozwinie. Minister finansów i bank centralny powinni dawać jasne
sygnały o polityce gospodarczej. Takich jasnych sygnałów odnośnie Meksyku
ewidentnie brakowało. Stąd banki czy inwestorzy nie mogli skutecznie przewidzieć rozwoju sytuacji (ponieważ nie mieli informacji o ryzyku wystąpienia
kryzysu a później o skali kryzysu) i dlatego zapobiegawczo wycofywali inwestowane środki54. Modelowym wnioskiem, który można wyciągnąć z wielu
kryzysów jest to, że od reakcji władz zależy przebieg konfliktu. Zawodność
państwa jest jednym ze skutków kryzysu, skoro więc do niego doszło do państwo w większym bądź mniejszym stopniu ponosi za to winę. Działanie władz
meksykańskich spotęgowało kryzys. Ważne jest by rządzący potrafili wyciągać
z kryzysów wnioski na przyszłość55.
Na przebieg kryzysu ogromny wpływ miała reakcja innych państw (głównie USA) oraz międzynarodowych instytucji finansowych z Międzynarodowym Funduszem Walutowym na czele. Międzynarodowy Fundusz Walutowy nie tylko udzielił niezbędnej pożyczki, ale również koordynował spłatę tej
pożyczki. Ponadto instytucja ta (podobnie zresztą jak przy kryzysie lat 80.)
pomagała Meksykowi utworzyć odpowiedni program naprawczy. Celem Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest pomoc państwom zadłużonym
w zapoczątkowaniu rozwoju gospodarczego56. Mimo, że instytucje międzynarodowe dość szybko zareagowały na sytuację w Meksyku to jednak pojawiają
się opinie, że stosowały one politykę zbyt liberalną, która nie osiągnęła odpowiednich skutków. Dodatkowo, w literaturze wskazuje się, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy od lat 90. tracił znaczenie i nie był w stanie udzielić
wystarczającej pomocy57.
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Podsumowanie oraz wnioski
Na istotną kwestię wskazał Owsiak,
"Obserwacja skali i rodzajów działań ratunkowych i sanacyjnych
w krajach dotkniętych kryzysem prowadzi do wniosku, że priorytetem
w podejmowanych przez państwo przedsięwzięciach ratunkowych jest
skuteczność tych działań".

Działania państwa nie były zbyt udane, ponieważ bez pomocy organizacji
międzynarodowych wyjście z kryzysu nie byłoby możliwe. Dodatkowo należy
wskazać, że jeżeli państwo nie radząc sobie z kryzysem obciąża społeczeństwo
nowymi daninami, to znaczy, że rządzący zdają sobie sprawę, że nie radzą sobie z kryzysem. Wniosek jaki płynie z kryzysów finansowych jest taki, że władza odpowiedzialna za przebieg kryzysu, robi wszystko by zmniejszyć swoją
odpowiedzialność. Dlatego by pozyskać dodatkowe środki wprowadza nowe
podatki czy inne daniny58.
Kryzys pojawiający się w Meksyku i innych rozwijających się państwach pozwala na wyciągnięcie także innych, fundamentalnych wniosków.
Jednym z nich jest fakt, że do skutecznej walki z kryzysem potrzebna jest
współpraca władz z Bankami Centralnymi. Współpraca ta powinna przejawiać się m.in. we wspólnym układaniu planu wyjścia z kryzysu. Banki Centralne mogą lepiej kontrolować sytuację na rynku finansowym i przy odpowiednim współdziałaniu z rządem mają szansę na szybką reakcję w przypadku
pojawienia się oznak nadchodzącego kryzysu59. Ogromną rolę w rozwiązywaniu kryzysów pełnią organizacje międzynarodowe, takie jak: Bank Światowy
czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Wniosek płynący z kryzysów jest
taki, by jeszcze bardziej wzmacniać rolę tych organizacji60.
Kryzys meksykański miał duży wpływ na kryzysy, które wystąpiły
w innych krajach obu Ameryk, szczególnie dotkliwy był kryzys, który powstał
w Argentynie. Kryzys meksykański, który dotarł do innych krajów określa się
efektem tequila61. Efekt tequila najsilniej dotknął Argentynę oraz Brazylię. Po

Owsiak 2012, s. 14-15
Ibidem, s. 17.
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Terminem "efekt tequila" określa się wpływ kryzysu meksykańskiego z lat 1994-1995 na
gospodarki innych państw (głównie Ameryki Łacińskiej). Stąd też kryzys w Meksyku określa
się mianem kryzysu tequila. Efekt tequila nastąpił po tym, jak na skutek dewaluacji meksykańskiej waluty, inwestorzy rozpoczęli wycofywanie inwestycji z innych krajów, co spowodowało
przeniesienie kryzysu na inne państwa, takie jak Brazylia czy Argentyna.
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wybuchu kryzysu w Meksyku rozpoczął się masowy odpływ kapitału zagranicznego z Argentyny. Stało się jasne, że nie tylko Meksyk będzie potrzebował
pomocy finansowej. To potwierdza tylko, jak sytuacja w Meksyku wpływała
na rynki finansowe w innych państwach62. Wycofywanie depozytów spowodowało kłopoty z utrzymaniem płatności przez wiele banków w krajach Ameryki Łacińskiej. Podobieństwa między kryzysem w Meksyku i innych krajach
obu Ameryk wynikają z faktu, że we wszystkich tych państwach kryzys został
zwiększony poprzez masowy odpływ kapitału. Kolejnym podobieństwem był
fakt, że zażegnanie kryzysu było możliwe dzięki uzyskaniu pomocy od podmiotów międzynarodowych, a przede wszystkim od Międzynarodowego Funduszu Walutowego63.
Inwestorzy zagraniczni zaczęli wycofywać swoje oszczędności z niemal wszystkich krajów Ameryki Południowej i Środkowej. Obawiano się, że
efekt tequila szybko rozprzestrzeni się po za granicami Meksyku. Nie były to
obawy wzięte znikąd, ponieważ sytuacja krajów takich jak Argentyna czy Brazylia była dość trudna. Wycofywanie kapitału jednak nie pomogło uchronić
się przed kryzysem. W 1995 r. w Argentynie rozpoczął się kryzys walutowy
a w 1999 r. w kryzysie znajdowała się Brazylia. Wśród państw dotkniętych
efektem tequila można zauważyć, że w pewnym momencie dochodziło do dewaluacji waluty. Było to działanie konieczne by walczyć z kryzysem. Zauważyć
także należy, że nie wszystkie państwa poradziły sobie jednakowo z kryzysem.
Meksykowi udało się zażegnać kryzys bez dużych szkód, natomiast Argentyna
na skutek kryzysu była zmuszona do ogłoszenia niewypłacalności w 2001 r.64.
Podsumowując rozważania na temat kryzysu meksykańskiego należy
zauważyć, że kryzysy są immamentną cechą gospodarki. Czasowe zwolnienie
aktywności gospodarczej następuje w każdym kraju. W każdym kraju kryzysy
jednak przebiegają inaczej, co wynika z sytuacji społeczno-kulturowej, usytuowania geopolitycznego oraz etapu dziejów, w którym dany kraj się znajduje.
W minionych czasach o przebiegu kryzysu decydowały głównie czynniki zewnętrzne, takie jak: epidemie, klęski nieurodzaju, klęski żywiołowe, wojny lub
zjawiska naturalne. Rozwój gospodarki spowodował, że o przebiegu kryzysu
zaczęły decydować w większej mierze czynniki ekonomiczne65. Tak było także
w Meksyku. Meksyk w latach 90. był krajem rozwijającym się. Rozwój przemysłu oraz gospodarki rynkowej spowodował, że wzrosło znaczenie czynników
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ekonomicznych takich jak: popyt, podaż, inflacja, koszty produkcji, import,
eksport, siła nabywcza pieniądza, koniunktura czy system płacowy. Należy pamiętać, że do kryzysu przyczyniły się również czynniki społeczno-polityczne,
takie jak powstanie ludności indiańskiej czy podejrzenie o korupcję rodziny
prezydenta. Bez znaczenia nie są również przyczyny naturalne, np. trzęsienie
ziemi w 1985 r. i duże zniszczenie stolicy kraju hamowały wzrost gospodarczy
a walka ze skutkami trwała wiele lat i pochłonęło olbrzymie środki. Obecnie
gospodarka Meksyku zdołała podnieść się po kryzysie i kraj ten wrócił do
krajów rozwijających się. Dowodem na to jest chociażby fakt, że Meksyk znajduje się wśród 15 państw o najlepszej gospodarce na świecie.
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The Mexican crisis
in the years 1994 - 1995

Summary: The topic of this paper is the Mexican crisis that took place
between 1994 and 1995.The authors goal was to discuss the crisis. At
the beginning of the paper the author presents the definition of the crisis. In the following part, the author outlines the character of Mexicos
economy by briefly discussing the economic, social and political situation at the time of the crisis and today. The author discusses the causes
of the Mexican crisis divided into economic and political factors. The
author then discusses the course of the crisis, with particular emphasis
on the attempts to recover from it. The author also presented the role
of international organizations which had a great influence on limiting
the effects of the crisis. In the next part, an assessment of the Mexican
governments actions and lessons learned from the crisis are presented
(starting with general and model conclusions and ending with specific
ones). Finally, the author briefly presents the impact of the Mexican
crisis on other Central and South American countries, which is related
to the so-called tequila effect. The article explains the definitions related
to the crisis, such as: appreciation, floating exchange rate, direct investment or the mentioned tequila effect.
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Teoretyczne aspekty
memów internetowych

Streszczenie: Niniejszy artykuł omawia tematykę bardzo popularnego w ostatnich latach komunikatu międzyludzkiego, jakim jest mem
internetowy. Powołując się na różne definicje oraz dokonując analizy
pojęć i terminów, została omówiona kwestia mediów jako współczesnego nośnika informacji. W kolejnej części, wyjaśnione zostały terminy
związane z pojęciem memów oraz określono ich społeczne i kulturowe
znaczenie.
Słowa kluczowe: mem internetowy, memetyka, teoria memetyczna,
definicje

Wprowadzenie
Memy internetowe nie są pierwszym, ani jak można przypuszczać ostatnim przejawem komunikatu rozpowszechnianego między ludźmi. Od początków istnienia świata ludzie przekazywali sobie informacje, komunikowali się
ze sobą w bardzo różny sposób, stale udoskonalając drogę przekazu informacji.
Ludzie nieposługujący się umownymi systemami znaków porozumiewali się
między sobą dzięki rysunkom, obrazkom, symbolom, a za ich pośrednictwem
przekazywali sobie informacje, opowiadali różne historie, nazywali swoje stany
emocjonalne, uczucia, prośby, potrzeby etc. W taki sposób w społeczeństwie
zaczęły „krążyć informacje”, legendy, opowiadania, mity o prawdziwych lub
zmyślonych postaciach czy wydarzeniach.
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W społeczeństwach, które posługiwały się już językiem, czyli głównym
środkiem przekazu, wzajemne opowiadanie sobie historii było i jest najważniejszym sposobem rozpowszechniania informacji i kontaktu z drugim człowiekiem. Jak słusznie napisał Piotr Bąk „język jest najdoskonalszym środkiem porozumiewania się ludzi między sobą” (Bąk 1997, s. 20). Mam tutaj
na myśli język, który jest kodem zrozumiałym dla nadawcy, ale i odbiorcy
komunikatu, co doskonale można zauważyć chociażby u Romana Jakobsona – jednego z podstawowych twórców schematu komunikacyjnego, który
oprócz wspomnianych wcześniej: kodu, nadawcy i odbiorcy zawiera również
kontekst, czyli sytuację, która niejako spełnia funkcję poznawczą, a wszystkie
te elementy są formą kontaktu, który jest odpowiednikiem funkcji fatycznej
(Jakobson 1989, s. 81).
Klasyczny model komunikowania masowego Harolda Lasswella
z 1948 roku zakłada, że niewielka liczba wyspecjalizowanych, oficjalnych
instytucji nadawczych przekazuje profesjonalnie przygotowane, standardowe komunikaty wielkiej, rozproszonej i relatywnie biernej masie odbiorców
(Juza 2013, s. 50-51). Cechą modelu, która wysuwa się jako pierwsza jest
jego jednostronność (Lasswell 1948, s. 50). Rozkładając tę myśl na tak zwane
czynniki pierwsze wynika, że stroną aktywną w procesie komunikowania jest
nadawca, który wybiera informację, którą chce przekazać, za pomocą języka,
dzięki odpowiedniemu doborowi słów – tworzy komunikat, aż wreszcie na
swój jedyny i niepowtarzalny sposób objaśnia rzeczywistość.
Media jako współczesny nośnik informacji
Media w zależności od tego, jakiej dziedziny życia dotyczą można definiować bardzo rozmaicie. Termin ten „wywodzi się od łacińskiego słowa
medium i oznacza środek lub pośrednika” (Goban-Klas 2008, s. 22). Według
Gobana-Klasa w wieku XIX mianem tym nazywano również osoby, które
dzięki swoim nadprzyrodzonym zdolnościom porozumiewały się z duchami
zmarłych. Najogólniej ujmując „medium to instrument przenoszenia informacji w czasie lub przestrzeni” (Goban-Klas 2008, s. 147). Według Słownika terminologii medialnej pod redakcją Walerego Pisarka „mediami można
nazwać języki narodowe, wszelkie systemy znaków pozwalające zapisywać
wiadomości oparte na różnych rozpoznawalnych sygnałach np. brzęczenie,
stukanie, pulsowanie” (Pisarek 2006, s. 117). Bez wątpienia współcześnie słowo media kojarzy się większej części społeczeństwa z prasą, radiem, telewizją,
Internetem i innymi środkami przekazu.
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W obecnym świecie bogatym w nowe technologie i powszechnie dostępny
Internet, komunikacja jest możliwa dzięki mediom, a możliwość komunikacji
tą drogą jest uważana jako przywilej współczesnych ludzi. Obecnie to właśnie
media są najważniejszym kanałem dystrybucji informacji w dużych, nowoczesnych społeczeństwach epoki przemysłowej, które za Ferdinandem Tönniesem można nazwać Gesellschaft (Tönnies 1988, s. 54). Wspomniany niemiecki
filozof i socjolog opisuje społeczeństwo jako takie, które charakteryzuje się atomizacją jednostki, ubóstwem więzi wspólnotowych oraz formalno-rzeczowym
charakterem stosunków społecznych, zaś media masowe są odpowiedzialne
za istnienie, integrację i unifikację takowych społeczności (Kłoskowska 1980,
s. 206-207). Niewątpliwie środki masowego przekazu poprzez swoją regularność, globalny zasięg, powtarzalność, a nawet schematyczność przekazów
kształtują wspólną tożsamość społeczeństwa. Jak słusznie stwierdził Tomasz
Goban-Klas „media zajęły się profesjonalnie nie tylko rozpowszechnianiem
informacji, ale również objaśnianiem rzeczywistości, komentowaniem bieżących wydarzeń, krzewieniem istotnych dla społeczeństwa norm i wartości oraz
dostarczaniem rozrywki i zabawy” (Goban-Klas 2004, s. 40).
Jednym z celów mediów masowych jest nie tylko przekazanie informacji czy wyrażenie opinii, ale również odpowiednia interpretacja rzeczywistości.
Należy pamiętać, że informacje przekazywane w mass mediach nie tyle odtwarzają fragmenty świata, co raczej je «wytwarzają», odbiorcy zaś muszą jedynie uchwycić owe stworzone elementy, uświadomić sobie kontekst, w którym
powstały i je zrozumieć. W przeciwnym wypadku ludzie odbieraliby jedynie
niepowiązane ze sobą fragmenty rzeczywistości, o których bardzo szybko by
zapominali (Kozłowska 2006, s. 80-81). Kluczowym zadaniem mediów masowych jest dostarczanie rozrywki i zabawy, a wiele medialnych komunikatów
powstaje z myślą o tejże funkcji. Są to na przykład bardzo popularne rysunki, które w ironiczny sposób komentują rzeczywistość, programy rozrywkowe, relacje z występów satyryków, czy też nieudane wypowiedzi osób znanych.
Nadawcy mogą i często sami wymyślają żarty, które się pojawiają, ale mogą
też korzystać z gotowych przekazów. Jeśli owa, stworzona kompilacja zostanie
wyśmiana w mediach najprawdopodobniej oznacza to, że spełniła swoją rolę
i podbiła serca Internautów. Media ułatwiają rozpowszechnianie komunikatów, a wielostronna komunikacja może być zamieniana przez media w charakterystyczny przekaz jednostronny, choć możliwa jest sytuacja odwrotna.
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Memy internetowe –
teoria memetyczna, termin, znaczenie
Pojęcie memu internetowego zostało zaczerpnięte z teorii memetycznej
Richarda Dawkinsa autora książki Samolubny gen, który odwoływał się do
darwinizmu twierdząc, że „tak jak geny rozprzestrzeniają się w puli genowej,
przeskakując z ciała do ciała za pośrednictwem plemników lub jaj, tak memy
propagują się w puli memów, przeskakując z jednego mózgu do drugiego
w procesie szeroko rozumianego naśladownictwa” (Dawkins 1996, s. 266).
Badania kultury w odwołaniu do teorii ewolucji podejmowali również inni
badacze, na przykład Herbert Spencer, czy Edward Wilson. Jednak tylko
Dawkinsowi udało się wprowadzić do obiegu pojęcie „memu jako replikatora
kulturowego” (Kowalewska 2015, s. 182). Dzięki zastosowaniu przystępnej
terminologii i graficznych wyjaśnień pojęcie na dobre zagościło nie tylko pośród uczonych ze środowisk akademickich.
Richard Dawkins wyszczególnił trzy kluczowe cechy udanych memów:
•
•
•

fidelity – tłum. wierność kopiowania,
fecundity – tłum. płodność,
longevity – tłum. długowiczeność (Dawkins 1996, s.266).

Do dzisiaj są to zestawy cech, które służą badaczom na całym świecie
w badaniu, analizowaniu, zjawisk interpretujących memy internetowe. Odwołując się jednak do pierwszej cechy – wierności kopiowania, memy mają
być przede wszystkim skuteczne, a zatem mają łatwo zapadać w pamięć,
a nawet stać się niezapominalne. Memy mogą przetrwać zarówno w formach
niezmienionych, a także jako udoskonalone wersje samych siebie. Często
z pozoru te same memy gromadzą w sobie nowe informacje o sobie w postaci różnorodnych metamemów (Marcowski 2012, s. 2). Drugą kluczową
cechą memów jest płodność, niezwykle częstym zjawiskiem jest bardzo szybka
ich mutacja, co daje ogólnointernetową popularność, którą osiągają w przeciągu nawet kilkunastu godzin. Potwierdza to też stwierdzenie, że memy są
jak epidemia, ponieważ ich zasięg bywa nieograniczony. Trzecią cechą jest
długowieczność, co według Adama Walkiewicza jest kwestią bardzo sporną.
Jak pisze w swoim artykule Czym są memy internetowe? Rozważania z perspektywy memetycznej, zważywszy bardzo często na ich cyfrową formę mogą istnieć
nieprzerwanie w przestrzeniach Internetu, nie ulegając jednocześnie żadnym
zmianom swojej jakość i kształtu (Walkiewicz 2012, s. 3).
76

TEORETYCZNE ASPEKTY MEMÓW INTERNETOWYCH

Zatem cechą charakterystyczną memów jest ich długowieczność w cyberprzestrzeni, ale i krótkotrwała natura, ponieważ są stale zastępowane przez
coraz to nowe wytwory. Należy dodatkowo wspomnieć, że Internet ma nieograniczoną pamięć, w przeciwieństwie do człowieka, którego mózg nie jest aż
tak doskonały i często „wymazuje” niepotrzebne informacje. I wcale nie mam
tu na myśli twierdzenia, że memy „zaśmiecają” ludzką pamięć, dlatego ludzie
o nich zapominają. Coś, co jest w stanie rozbawić kogoś raz, na pewno nie
rozbawi tej samej osoby po raz drugi w taki sam sposób.
Mem jest powszechnie rozpoznawalnym, ale niekoniecznie dobrze rozumianym pojęciem. Obecnie mianem memu internetowego określa się zdigitalizowaną jednostkę informacji (obrazek, film, stronę internetową, hasło, hiperłącze), która rozprzestrzenia się w Sieci. W publikacji Niecne memy. Dwanaście
wykładów o kulturze Internetu autorka podaje kilka wyjaśnień dla tego pojęcia.
Pierwsze mówi o tym, że „mem to tak zwany żart internetowy” (Kamińska
2011, s. 62). Natomiast amatorskie teorie cybermemetyków głoszą, że „memy
internetowe to metafory memu Dawkinsowskiego” (Kamińska 2011, s. 62).
Zaś zwolennicy hipotezy socjo-biologicznej definiują, że jest to po prostu „wizualizowany mem” (Kamińska 2011, s. 62).
Oczywiście nie istnieje jedna definicja memu internetowego. Kilka definicji podaje również Richard Brodie w swojej książce Virus of the mind: the
new science of the meme. Pierwsza z nich to ujęcie biologiczne, dawkinsowskie,
mówiąca o tym, że mem to podstawowa jednostka transmisji kulturowej (Brodie 2009, s. 24). Zaś Henry Plotkin, autor książki Darwin Machines and the
Nature of Knowledge tłumaczy, że mem to jednostka dziedzictwa kulturowego,
która jest analogiczna do genu, a więc jest wewnętrzną reprezentacją wiedzy”
(Plotkin 1997, s. 65). Jeszcze inne znaczenie memu proponuje Daniel Dennett,
który w ujęciu kognitywnym podkreśla, że „mem jest ideą, a więc rodzajem
kompleksowej idei, uformowaną w odrębną, trwałą, łatwą do zapamiętania
jednostkę” (Dennett 1998, s. 40).
Niesamowicie rozbudowaną definicję memu podał również Glen Grant,
autor Leksykonu memetycznego, który pisze, że jest to „wzorzec zaraźliwej informacji, który replikuje się poprzez symbiotyczne infekowanie umysłów ludzi,
zmieniając ich zachowanie, powodując, że propagują oni ów wzór. Różnorodne slogany, chwytliwe frazy, melodie, ikony, wynalazki i mody są typowymi
memami. Idea lub wzór informacji nie jest memem dopóki nie sprawi, że
ktoś go zreplikuje, powtórzy komuś innemu, lub w inny sposób narazi kogoś
na infekcję” (Glen 2005, s. 73). O częściach składowych memu pisał także
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Patrick Davison w książce The Language of Internet Meme, który wyróżnia trzy
części składowe memu:
•
•
•

manifestation – tłum. wyrażenie,
behaviour – tłum. zachowanie,
ideal – tłum. ideał (Davinson 2012, s. 201).

Oznacza to, że za pośrednictwem memu przedstawione są zjawiska,
obiekty, postaci, które podejmowane są poprzez różne zachowania jednostek. Davison uważa, że aby prawidłowo zbadać rozprzestrzenianie się danego
memu, należy sprawdzić, które z części z wyżej wymienionych składników
zostały przystosowane. Jak twierdzi autor, jest to bardzo ważne, ponieważ
identyfikacja replikacji memów bywa subiektywna. Mem jako wzorzec jest
tworzony i bardzo często w niezmienionej formie powielany dalej. Natomiast
coraz powszechniejsze jest zjawisko modyfikacji memu, w wyniku której
zmianie ulega treść jaką ten sam mem przekazywał na samym początku.
Bardzo przydatne wyjaśnienie pojęcia memu można odnaleźć w Słowniku języka polskiego PWN, który definiuje mem jako „chwytliwą porcję informacji rozpowszechnianą w Internecie, zwykle w formie krótkiego filmu,
obrazka lub zdjęcia, na którym umieszczono jakiś tekst” (Sobol 2010, s. 568).
Ten sam słownik pod redakcją Elżbiety Sobol proponuje również definicję
memetyki, która „jest metodą badania kultury i społeczeństwa na podstawie
koncepcji memów” (Sobol 2010, s. 569).
Bardzo ciekawą definicję memu, która nawiązuje do Dawkinsa przedstawiła autorka Maszyny memowej Susan Blackmore. Badaczka definiuje memy
podkreślając rolę naśladownictwa w bardzo szerokim rozumieniu tego słowa. Dla Blackmore memem jest wszystko, co rozprzestrzenia się od człowieka
dzięki naśladownictwu. Jak pisze:
mieści się tu całe wasze słownictwo, anegdoty, które znacie, umiejętności i nawyki, które przejęliście od innych, oraz gry, w które lubicie grać.
Mieszczą się tu piosenki, które nucicie, i reguły, których przestrzegacie. Tak więc, na przykład, ilekroć jedziecie lewą (lub prawą!) stroną
drogi, jecie curry z piwem lub pizzę i coca-colę, gwiżdżecie melodię
z Neighbours czy nawet witacie się uściskiem dłoni, rozpowszechniacie memy. Każdy z tych memów z osobna wyewoluował w zupełnie
niezależnym procesie, ale każdy z nich wykorzystuje wasze zachowania
dla własnego powielenia (Blackmore 2002, s. 31).
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Powielanie się memów następuje nieustannie, bez względu na to, czy treści w nich zawarte są przydatne, szkodliwe, czy nie mają dla nas żadnej wartości
(Blackmore 2002, s. 31). Jako przykłady Blackmore podaje błyskotliwy wynalazek, który jest rozpowszechniany z uwagi na jego walory użytkowe, świąteczną piosenkę Jingle Bells, którą odtwarzają miliony osób na całym świecie dlatego, że łatwo wpada w ucho. Przykładem memów szkodliwych są jej zdaniem
wszelkiego typu łańcuszki św. Antoniego, czy nieskuteczne diety odchudzające.
Bez względu na swoją użyteczność czy przydatność ich wspólną cechą jest to,
że „rozprzestrzeniają się, gdy tylko mają ku temu okazję” (Blackmore 2002,
s. 32). Memy są podobne niczym geny samolubne, bo ich jedynym celem jest
powielanie się i rozpowszechnianie. Jedynie takie memy, które docierają do
milionów osób na całym świecie i są przekazywane dalej, można stwierdzić, że
odnoszą sukces. Jak pisze Blackmore „my ludzie, z powodu swych zdolności
naśladowczych staliśmy się po prostu fizycznymi «gospodarzami» potrzebnymi
memom do realizacji ich własnych celów” (Blackmore 2002, s. 32).
Limor Shifman – badaczka memów, w swojej książce Memes – In Digital
Culture pisząc o memach stwierdza, że są jak Forest Gump, „pozornie stanowią banalne kawałki popkultury, jednak głębsze spojrzenie pozwala dostrzec,
iż odgrywają istotną rolę w definiowaniu wydarzeń dwudziestego pierwszego
wieku” (Shifman 2013, s. 6).
Trudno stwierdzić, co tak naprawdę decyduje o tym, iż jedne z memów
rozprzestrzeniają się z dużą łatwością i stają się na dłużej częścią kultury, a inne
znikają równie szybko, jak się pojawiły.
Podsumowanie
Niniejsze rozważania są potwierdzeniem tego, że nie ma jednej definicji memu, a w różnych publikacjach można znaleźć wiele teorii i spostrzeżeń.
Spośród wielu istniejących i wymienionych przeze mnie pojęć badaczy można
wyróżnić elementy wspólne, które rzeczywiście pozwalają zrozumieć, czym tak
naprawdę jest mem internetowy.
Analizując powyższe definicje, można stwierdzić, że memem nie należy
nazywać pojedynczego filmu, zdjęcia, czy też grafu, które są opatrzone jakimś
komentarzem. Mem jest pewną ideą – pomysłem, za którym kryje się połączenie napisu i obrazu, który rozprzestrzenia się w Internecie i jest replikowany.
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Theoretical Aspects of Internet Memes

Abstract: This article discusses the subject of a very popular in recent
years interpersonal message, which is the Internet meme. By referring
to various definitions and analyzing concepts and terms, the issue of
the media as a contemporary information carrier is discussed. In the
next section, the terms related to memes are explained and their social
and cultural significance are determined.
Keywords: internet meme, memetics, memetic theory, definitions
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Nowy wymiar konfliktu
izraelsko-palestyńskiego
w XXI wieku. Kwestia mniejszości
żydowskiej w Szwecji.

Streszczenie: W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się o współczesnym antysemityzmie, który ma miejsce w Europie. Przypadki agresji
werbalnej i niewerbalnej mają także miejsce w najbardziej rozwiniętych
demokracjach, jak Szwecja. Celem artykułu było przedstawienie sytuacji mniejszości żydowskiej, jako przedmiotu dyskryminacji i nietolerancji, wynikającej z nierozstrzygniętego konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Wyniki badań wykazują, że Szwecję, określaną jako państwo
dobrobytu i stojąca na straży praw człowieka, nie ominęła nowa fala
antysemityzmu, którego nadawcami są zarówno rodowici Szwedzi, jak
i przybysze z regionu bliskowschodniego. Podstawowe pytania, na jakie artykuł przedstawił próbę odpowiedzenia, są następujące: Jakie są
cechy współczesnego antysemityzmu? Czy charakteryzuje się mniejszości żydowska w Szwecji? W jaki sposób konflikt izraelsko-palestyński
wpływa na relacje między muzułmanami a wyznawcami judaizmu? Od
jakiego czasu trwają prześladowania w Szwecji? Kto przeważnie stawia
się w roli oprawcy? Czy rząd Szwecji podjął odpowiednie starania, aby
przeciwdziałać takim praktykom? Czy rosnące zjawisko antysemityzmu
przyczyni się znacząco do deformacji demokracji w Szwecji? Zebrany
materiał zostanie przeanalizowany przy zastosowaniu metody analizy
danych zastanych. Pomocna będzie także metoda analizy instytucjonalno-prawnej. Dla porównania opinii poszczególnych mniejszości
oraz wypowiedzi polityków wykorzystana zostanie metoda komparatystyczna. Badania dotyczące powyższej tematyki wymagają kontynuacji
w wymiarze lokalnym, regionalnym, jak i globalnym, z uwzględnieniem państw skandynawskich oraz nordyckich i przedstawienia ich sytuacji wewnętrznej.
Słowa kluczowe: konflikt, Izrael, Palestyna, mniejszość żydowska,
Szwecja, współczesny antysemityzm
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Wstęp
Szwecja stała się domem dla wielu imigrantów, którzy uciekali albo
przed konfliktami zbrojnymi, albo niekorzystną sytuacją ekonomiczną w ich
ojczyznach. W państwie przyjmującym zagwarantowano im równe prawa
i wolności, które wynikają nie tylko ze szwedzkiego prawodawstwa, co historii
i kultury, szerzącej wielokulturowe wartości i tolerancję. Jednak od tej reguły
pojawiły się odstępstwa, pod postacią dyskryminacji oraz prześladowań, zagrażające nie tyle pozycji Szwecji na świecie, co mniejszościom, którym obiecano życie w pokojowej i sprawiedliwej atmosferze.
Współczesny antysemityzm
Antysemityzm bazuje na różnego rodzaju krzywdzących uproszczeniach,
uprzedzeniach, stereotypach oraz mitach, które mają na celu umniejszenie
znaczenia danej grupy. W XIX i XX wieku popularne było określenie Żydów
jako obcą grupę lub rasę, która nie należała do Europy. W przeszłości bazowano na prostych mitach, jak to że wyznawcy judaizmu mordowali dzieci,
przyczyniali się do wybuchów zaraz lub zatruwali studnie. Obwiniano ich
także za ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa, picie krwi Chrześcijan, wyzyskiwanie chłopów i uprawianie lichwy1. Współcześnie, dominują teorie spiskowe
o przejęciu przez Żydów władzy nad światem (ta teoria najbardziej została
spopularyzowana na Węgrzech, poprzez demonizację postaci George’a Sorosa – węgierskiego miliardera żydowskiego pochodzenia, który rzekomo ma
być liderem syjonistycznego spisku, ukierunkowanego na zniszczenie białej,
chrześcijańskiej Europy, w wyniku przyjmowania muzułmańskich uchodźców2), poprzez kontrolę czołowych instytucji, jak rządy narodowe, czy banki3.
Z kolei w środowiskach skrajnie ekstremalnych, jak Hamas, czy Hezbollah,
nienawiść do Żydów utożsamiana jest z Izraelem powiązanym z okcydentalnym światem zachodnim – źródłem obecnego zła4. Powyższe cechy budują: ,,pewne spojrzenie na Żydów, które może wyrażać nienawiść wobec nich.
Ta retoryczna i fizyczna manifestacja antysemityzmu jest skierowana w stronę Żydów i nie-Żydów i/lub ich posiadłości, żydowskich instytucji (…)’’5.
Niemiecka badaczka zjawiska antysemityzmu, Juliane Wetzel, twierdzi, że
1
2
3
4
5

Cohn-Sherbok i El-Alami 2002, s. 19.
Applebaum 2020, s. 52.
Antisemitism.
Danecki 2007, s. 489.
Wodak 2018, s. 63.
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obecnie zachodzi proces wypierania ,,antysemityzmu rasistowskiego’’, na rzecz
,,antysemityzmu kulturowego’’ lub ,,politycznego’’6. Wynika to też z różnicy
pojmowania mniejszości żydowskiej, nie w kategoriach bycia uznanym za barbarzyńską grupę, lecz powiązanych ze snuciem teorii spiskowych o dominacji
żydowskiej na świecie. W związku z tym, można określić występowanie tzw.
,,antysemityzmu negującego’’(antisemitismförnekelse)7, który zakłada, że Żydzi swoim zachowaniem, przyczynili się do stworzenia antysemityzmu8. Lars
Dencik i Karl Marosy wymieniają trzy rodzaje antysemityzmu. ,,Klasyczny’’
wywodzi się z teorii spiskowych związanych z Żydami. Drugi typ powiązany jest z konfliktem między Izraelem a państwami arabskimi. Antysemityzm
związany z Izraelem wynika z bycia jedynym demokratycznym państwem typu
zachodniego na Bliskim Wschodzie, uznanym przez euroatlantycki świat. Po
drugie, dochodzi znaczenie Jerozolimy, jako świętego miasta dla trzech religii księgi9. Ostatni antysemityzm przyjął nazwę ,,oświeconego’’, który odwołuje się do zakazania praktyk związanych z judaizmem i żydowską tradycją,
jako koszerny ubój czy obrzezanie10. Inny typ antysemityzmu - ,,naukowy’’ –
powstał w Niemczech w XX w. Wykorzystywany jest do tej pory przez tyranów i demagogów, którzy chcą realizować swoje niecne cele pod osłoną rasowo-ekonomicznej nierówności wynikającej z obecności Żydów w danym
państwie. W takiej formie przetrwał w państwach środkowo – wschodniej
Europy11. Po II wojnie światowej wykrystalizowały się dwie nowe odmiany
antysemityzmu, jak ,,druga wersja antysemityzmu’’ (secondary anitsemitism)
i antysemityzm powiązany z państwem Izrael oraz syjonizmem. Autorem
pierwszego pojęcie jest Theodor Adorno, który dążył do zwrócenia uwagi
opinii publicznej na postrzeganie Żydów w powojennej rzeczywistości uznawanych wówczas za tych, którzy wykorzystali Niemców12. ,,Nowy antysemityzm’’, który dominuje w XXI – wiecznej przestrzeni publicznej, przybrał nazwę ,,mobilnego uprzedzenia’’ w wyniku zwiększonego dostępu do nowych
technologii i wykorzystywania internetu do rozpowszechniania informacji13.
Ten fenomen tłumaczy się poprzez odwrócenie postawy względem Żydów.
Podczas XX – wiecznego pogromu, większość narodów solidaryzowała się
Cohen i in. 2020, s. 6.
Można nawet zaklasyfikować taki pogląd do nurtu rewizjonizmu historycznego, uwzględniającego poglądy negujące istnienie Holocaustu lub banalizacją samozagadnienie.
8
Cohen i in. 2020, s. 10.
9
Bachner 2010.
10
Lapidus 2018/Alice: Jag var två kvarter från ett terrordåd i Tel Aviv där jag bor.
11
Trachtenberg 1997, s. 15, 16.
12
Wodak 2018, s. 64.
13
Nylund Skog 2014, s. 3.
6

7
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z uciśnionym ludem, jednak kiedy mniejszość zażądała własnego państwa,
a po ukonstytuowaniu się Izraela, państwo to zaczęło pretendować do rangi
regionalnej potęgi, resentymenty i uprzedzenia powróciły14. Obecnie antysemityzm przejawia się w mniej abstrakcyjnych porównaniach, bardziej celujących w polityczny background. Wykorzystuje się hasła, które mają w negatywnym świetle przedstawić nie tyle samych Żydów, co samo państwo Izrael.
Noszenie przez neonazistów koszulek z wizerunkami Osamy ibn Ladena lub
Saddama Husajna, jako przejaw solidarności z uciskanymi Palestyńczykami
oraz wypowiadanie haseł: ,,terrorystyczne państwo Izrael’’ lub ,,syjoniści tworzą terroryzm poprzez swoje intrygi w Izraelu i poza nim’’15, stanowią przejaw
nowego zastosowania mechanizmów antysemityzmu. Antysemityzm przejawia się poprzez przemoc werbalną, jak i niewerbalną, poczynając od kierowania obelżywych wyzwisk, gróźb, wykorzystywania demonizującej ikonografii,
niszczenia mienia, a kończąc na torturowaniu przedstawicieli grupy i dokonywaniu zabójstw. Antysemityzm zatem połączony jest z zagrożeniami bezpieczeństwa społecznego16, wśród których Aleksandra Skrabacz wyróżnia, m.in.
uprzedzenia kulturowe i społeczne, dyskryminację mniejszości narodowych,
etnicznych, kulturowych, językowych i religijnych, a także wykorzystywanie
skrajnych wartości17. Członkowie mniejszości, które stały się celem ataków,
nie mogą w pełni korzystać z przynależnych im praw i wolności oraz realizować się jako jednostki, w wyniku poczucia ciągłego zagrożenia, utrudniającego ujawnienie własnej tożsamości. Joshua Trachtenberg uzasadnia niegasnącą
popularność antysemityzmu, jako ludzką skłonność do wierzenia w to, w co
chce się wierzyć, bez względu na to, czy istnieje obiektywne uzasadnienie18.
W dobie powszechnego dostępu do mass mediów i wolności słowa, odbiorcy
przekazów napotykają na szum medialny (feeding frenzy), zalew informacji,
mnogość opinii, z których każdy wybiera taki pogląd, jaki jest najbardziej
zbliżony do jego własnych przekonań. Karl Deutsch, wskazuje na ścisłą relację między komunikatami wydawanymi przez środki masowego przekazu,
a rozprzestrzenianiem przez nie sentymentów nacjonalistycznych i etnicznych.
Globalny charakter mediów sprawia, że wydarzenia zaistniałe w jednej części
Bernardelli 2007, s. 40.
Pallade 2010, s. 1.
16
Autorka przyjęła definicję bezpieczeństwa społecznego zaproponowaną przez Aleksandrę
Skrabacz, oznaczającą, iż jest to: ,,ochrona egzystencjalnych podstaw życia ludzi, zapewnienie
możliwości zaspokojenia indywidulanych, duchowych i materialnych potrzeb oraz realizacji
aspiracji życiowych przez tworzenie warunków do pracy i nauki, ochronę zdrowia oraz gwarancje emerytalne’’, cyt. za Skrabacz 2012.
17
Jagiełło-Szostak, Sienko i Szyszlak 2018, s. 25, 26.
18
Trachtenberg 1997, s. 13.
14
15
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świata trafią do pozostałych państw globu, wywołując przy tym zróżnicowane
reakcje19. W ten sposób pojawia się konflikt na osi zwolenników i przeciwników danego poglądu i podmiotu, którego on dotyczy.
Podsumowując, można wykazać, że antysemityzm ewoluował z abstrakcyjnego określania Żydów, wyolbrzymiającego ich cechy zewnętrzne, poprzez
odnoszenie się do żydowskiej historii i tradycji, a kończąc na ustanowieniu
Izraela, jako głównego wroga świata islamu. Nowy antysemityzm łączy w sobie cechy wcześniejszych faz, dodając kolejne czynniki, jak media masowe,
ułatwiające formułowanie się grup nacjonalistycznych i komunikowanie się
między nimi. To także niezawodny środek w przypadku rozsyłania treści zagrażających bytowi mniejszości na terytorium danego państwa. W konsekwencji, prowadzi to do zmobilizowania skrajnie ekstremalnych sił, które wyrażają
swoją dominację nad pozostałymi grupami społecznymi, poprzez psychiczne
oraz fizyczne znęcanie się nad przedstawicielami danej zbiorowości.

Antysemityzm w Szwecji: przyczyny i rozwój
W celu zrozumienia problematyki nowego antysemityzmu w Szwecji, należałoby uwzględnić czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne, które determinują
powstanie i utrzymanie wymienionej tendencji. W skład pierwszej kategorii
będzie wchodzić charakterystyka procesu asymilacji Żydów w skandynawskim
państwie, natomiast w przypadku uwarunkowań zewnętrznych zostanie przedstawiona specyfika konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Obie te kategorie pełnią
niezwykle ważną rolę w pojmowaniu obecnej sytuacji nawiązującej do wzrastania tendencji wrogich mniejszości żydowskiej w Szwecji.
Mniejszość żydowska w Szwecji – przeszłość i teraźniejszość
Przed przybyciem Aarona Izaaka w 1774 r.20, pierwszego szwedzkiego
Żyda, prawo Szwecji nie regulowało kwestii tejże mniejszości, a jedynie odnosiło się do przepisów zawartych w prawie kościelnym21 dotyczących konieczności przyjęcia luteranizmu, jako warunku do osiedlenia się na terytorium
Szwecji. Aaron Izaak, grawer i kupiec z północnych Niemiec, uzyskał pierwsze
w historii Szwecji pozwolenie na praktykowanie swojej wiary22. Doprowadziło
Żelazny 2006, s. 48.
Pierwszy raz żydowskie nazwisko pojawiło się w szwedzkich dokumentach w XVI wieku.
21
Ustawa kościelna z 1686 r. po raz pierwszy wezwała Żydów i Turków do porzucenia swoich
pogańskich praktyki i przyjęcia chrztu.
22
Podobny przywilej nadano jego bratu Marcusowi i towarzyszącemu kamieniarzowi Abrahamowi Pachowi.

19

20
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to do założenia przez niego żydowskiej kongregacji w Sztokholmie oraz w
Marstrand, które stało się portem otwartym dla innowierców23. Przybywali
wówczas Żydzi z Niemiec, Danii, Galicji i w mniejszej liczbie z Wielkiej Brytanii czy Niderlandów24. W 1779 r. został zatwierdzony wniosek Riksdagu pt.
,,Powszechna wolność wyznaniowa’’ (Allmän religionsfrihet), przyjęty także
przez ówcześnie panującego króla Gustawa III25 (władca wprowadził tzw. Judereglementet obowiązujące do 1838 r., które dawało Żydom możliwość osadnictwa bez obowiązku przechrzczenia się). Od momentu, gdy Izaak założył
gminę żydowską, zaczęto mówić o Żydach jako grupie osób zamieszkujących
Szwecję. Szwedzcy władcy akceptowali Żydów, widząc jak mogą napędzić
gospodarkę, jednocześnie nie chcąc, aby zanadto angażowali się w sprawy
religijne. Na przełomie XVII i XVIII w. starano się osiągnąć jak największy eksport, przy równoczesnym ograniczeniu importowania towarów. Wzór
do naśladowania Szwedzi zaczerpnęli z ówczesnych Niderlandów, których
ustawodawstwo sprzyjało takimi mniejszościom, jak Hugenoci czy właśnie
Żydzi.26 Żydowscy osiedleńcy (warunkiem zasiedlenia było posiadania minimum 2000 riksdaler – szwedzkich talarów – oraz pochodzenie zachodnioeuropejskie, głównie z północnych Niemiec27) w Szwecji zostali uprawnieni
do zamieszkania w czterech miastach: Sztokholmie, Göteborgu, Karlskronie
i Norrköping (dopiero po prawnych zmianach przeprowadzonych w 1854 r.,
Żydzi mogli zamieszkiwać na całym terytorium Królestwa) oraz wznoszenia
w obrębie ich murów synagog. Zostały im udostępnione także niektóre zawody, jak możliwość pełnienia funkcji urzędnika państwowego, mogli zajmować się handlem oraz pracować na straganach. Jedynymi zakazami były
niemożność brania udziału w wyborach parlamentarnych i zawierania mieszanych małżeństw (co zostało złamane już w 1796 r.)28. Pierwsze ustępstwa
przyczyniły się do napływu tejże mniejszości na przełomie XVIII i XIX wieku, a wraz z tym, do dalszej reformy obowiązującego prawa, umożliwiającego
przybyszom osiedlanie się w całej Szwecji, posiadanie nieruchomości, uczęszczanie do szkół oraz zawieranie mieszanych małżeństw. Punktem kulminacyjnym było uchwalenie dekretu królewskiego w 1838 r. ,,O obowiązkach

De svenska judarnas historia.
Bredefeldt 2015, s. 10.
25
Bardzo często Żydzi znajdowali się w królewskim otoczeniu. Tak na przykład, jeden
z lekarzy Gustawa Wazy był pochodzenia żydowskiego, zaś królowa Krystyna utrzymywała
z osobami wyznania mojżeszowego kontakty i zapraszała ich do swojego królestwa.
26
Karlsson 2010, s. 14.
27
Tamże, s. 15.
28
Rosenblad i Söderholm 2021/Judarnas historia i Sverige.
23
24
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i prawach wyznawców wiary mojżeszowej w Królestwie’’ (Angående mosaiska
trosbekännares skyldigheter och rättigheter i riket). Wtedy to, Żydzi zostali zrównani z rodowitymi Szwedami po względem prawnym, z pewnymi wyjątkami dotyczącymi miejsca ich zamieszkania, prawem do głosowania i składania
zeznań w sądzie29. Trzydzieści dwa lata później, Żydom nadano pełnię praw
obywatelskich30. Obecnie szacuje się, że w Szwecji żyje ok. 20 tysięcy Żydów31.
Na terytorium skandynawskiego państwa można zlokalizować cztery zbory żydowskie: w Sztokholmie (ok. 4 500 członków), w Göteborgu (ok. 1000 członków), w Malmö (ok. 500 członków) oraz w Helsingborgu (ok. 100 członków).
Dodatkowo, w pozostałych miastach znajdują się synagogi, centra żydowskie
i organizacje zapewniające rozwój mniejszości, jak stowarzyszenia kulturowe,
czy wydawnictwa książek32. Prawa mniejszości żydowskiej reguluje ustawa
z 2009 r. o mniejszościach narodowych i językach mniejszości (Lag (2009:724))
om nationella minoriteter och minoritetsspråk), która zgodna jest z wytycznymi
przedstawionymi w Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości
narodowych (1995) i Europejskiej Karcie języków regionalnych lub mniejszościowych (1992). Szwedzka ustawa nakłada na organy szczebla lokalnego,
regionalnego i centralnego odpowiedzialność za prawa i wolności obecnych
mniejszości oraz wspierania ich kultury, a także języka33.
Konflikt izraelsko – palestyński
Od końca lat 20. XX w. można odnotować wzrost niezadowolenia po
stronie Żydów i Palestyńczyków oraz rozpoczęcie procesu wzajemnych ataków i oskarżeń, poczynając od wydawałoby się najmniej konfliktogennych
incydentów, jak przypadek chłopca, którego piłka trafiła do ogródka, gdzie
mieszkała arabska rodzina34, po bardziej znaczące, aż na skalę międzynarodową wydarzenia, za przykład podając Kryzys Sueski z 1956 r. Działania izraelsko – palestyńskie bazują na odwetach i wzajemnych atakach. Po każdym
akcie agresji, można oczekiwać na odpowiedź o podobnym, a nawet o niewspółmiernie większym natężeniu. Kiedy 18 lutego 2002 r. członek Brygad

Karlsson 2010, s. 15.
Manderman 2020 /Judarnas historia.
31
Podanie konkretnej liczby często obarczone jest marginesem błędu z powodu niepewności
określenia pojęciem ,,Żyd’’ w kategoriach etnicznych, narodowych lub religijnych. Na rzecz
artykuł, została podana średnia liczba ogólnie pojmowanych członków mniejszość żydowskiej
w Szwecji na bazie danych z 2018 r. zebranych przez Centralną Radę Żydowską (Judiska centralrådets uppskattning).
32
Judar i Sverige.
33
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
34
Chłopiec zginął w wyniku pchnięcia nożem, zob. Mroczkowski 2014, s. 216.
29
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Męczenników Al-Aksa wysadził się w powietrze, zabijając przy tym trzech żydowskich mieszkańców, izraelskie F-16, w ramach rewanżu, zbombardowało
budynki palestyńskie w Strefie Gazy, ostrzelano siedzibę Force 17 i kompleks
prezydencji w Gazie. Dodatkowo zniszczono siedziby palestyńskiego radia
i telewizji, a życie straciło 15 Palestyńczyków35. Początek dzisiejszego oblicza konfliktu można datować na dzień 14 maja 1948 r., kiedy Agencja Żydowska ogłosiła powstanie Izraela. Kwestia statusu Palestyńczyków stała się
jednym ze źródeł współczesnego antysemityzmu. Wypędzeni ze swoich domostw, zostali przedmiotem rozgrywki między ważnymi graczami regionu.
Wiele państw odmawiało udzielania im schronienia, bowiem nie chciano, aby
problem palestyński zdestabilizował wewnętrzną, i tak już napiętą, sytuację
państw arabskich. Co więcej, nawet podmioty areny międzynarodowej, zarówno państwa, jak i organizacje międzynarodowe, nie poświęcały wystarczająco dużo uwagi sytuacji palestyńskich uciekinierów, co zmusiło uchodźców
do podjęcia bardziej radyklanych środków, czego świadectwem są wydarzenia
zaistniałe podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1982 r.36 Kolejnego
źródła można dopatrywać się w nierozstrzygniętej kwestii statusu Jerozolimy i
wątków religijnych. Wschodnia część miasta, która od wojny sześciodniowej
(5–10 czerwca 1967 r.) znajduje się w posiadaniu Izraela, stanowi kolejne
ogniowo problemów natury polityczno-etnicznej. Trzeci argument odnosi
się do niewłaściwego podejścia do istoty konfliktu i niewystarczającej ilości
podjętych prób jego rozwiązania bądź wstrzymania lub ograniczenia eskalacji przemocy. Brak zaufania obu stron względem siebie, łamanie obietnic,
niechęć do ustępstw, realizacja własnych interesów przez postronnych graczy,
rzutuje na niską jakość prowadzonych negocjacji. Przedostatnia przyczyna jest
powiązana z wizerunkiem medialnym kreowanym przez zagraniczne media,
nastawione na przedstawianie krwawych scen i demonizacji jednej lub drugiej
strony. Mass media stosują tzw. agenda setting, czyli nie narzucanie odbiorcom, jak mają myśleć, ale o czym mają myśleć37. To z kolei stanowi paliwo
napędowe dla środowisk radyklanych. Na koniec należy wspomnieć o próbie
obnażania ,,prawdziwego oblicza’’ Izraela i podważania jego wizerunku na
globalnej scenie, jako państwa demokratycznego. Za przykład można podać
operację ,,Płynny Ołów’’ przeprowadzonej 27 grudnia 2008 r. przez Hamas
w Strefie Gazy38. Operacja ukazała, że Izrael nie tylko chce wyeliminować
35
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członków organizacji terrorystycznej, ale także zabić jak największą liczbę bezbronnych Palestyńczyków, poprzez niszczenie ich gospodarstw i infrastruktury
użyteczności publicznej39. Wymienione czynniki po dziś dzień determinują
utrzymywanie się antysemityzmu tam, gdzie żyje mniejszość muzułmańska.
Środowiska, najbardziej podatne na bezpośredni przepływ informacji ze świata
bliskowschodniego, szukają wroga w swoim otoczeniu i próbują pomścić porażkę swoich pobratymców w walce o wyzwolenie arabskiej ummy. Niekiedy
do motywów przygotowania ataku werbalnego czy niewerbalnego dochodzą
aspekty lokalne, jak status materialny, społeczny, poziom wykształcenia. Razem, tworzą zespół czynników powiązanych z konfliktem izraelsko – palestyńskim oraz odwołujących się do bieżącej sytuacji konkretnej mniejszości.

Nowy antysemityzm w Szwecji
Datę początkową negatywnego podejścia do ludności żydowskiej można wyznaczyć na rok 1921, kiedy to w Uppsali powołano pierwszy na świecie Instytut Higieny Rasy (Statens institut för rasbiologi), który zajmował się
tzw. ,,naukowym rasizmem’’. Prowadzone badania przyczyniły się do przyjęcia
w 1934 r. przez rząd ustawy o sterylizacji oraz ustawy z 1927 r. o obcokrajowcach, nastawioną na ochronę szwedzkiego rynku przed przybyszami z zewnątrz oraz zachowanie jedności narodu. Teoria biologii rasy odgrywała tak
istotną rolę, że żydowskie paszporty stemplowano literą ,,J’’ od szwedzkiego
jude – Żyd, aby łatwiej było ich odróżnić od innych nacji40. Również podczas
II wojny światowej, szwedzka prasa nie rozpisywała się zanadto na temat prześladowań Żydów, podając jedynie ogólnikowe nagłówki41. Szwedzka historia
i polityka ma charakter sinusoidalny, który raz osiąga pułap rangi mocarstwa
regionalnego w dziedzinie soft power, z drugiej strony zawiera szereg niechlubnych wydarzeń, których kolejną fazę można zaobserwować we współczesnych
realiach. W 2019 r. Aftonbladet/Inizios przeprowadziły badanie dotyczące
antysemityzmu wśród Szwedów. Na pytanie: ,,Czy sądzisz, że antysemityzm
wzrósł lub zmniejszył się w Szwecji w ciągu ostatnich 5 lat?’’, 55% odpowiedziało pozytywnie, 21%, nie zaobserwowało zmian, według 4% zjawisko to
Tamże,, s. 225.
Michałkiewicz 2020, s. 77.
41
,,Polityczna apatia’’ wynikała jednak ze statusu neutralności Szwecji, co jednak nie oznaczało
jej całkowitą bierność wobec toczących się wydarzeń, bowiem w 1945 r. miała miejsce jedna
z najlepiej przeprowadzonych operacja humanitarna XX wieku pod kierownictwem hrabiego
Folke Bernadotte, która ratowała więźniów obozów koncentracyjnych, zob. Michałkiewicz
2020, s. 84.
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zmniejszyło się, a 20% było niepewnych, przy czym ankietowani byli bardziej
skłonni za opowiedzeniem się za odpowiedzią negatywną42. Dalsze badania
wykazały, że 36% doświadczyło antysemityzmu raz lub wiele razy, przy czym
najwięcej takich przypadków (52%) odnotowano w grupie wiekowej do 29
lat. Więcej niż dwie trzecie (71%) szwedzkiego społeczeństwa jest bardziej
(33%) lub mniej (38%) zaniepokojona zjawiskiem antysemityzmu. Widoczny niepokój zdecydowanie przeważa wśród kobiet niż mężczyzn. W większym
stopniu jest zauważalny wśród mieszkańców większych miast niż wsi. W przypadku Holocaustu, co drugi Szwed (52%) deklaruje, że posiada bardzo dobrą
wiedzę na temat masowej eksterminacji podczas II wojny światowej, a 40%,
że mniej więcej orientuje się w danej tematyce. Obie grupy zaklasyfikowały
się do kategorii mężczyzn z wyższym wykształceniem. Trzy czwarte Szwedów
(77%) uważa, że należy obchodzić dzień pamięci Holocaustu 27 stycznia każdego roku. Tylko niewielu stwierdziło, że nie należy uhonorować tego zdarzenia. Taki poglądy zadeklarowali mężczyźni, młodzi ludzie oraz osoby z niskim
wykształceniem43.
Na bazie wyników można wyciągnąć wniosek, iż wśród Szwedów powoli wzrasta świadomość upowszechniania się mowy nienawiści skierowanej
wobec mniejszości żydowskiej. Rośnie również liczba osób, które nie zgłaszają
napaści i stania się ofiarą antysemityzmu w obawie przed odrzuceniem rozpatrzenia sprawy przez odpowiednie do tego instytucje. Badanie pokazuje, że
głównym źródłem rozpowszechniania niewłaściwych informacji są środowiska słabo wyedukowane oraz osoby młode. Należałoby jednak wskazać, które
środowiska przyczyniają się do propagowania treści antyżydowskich.
Mniejszość muzułmańska
W przypadku aktywności muzułmańskich mieszkańców Szwecji, należałoby przytoczyć minione wydarzenia z 2018 r., jak wrzucenie bomby zapalającej do żydowskiej kaplicy w Malmö i synagogi w Göteborgu, czy wypowiedź imama w jednym z meczetów w Helsingborgu, który to wyzywał
Żydów od potomków małp i świń (apornas och svinens avkommor)44. W tym
samym roku w Lund podpalono dwa domy należące do Żydów, poprzedzając ten akt groźbami, nękaniem i zniszczeniem mienia45. Ataki dokonywane przez muzułmanów motywowane są chęcią powstrzymania wyznawców
Trus 2019 /Varannan svensk.
Trus 2019 /Varannan svensk.
44
Lapidus /Alice: Jag var två kvarter från ett terrordåd i Tel Aviv där jag bor. Men jag tycker
att jag är säkrare här.
45
Sieradzki 2019 /Oroväckande ökning av antisemitism i Sverige.
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judaizmu od ,,opanowania’’ i tego państwa i ,,przeformowania’’ go na wzór
izraelski. Główne przyczyny takiego zachowania to strach przed powrotem do
minionych wojen i konfliktów, a także ciężar jaki dźwiga zbiorowe sumienie
nieprzygotowane na możliwość pokojowej kooperacji z odwiecznym wrogiem.
To kontynuacja tzw. ,,małego dżihadu’’, który prowadzony na skalę lokalną,
nastawiony jest na walkę z głównym wrogiem muzułmanów46.
Biali prawicowi ekstremiści
Ataki organizowane są nie tylko przez islamską mniejszość, ale także samych nazistów, działających zarówno w Szwecji, jak i w Danii i Norwegii. Problem może tkwić w prawodawstwie, tj. pozwoleniu na publiczne prezentowanie
poglądów poprzez organizowanie i udział w demonstracjach. Specjalnie w tym
celu odpowiednia komisja parlamentarna obraduje nad wprowadzeniem odpowiedzialności karnej za uczestnictwo w organizacjach rasistowskich i rozważa zakazanie ich funkcjonowania w Szwecji. Najsilniejszym podmiotem, który
formułuje poglądy antyimigranckie jest partia Szwedzkich Demokratów (Sverigedemokraterna, SD)47. Członkowie partii nieustannie udowadniają opinii
publicznej, że wcześniejsze sympatyzowanie z myślą neonazistowską nadal jest
obecne wśród prawicowych polityków. Przykładem takich działań było m.in.
wyprodukowanie przez wicetalmana Riksdagu Björna Södera wraz z twórcą
teorii spiskowych Juri Liną filmu o tematyce antysemickiej, zaprzeczającej fakt
istnienia Holocaustu48, czy opublikowanie w 2016 r. listy hoteli, gdzie mieszkają imigranci i rozesłanie jej po prawicowych mediach społecznościowych49.
Nordycki Ruch Oporu (Nordiska motståndsrörelsen, NRO)50 jest organizacją, która działa na szeroką skalę, obejmując takie państwa, jak Szwecja,
Norwegia, Dania, czy Islandia51. Poglądy NRO na temat Żydów oscylują wokół takich tematów, jak rządzenie przez Żydów globalnymi finansami, wspieranie bogatych kosztem biednych, kontrola mediów, przemysłu filmowego
oraz pornograficznego, pełnienie funkcji doradców prezydentów USA. Z kolei
Holocaust członkowie NRO uważają za propagandowe kłamstwo, bowiem
nie istnieją wystarczające dowody, które mogłaby poświadczyć, że w obozach
Ruthven 2003, s. 136
Partia została założona w 1988 r. przez członków ugrupowania Zachować Szwecję Szwedzką,
zasilaną przez osoby o poglądach neonazistowskich.
48
Vergara i Leman 2021/Grov antisemitism från konton kopplade till Exakt24-medarbetare.
49
Bouron i in. 2021, s. 56.
50
NRO powstał w 1997 r. i określa się jako rewolucyjną narodowo-socjalistyczną organizację
walczącą, zarejestrowaną jako partia polityczna.
51
Finlandia, jako jedyne państwo w regionie, zdelegalizowała działalność NRO, zgodnie
z wyrokiem fińskiego Sądu Najwyższego.
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pracy mogło dojść do rzezi na masową skalę52. 27 września 2020 roku, kiedy
obchodzono Jom Kippur, NRO przeprowadził zorganizowaną propagandę
antysemicką (pod postacią demonstracji oraz plakatów, których treść bazowała na uproszczonych żydowskich stereotypach) w takich miastach jak
Sztokholm, Karlstad, Växjö, Nässjö, Norrköping. Podobne wydarzenia miały
miejsce w Norwegii, Danii i Islandii. Kiedy przedstawiciele społeczności żydowskiej zgłosili działania narodowców na policję spotkali się z odpowiedzią,
że to tylko jeden ze sposobów wyrażania krytyki religijnej. Również media nie
zainteresowały się powyższym problem, co tylko poświadcza, że zjawisko to
stało się utartą normą, z którą trzeba się pogodzić53.
Działania rządu Szwecji
Największa odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim
mieszkańcom państwa leży po stronie rządu. Jak się jednak okazało, pięciu na
ośmiu Żydów uważa, że rząd Stefana Löfvena54 nie robi wystarczająco wiele,
aby zapewnić mniejszości warunki do bezpiecznej egzystencji, zaś dziewięciu
na dziesięciu twierdzi, że antysemityzm pogorszył się w stosunku do ostatnich
pięciu lat. Ponadto, jeden na trzech respondentów potwierdził, że w ostatnich
dwunastu miesiącach stał się ofiarą prześladowań antysemickich55. 27 stycznia 2021 przewodniczący Związku Młodzieży Żydowskiej Szwecji Benjamin
Blecher wyraził niepokój, że młodzi ludzie muszą wybierać takie licea, w których ryzyko antysemityzmu będzie jak najmniejsze. Dzieci nie są wysyłane na
letnie kolonie dla młodzieży wyznania mojżeszowego ponieważ rodzice nie
są przekonani czy będą bezpieczne56. Przewodniczący twierdzi, że antysemityzm w ostatnich latach wzrósł i przyczynił się do podjęcia takich decyzji, jak
opuszczanie przez Żydów swoich domostw w gminie Malmö. Antysemityzm
stał się na tyle poważnym zagrożeniem, że przedstawiciele tej grupy ukrywają swoją tożsamość, poprzez unikanie noszenia kippy, czy Gwiazdy Dawida w miejscach publicznych. W tej sprawie jeden z członków SD Björn

Svar på frågor om Tredje riket, judar, demokrati och gränser.
Verständig 2020 /Dags att förbjuda rasistiska organisationer!.
54
Wyniki badań zostały umieszczone w raporcie FRA utworzonego przez organ Unii Europejskiej ds. Praw podstawowych. Raport skonstruowano na bazie badania ankietowego
przeprowadzonego drogą internetową latem 2018 r., na które odpowiedziało 16 350 Żydów
w 12 państwach, w tym w Szwecji.
55
Sieradzki 2019 /Oroväckande ökning av antisemitism i Sverige.
56
Isberg 2021 /Ett problem när judiska ungdomar ska välja gymnasium.
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Söder57 kilka dni od wypowiedzi Blechera napisał list do minister Kultury
i Demokracji Amandy Lind (Miljöpartiet, MP), aby podjąć odpowiednie środki58. Odpowiedź minister zawierała argumenty, że rząd odcina się od wszelki
niechlubnych praktyk i zapewnia, że w ostatnim czasie zostały wprowadzone odpowiednie regulacje, które miały poprawić sytuację mniejszości żydowskiej. Wspomniane przez minister środki i regulacje znalazły się w przyjętym
w 2016 r. przez rząd ,,Narodowym planie walki z rasizmem, podobnymi formami wrogości i nienawiści’’. Program zakłada podjęcie różnych działań zaradczych, poprzez edukację, przeprowadzanie badań, utrzymywanie dialogu
z obywatelami, kontrolowanie treści publikowanych w przestrzeni internetowej i zreformowanie sądownictwa59. Rząd realizuje także ogólnokrajową inicjatywę skupiającą wysiłki na edukowaniu młodzieży i społeczeństwa, przekazując zróżnicowane zadania poszczególnym podmiotom:
1) Forum Żywej Historii (Myndigheten Forum för levande) skupione będzie na dostarczaniu wiedzy tam, gdzie dostęp do edukacji jest niewielki oraz
do środowisk zamieszkałych przez nowoprzybyłych;
2) Państwowe muzea historii (Statens historiska museer) zajmą się kulturową stroną edukacji, tj. przetłumaczeniem na język szwedzki instalacji Shoah
Foundation Dimensions in Testimony, która umożliwi zwiedzającym zadawanie pytań osobom, które przeżyły Holocaust za pomocą wcześniej nagranych
wypowiedzi;
3) Uniwersytetowi w Göteborgu przydzielono zadanie przeprowadzenia
seminariów badawczych o sposobach nauczenia zwalczania antysemityzmu
w szkołach i przekazywania określonej wiedzy;
4) Instytut Badawczy Obrony Całkowitej (Totalförsvarets forskningsinstitut) zajmie się przygotowaniem raportów na temat wykroczeń na tle dyskryminacji rasowej w cyberprzestrzeni;
5) Urząd ds. Młodzieży i Społeczeństwa Obywatelskiego (Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) ma za zadanie przyznawać rocznie dotację w celu przeciwdziałaniu mowie nienawiść;
6) Funkcjonariusze mundurowi policji odpowiedzialni są za zwiększenie
środków bezpieczeństwa w regionach, gdzie poziom zagrożenia utrzymuje się
na wysokim poziomie oraz zobligowani zostali do współpracowania z innymi
W 2009 r. jako przewodniczący Szwedzkich Demokratów na zjeździe partii głośno postulował: ,,Szwecja dla Szwedów, Szwedzi dla Szwecji’’.
58
Skriftlig fråga 2020/21:1547 av Björn Söder (SD).
59
Insatser mot antisemitism och för ökad säkerhet.
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organami i społeczeństwem. Do działań dołączyła także prokuratura60.
Od 2016 funkcjonuje Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) zajmujące się mapowaniem ekstremalnych zjawisk, w tym antysemityzmu.
W 2018 r. powołano Narodowe Centrum przeciwko brutalnemu ekstremizmowi (Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism), które jest nastawione na współpracę na poziomie lokalnym. Rząd wyznaczył specjalnego
wysłannika do współpracy z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami,
którego zakres prac obejmuje także zwalczanie islamofobii oraz antysemityzmu, a jednocześnie wzmocnienie i podtrzymanie statusu Szwecji na arenie
międzynarodowej61. Jak się jednak okazuje, działania rządowe są niewystarczające i gminy żydowskie muszą same radzić sobie z rosnącym problemem
antysemityzmu i prześladowań. O sytuacji mniejszość żydowskiej mogą
świadczyć choćby rodzaje ,,zabezpieczeń’’ przed ewentualnymi atakami, które członkowie gminy muszą pokrywać z własnych środków. W synagogach
montowane są wykrywacze metalu, a przed szkołami znajdują się policyjne
radiowozy. Łącznie, na wszelkie środki zaradcze wydawane jest ok. 25% składek członkowskich żydowskiej kongregacji. Dodatkowo, Säpo62 i policja są
w stałym kontakcie z władzami gmin. Podjęte przedsięwzięcia nie są jednak
w stanie zaradzić aktom chuligaństwa i wandalizmu, przejawiających się bezczeszczeniem cmentarzy żydowskich, czy malowaniem swastyk na fasadach
budynków. Jednakże najbardziej niebezpieczne akty odnoszą się bezpośrednio
do Żydów (judar), pod postacią wysyłania listów z pogróżkami, czy grożenia
śmiercią63.
Zakończenie
Konflikt izraelsko – palestyński odgrywa znaczącą rolę w nowym antysemityzmie, którego argumentacja obraca się wokół nieprzejednanej siły i brutalności żydowskich osadników, dążących do opanowani świata i zniszczenia
jego podstawowych wartości. Szwecja stała się ofiarą współczesnego antysemityzmu, który zaczyna odkrywać pierwsze pęknięcia na jak dotąd niezachwianej pełnej demokracji. Państwo, pomimo podjętych środków, nie jest w stanie
ograniczyć rosnącej nienawiści na linii Muzułmanie – Żydzi. Gdyby jednak
Insatser mot antisemitism och för ökad säkerhet.
Tamże.
62
Säkerhetspolisen – szwedzka służba specjalna zajmująca się bezpieczeństwem wewnętrznym
oraz kontrwywiadem.
63
Żydowskie Stowarzyszenie w Umeå, w obawie przed dalszymi atakami, zamknęła swoją
działalność.
60
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tylko zachowania ludności muzułmańskiej stanowiły podłoże obecnego antysemityzmu, rząd szybciej poradziłyby sobie z tym problemem. Jednakże do
tej kwestii dochodzą także organizacje prawicowe oraz nacjonalistyczne, które
również wyrażają poglądy antyżydowskie. Każda z tych stron realizuje własne
interesy (mniejszość muzułmańska i narodowe organizacje), ale kierują się tym
samym celem – usunąć Żydów z państwa. Tłem dla działań podejmowanych
przez te podmioty są teorie spiskowe oraz rosnąca pozycja Izraela, wpływające
na kreowanie antysemityzmu o zabarwieniu politycznym lub antysemityzm
izraelski. Przed Szwecją stoi poważne wyzwanie, którego niepodjęcie może
znacząco wpłynąć na postrzeganie tego państwa na arenie międzynarodowej.
Wizerunek ,,strażnika demokratycznych praw i wolności’’ może diametralnie
ulec zmianie, jeżeli dalsze prześladowania nie zostaną ograniczone. Szwecja,
podobnie jak pozostałe państwa Europy, borykające się z problemem antysemityzmu, powinny wspólnie obradować nad implementacją odpowiednich
rozwiązań, które przyczyniłyby się do spadku dyskryminacji na tle rasowym,
wyznaniowym, czy językowym. Analogicznie na poziomie lokalnym, prace
muszą przybrać kształt natężonego dialogu między dwoma stronami, z wyraźnym zaakcentowaniem edukacji społeczeństwa i wskazania konsekwencji grożących całemu narodowi szwedzkiemu, jeżeli ,,mowa nienawiści’’ nie zostanie
powstrzymana. Powyższą treść można zakończyć cytatem autorstwa Samuela
P. Huntingtona: ,,W świecie, jaki nastał po zakończeniu zimnej wojny, flagi
bardzo się liczą, to samo dotyczy innych symboli kulturowych tożsamości, takich jak krzyże, półksiężyce, a nawet nakrycia głowy’’64.
Bibliografia
Dokumenty prawne

Antisemitismen i Sverige. Skriftlig fråga 2020/21:1547 av Björn Söder
(SD), https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/
antisemitismen-i-sverige_H8111547(dostęp:09.03.2021).

Insatser mot antisemitism och för ökad säkerhet, https://www.rege
ringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
insatser-mot-antisemitism-och-for-okad-sakerhet/(dostęp:09.03.2021).

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk,
64

Zyblikiewicz 2000, s. 61.

97

BARBARA BIENIEK

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattnings
samling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
(dostęp:13.03.2021).
Prace zwarte

Applebaum A. 2020: Zmierzch demokracji. Zwodniczy powab autorytaryzmu, tłum. Tarczyńskie P., Warszawa.
Bachner H. 2010: Återkomsten. Antisemitism i Sverige efter 1945,
Stockholm.
Bernardelli G. 2007: Antysemityzm. Współczesne oblicze, tłum. Rodziewicz-Doktór L., Kraków.
Cohen K., Kaati L., Pelzer B., Akrami N. 2020: Antisemitiska stereotyper i digitala medier, FOI MEMO 2020.
Cohn-Sherbok D., El-Alami D. 2002: Konflikt palestyńsko-izraelski,
tłum. Danecki J., Tomala M., Warszawa.
Danecki J. 2007: Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa.
Filiu J.P. 2017: Historia Gazy, tłum. Borkowski M., Warszawa.
Hoffman B. 1999: Oblicza terroryzmu, tłum Pawlikowska-Gannon H.,
Warszawa.
Karlsson A. 2010: Vägen till Emancipation Svensk riksdagsdebatt under
1850-talet om judarnas medborgerliga rättigheter, Örebro.
Michałkiewicz W. 2020: Kraj nie dla wszystkich. O szwedzkim nacjonalizmie, Poznań.
Mroczkowski K. 2014: Płynny ołów. Izraelska operacja wojskowa w Strefie Gazy 2008-2009, Zabrze.
Ruthven M. 2003: Islam. Bardzo krótkie wprowadzenie, tłum. Pachniak
K., Warszawa.
Skrabacz A. 2012: Uwarunkowania tworzenia bezpieczeństwa społecznego w XXI wieku, [w:] Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia – Uwarunkowania – Wyzwania, red. A. Skrabacz, S. Sulowski, Warszawa.
Trachtenberg J. 1997: Diabeł i Żydzi. Średniowieczna koncepcja Żyda
a współczesny antysemityzm, tłum. Stiller R., Gdynia.
Wodak R. 2018: The Radical Right and Populism, [w:] The oxford
98

NOWY WYMIAR KONFLIKTU IZRAELSKO-PALESTYŃSKIEGO

handbook of the radical right, red. J. Rydgren , Oxford.
Zyblikiewicz L. W. 2000: Narody i religie, [w:] Zarys współczesnych
stosunków międzynarodowych, red. E. Cziomer, L. W. Zyblikiewicz,
Warszawa.
Żelazny W. 2006: Etniczność. Ład-konflikt-sprawiedliwość, Poznań.
Artykuły naukowe

Bredefeldt R. 2015: Judarna i Sverige – invandring, ekonomi och integration, ,,Ekonomisk debat’’, nr 4, http://www.nationalekonomi.se/sites/
default/files/2015/05/43-4-rb.pdf(dostęp:10.03.2021).
Nylund Skog S. 2014: Osynligt förtryck och vita kroppar. Förhandlingar
kring judiskhet i Sverige, ,,Elore’’, nr 21 – 1, https://www.diva-portal.org/
smash/get/diva2:1277566/FULLTEXT01.pdf(dostęp:05.03.2021).
Pallade Y.P. 2010: Współczesny antysemityzm i ekstremizm prawicowy
w Niemczech: nowy dyskurs?, ,,NIGDY WIĘCEJ’’, nr 18, https://www.
nigdywiecej.org/pdf/pl/pismo/18/35_wspolczesny_antysemityzm_w_
niemczech.pdf (dostęp:15.03.2021).
Źródła internetowe

De svenska judarnas historia,
https://judiskamuseet.se/utforska/judar-i-sverige/(dostęp:06.03.2021).
Isberg E.: Ett problem när judiska ungdomar ska välja gymnasium,
https://sverigesradio.se/artikel/ett-problem-nar-judiska-ungdomarska-valja-gymnasium (14.03.2020).
Judar i Sverige, https://jfst.se/judendom-judar/judar-i-sverige/ (dostęp:
06.03.2021).
Judiska centralrådets uppskattning, https://www.judiskacentralradet.se/
(dostęp:06.03.2021).
Lapidus A.: Alice: Jag var två kvarter från ett terrordåd i Tel Aviv
där jag bor. Men jag tycker att jag är säkrare här, https://www.expressen.
se/nyheter/qs/alice-jag-var-tva-kvarter-fran-ett-terrordad-i-tel-aviv-dar
-jag-bor-men-jag-ty (02.03.2021).
Manderman

Ch.:

Judarnas

historia,

https://www.minoritet.se/
99

BARBARA BIENIEK

judarnas-historia-i-Sverige(dostęp:06.03.2021).
Rosenblad J.G., Söderholm G.: Judarnas historia i Sverige, https://
www.so-rummet.se/fakta-artiklar/judarnas-historia-i-sverige (dostęp:
08.03.2021).
Sieradzki F.: Oroväckande ökning av antisemitism i Sverige, https://www.
minoritet.se/5179(dostęp:14.03.2020).
Svar på frågor om Tredje riket, judar, demokrati och gränser, https://
xn--motstndsrrelsen-llb70a.se/2017/09/25/svar-pa-fragor-om-tredje-riket-judar-demokrati-och-granser/ (dostęp:20.03.2021).
Trus H.: Varannan svensk: Antisemitismen har ökat i Sverige, https://
www.aftonbladet.se/nyheter/a/b5je3k/varannan-svensk-antisemitismen-har-okat-i-sverige (dostęp:14.03.2021).
Vergara D., Leman J.: Grov antisemitism från konton kopplade till
Exakt24-medarbetare, https://expo.se/2021/02/grov-antisemitism-fr%
C3%A5n-konton-kopplade-till-exakt24-medarbetare (dostęp: (15.03.
2021).
Verständig A.: Dags att förbjuda rasistiska organisationer!, https://
jfst.se/om-oss/nyheter/dags-att-foerbjuda-rasistiska-organisationer/
(dostęp:20.03.2021).

A new dimension
of the Israeli-Palestinian conflict
in the 21st century.
The question of the Jewish minority in Sweden.

Abstract: In recent times it has been noticed that modern

antisemitism frequently appears in Europe. Verbal and non-verbal
attacks were conducted even in full democracies, like Sweden. This
article focuses on presenting the situation of the Jewish minority as
a subject of discrimination and intolerance as a result of the pending
Israeli-Palestinian conflict. The final score signals that Sweden, known
as a welfare state that guards obeying human rights, has been the victim of the new wave of antisemitism promoted by both Swedes and
inhabitants of the Middle East. The analysis reveals answers to several
questions, namely: What does the hate towards Jews look like? How

100

NOWY WYMIAR KONFLIKTU IZRAELSKO-PALESTYŃSKIEGO

long has this harassment been happening? Who is the tormentor? Has
the Swedish government taken any steps to prevent this crime? What is
the influence of the Israeli-Palestinian conflict on the relation between
Muslims and Jews? Does antisemitism become a threat to the main
foundation of Swedish democracy? The methodology is based on using
existing data and law analysis. Additionally, there is a comparison between different points of view. The study needs to be continued in local,
regional, and global perspectives, including Scandinavian-Nordic states
and their domestic situation.
Key words: conflict, Israel, Palestine, Jewish minority, Sweden, modern antisemitism
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Piłka nożna w Polsce
po wybuchu II wojny światowej

Streszczenie: Artykuł jest próbą zaprezentowania losów piłkarzy oraz
klubów piłkarskich w Polsce podczas trwania II wojny światowej. Ukazuje działania, jakie podejmowali Polacy, by móc nadal wykonywać
swój zawód oraz realizować swą pasję – grać w piłkę nożną. Autor
przedstawia w jaki sposób przebiegały konspiracyjne i oficjalne rozgrywki piłkarskie na okupowanych ziemiach polskich oraz jaki był los
czołowych zawodników i działaczy polskiej reprezentacji. Wspomniano
także o funkcjonowaniu najlepszych ówczesnych klubów piłkarskich.
Dokonana została wnikliwa analiza dokumentów, archiwów oraz doniesień prasowych z tamtego okresu.
Słowa kluczowe: piłka nożna, II wojna światowa, Polska, Kraków,
Warszawa, okupacja, Górny Śląsk, Wilimowski, rozgrywki

Jest rok 1942. Po Pearl Harbour. Wojna rozciągnęła swe macki na wszystkie kontynenty. Na olbrzymich przestrzeniach Związku Rad — toczą się
gigantyczne boje. Terror wzmagał się z każdym rokiem, liczba ofiar rosła w sposób zastraszający. A w sercu Polski — w Warszawie, gdzie opór
był największy i najsróższe represje — odbywały się regularne mistrzostwa
w piłce nożnej1.

1
M. Szymkowiak, Za cenę życia. Warszawski sport w podziemiu, „Stolica”, nr 1, 3 stycznia
1960 r.
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Wstęp
Wybuch II wojny światowej był równoznaczny z tym, że w różnych
aspektach życia świat pozornie się zatrzymał. Jednym z nich był niewątpliwie
sport, a uściślając zawodowa piłka nożna – jego najpopularniejsza na świecie
dyscyplina.
Piłka nożna, która dziś może poszczycić się ponad studwudziestoletnią
tradycją olimpijską, przed 1939 rokiem była bezsprzecznie chlubą niedawno
odrodzonej Polski. Kilka dni przed fatalnym wrześniem reprezentacja biało-czerwonych zwyciężyła z wicemistrzami świata, Węgrami.
Wybitni polscy zawodnicy, których czasy wojny doświadczyły w różny
sposób, w dużej mierze nie doczekali końca okupacji hitlerowskiej. Niemniej
historia ich życia dla potomnych jest ciekawym studium przypadku, przede
wszystkim ze względu na postawy, które w trakcie agresji niemieckiej i sowieckiej prezentowali. Można tu dostrzec szerokie spektrum zachowań: od udziału
w konspiracyjnych meczach, które często przeradzały się w patriotyczne manifestacje, przez determinację w próbie uzyskania zezwolenia na rozgrywanie
meczów pomiędzy zawodnikami nieistniejących klubów (wszystkie rozwiązano, tak jak polskie stowarzyszenia piłkarskie), po grę w barwach wroga czy
kolaborację i donoszenie na swoich przedwojennych kompanów.
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie losów piłkarzy oraz
klubów piłkarskich w latach 1939–1945 oraz działań, które podejmowano
w celu kontynuowania wykonywania zawodu i pasji. Pytania badawcze postawione przez autora tekstu brzmią: w jaki sposób przebiegały konspiracyjne
i oficjalne rozgrywki piłkarskie na okupowanych ziemiach polskich, począwszy od wybuchu do zakończenia II wojny światowej, oraz jaki był los czołowych zawodników i działaczy reprezentacji Polski, a także najlepszych klubów
piłkarskich w tamtym okresie. Wśród metod badawczych, którymi się posłużono, można wyróżnić: metodę badania indywidualnych przypadków oraz
analizy i krytyki źródeł.
Wybuch wojny
Latem 1939 roku działy sportowe polskich gazet zaskakiwały swymi
doniesieniami. Podczas gdy Niemcy, atakując Polskę, rozpoczęli II wojnę światową, prasa informowała, że do skutku nie dojdzie zaplanowany
na 3 września mecz międzypaństwowy z Bułgarią. Drużyna z Bałkanów odwołała bowiem swój przyjazd. Dziennikarze pocieszali jednak kibiców, twierdząc,
104

PIŁKA NOŻNA W POLSCE PO WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

że niezagrożony jest za to mecz wyznaczony na 6 września, w którym to Polska
na wyjeździe zmierzy się z Jugosławią. Dokładnie opisano plan podróży naszej
drużyny narodowej – najpierw samolotem miała się dostać do Budapesztu,
a następnie stamtąd dotrzeć już wprost do Belgradu2.
Tajemnicy nie stanowił również skład biało-czerwonych. Polski Związek
Piłki Nożnej zakomunikował, że wśród powołanych znaleźli się młodzi piłkarze, w tym między innymi bramkostrzelny napastnik Warty Poznań Alexander
Schreier, który liczył na debiut w reprezentacji. Nie zabrakło także miejsca dla
doświadczonych zawodników – obrońcy Władysława Szczepaniaka, pomocnika Wilhelma Gory i napastnika Ernesta Wilimowskiego. Cała trójka kilka dni
wcześniej, pod koniec sierpnia 1939 roku, znacząco przyczyniła się do wygranej Polaków z Węgrami. Należy przy tym pamiętać, że Węgrzy byli w tamtym
czasie wicemistrzami świata. W Warszawie przegrali jednak 2:43.
Piłkarze na wojennej ścieżce
Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Spotkanie z Jugosławią
również nie doszło do skutku, a polscy piłkarze – zamiast rywalizować na murawie – czynnie włączyli się do obrony kraju przed niemieckim agresorem.
Pierwsze godziny konfliktu zbrojnego przyniosły Polsce znaczne straty w ludziach. Wśród poległych byli także czterej zawodnicy najsilniejszego wówczas
warszawskiego klubu – Polonii4.
Bohaterstwem wykazał się Henryk Reyman, kapitan reprezentacji Polski
w latach dwudziestych XX wieku. Legendarny piłkarz krakowskiej Wisły został
dowódcą batalionu walczącego o szosę Poznań-Warszawa. Został ciężko ranny
i trafił do niemieckiego lazaretu – szpitala powstającego na zapleczu frontu. Co
ciekawe, tuż po wyzdrowieniu i nabraniu sił Reyman z tegoż lazaretu uciekł5.
O sporym szczęściu mógł mówić Jan Drapała, były bramkarz polskiej
drużyny narodowej. Zawodnik Czarnych Lwów dostał się co prawda do
niewoli, jednak dość szybko został rozpoznany przez jednego z niemieckich
oficerów. Okazało się bowiem, że oficer ten trzynaście lat wcześniej bronił

Bułgarzy odwołali przyjazd drużyny piłkarskiej na mecz z Polską, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, 1 września 1939 r., s. 10.
2

Składy Polski na mecze z Bułgariją i Jugosławiją, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”,
30 sierpnia 1939 r., dodatek „Kuryer Sportowy”.
4
T. Urban, Czarny orzeł, biały orzeł. Piłkarze w trybach polityki, Katowice 2012,
s. 130.
5
R. Wryk, Sport olimpijski w Polsce 1919-1939, Poznań 2006, s. 318.
3
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w drużynie złożonej z piłkarzy wrocławskich zespołów. Rozpoznał Drapałę,
swojego przeciwnika z boiska i doprowadził do jego zwolnienia.
Militarny opór Polaków załamał się, gdy do niemieckiego ataku na kraj
nad Wisłą przyłączyła się Armia Czerwona. Już w październiku 1939 roku
przywódca III Rzeszy, Adolf Hitler, ogłosił publicznie, że polskie państwo
przestało istnieć. Wtórował mu w tym sowiecki minister spraw zagranicznych – Wjaczesław Mołotow. Niedługo po tym, na podstawie sfałszowanego
plebiscytu, ówczesna wschodnia Polska, na czele z Lwowem, została anektowana przez Związek Sowiecki. Rozwiązane zostały wszystkie kluby piłkarskie,
w nowe, powstające w ich miejsce, miały już typowo sowieckie nazwy – Dynamo, Metalist czy Traktorist. Północnozachodnie i zachodnie obszary kraju
oraz wschodnia część Górnego Śląska aż po Oświęcim zostały włączone w
skład Rzeszy Niemieckiej. Na pozostałych terenach zajętej Polski utworzono
Generalne Gubernatorstwo. Zarządzał nim Hans Frank, wysoki dowódca SS,
który od tego momentu rezydował na Wawelu. Tym samym Warszawa była
już tylko stolicą dystryktu6.
W PZPN-ie wciąż liczono na to, że wkrótce ponownie będzie możliwe organizowanie meczów – zarówno międzypaństwowych, jak i rozgrywek
ligowych. Bezczynnie czekać nie zamierzały dwa krakowskie kluby – Wisła
i Krowodrza. Już 21 października 1939 roku odbyło się spotkanie na stadionie „Białej Gwiazdy”, które zgromadziło na trybunach blisko 1000 kibiców.
Gospodarze wygrali 3:1. Co istotne, mecz został wykorzystany propagandowo, gdyż w „Ilustrowanym Kuryerze Codziennym”, gazecie kontrolowanej
przez niemiecką cenzurę, sprawozdanie z tej piłkarskiej rywalizacji zaczynało
się od słów: „Życie społeczne w Krakowie wraca na normalne tory.”7.
Szybko na sile przybrały represje na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Wśród cierpiących byli także sportowcy i kluby piłkarskie. Polakom
rozkazano oddać wszystkie urządzenia sportowe, a archiwa dotyczące historii
polskich drużyn były palone. Wielu sportowców, wśród nich i ci najbardziej
znani, przyłączyło się do powstającej Armii Krajowej8.
Niestety, nie wszyscy zapisali się złotymi literami na kartach historii.
Wśród sportowców, w tym piłkarzy, byli bowiem i tacy, którzy zhańbili się
zdradą i kolaboracją. Niemieckie mundury założyli piłkarze krakowskich Wisły
i Cracovii – Góra i Folga, Fryderyk Scherfke z Warty Poznań, czyli olimpijczyk
T. Urban, Czarny orzeł…, s. 130-131.
Kraków otwiera nowy sezon piłkarski, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, 23 października 1939 r., s. 6.
6

7

8

T. Urban, Czarny orzeł…, s. 132-133.
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z Berlina oraz strzelec pierwszego w dziejach gola dla biało-czerwonych w mistrzostwach świata (turniej rozgrywany w 1938 roku, mecz Polska vs Brazylia)
czy Karol Pazurek – szesnastokrotny reprezentant polskiej drużyny narodowej
i zawodnik Polonii Kraków9.
Trudne wybory Górnoślązaków
Przed tragicznym wyborem stanęli piłkarze na Górnym Śląsku. Musieli
dokonać wyboru między kolaboracją a prześladowaniami. Erwin Nyc, gdy zagrożono mu obozem koncentracyjnym, zgodził się na występy w niemieckim
FC Kattowitz. Co gorsza, presji ze strony okupanta poddał się także jeden
z najwybitniejszych polskich piłkarzy okresu międzywojennego – Ernest Wilimowski. Legendarny napastnik strzelił aż 4 gole Brazylii podczas meczu mistrzostw świata w 1938 roku, który Polska ostatecznie przegrała po dogrywce
5:6. Jeszcze pod koniec sierpnia 1939 roku Wilimowski był głównym bohaterem meczu w Warszawie, w którym biało-czerwoni wygrali z wicemistrzami
świata, Węgrami, 4:2. Zdobył on wówczas trzy bramki i wywalczył rzut karny.
Kilka tygodni później Wilimowski zdecydował się grać dla Niemców.
Jeszcze podczas II wojny światowej bronił barw FC Kattowitz, Polizei SV
Chemnitz i TSV 1860 Monachium. Ośmiokrotnie wystąpił także w reprezentacji Niemiec, pokonując bramkarzy rywali aż trzynaście razy. Co gorsza,
to wszystko nie uchroniło jego rodziny przed prześladowaniami – jego matkę
wywieziono do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu10.
Ernest Wilimowski przeżył wojnę, lecz nigdy już nie powrócił na swój
ukochany Śląsk. Osiadł na stałe w Republice Federalnej Niemiec, gdzie zmarł
w 1997 roku, mając 81 lat. Polskie władze i znaczna część środowiska sportowego potępiły go za zdradę. Wybitny polski dziennikarz sportowy, nieżyjący
już, Bohdan Tomaszewski, po latach tak mówił o tym wybitnym napastniku:
„Słowo «zdrajca», ono w przypadku Wilimowskiego jest potrzebne, chociaż okrutne. My tu jesteśmy w Polsce, Armia Krajowa, walka podziemna,
a on sobie tam gra w barwach niemieckich. A więc słowo «zdrajca» nie jest
całkowicie nie na miejscu”11.
W przypadku Wilimowskiego, ale także i innych piłkarzy z Górnego Śląska, którzy po wybuchu II wojny światowej zdecydowali się grać w niemieckich
P. Godlewski, Sport w Polsce na tle politycznej rzeczywistości lat 1944-1956, Poznań
2006, s. 48-49.
10
Tamże.
11
Ernest Wilimowski – decyzja, która zniszczyła legendę, portal Polskiego Radia SA,
www.polskieradio.pl. [dostęp: 26.02.2021 r.]
9

107

MICHAŁ MIJALSKI

klubach, trudno jednak tak naprawdę mówić o zdradzie. Ojciec napastnika,
Ernest-Roman Prandella, był bowiem Niemcem. Gdy późniejszy piłkarz był
jeszcze dzieckiem, jego matka ponownie wyszła za mąż, a chłopiec przyjął nazwisko ojczyma. Należy w tym miejscu podkreślić, że wchodzący w dorosłość
Ernest nigdy nie mówił o sobie ani że jest Polakiem, ani że jest Niemcem.
Od zawsze uważał i czuł się Górnoślązakiem. Gdy wybuchła wojna, szybko
przyjął niemieckie obywatelstwo12. Jego decyzję popierał między innymi trener przedwojennej reprezentacji Polski, Józef Kałuża. Do podpisywania niemieckich list narodowych (Volksliste) zachęcał Ślązaków również Rząd RP na
uchodźstwie. Czynili to w ramach „zachowania substancji narodowej”. Dla
komunistycznych władz nie stanowiło to jednak żadnego usprawiedliwienia13.
Sportowcy chcieli po prostu grać w piłkę i – co warte podkreślenia – często nie czynili tego wyłącznie dla własnej sławy, lecz przede wszystkim „ku
pokrzepieniu serc”. Niestety, nie zawsze było to możliwe w biało-czerwonych
barwach. Niemiecki okupant, wśród licznych szykan, zabronił także uprawiania sportu zorganizowanego przez Polaków14. Jasne były w tym temacie
wytyczne pełnomocnika Generalnego Gubernatorstwa do spraw sportu:
„Polacy nie mogą uprawiać sportu w ramach organizacji. Naturalnie każdy może osobiście uprawiać kulturę sportową, [lecz] rozegranie meczu można
było uznać za przestępstwo, którego sprawcy powinni być ukarani.”15.
Rozgrywki piłkarskie podczas II wojny światowej
Jedną z form walki z polską kulturą okazało się rozwiązanie wszystkich
stowarzyszeń i klubów sportowych. Ich majątek natychmiast został zajęty
przez okupanta. Przeciwności te nie przeszkodziły kilku działaczom PZPN
ze zwróceniem się z prośbą o zgodę na zorganizowanie rozgrywek piłkarskich
o mistrzostwo kraju. Postanowiono skontaktować się w tej sprawie z untersturmführerem SS Georgiem Niffką, pełniącym obowiązki pełnomocnika do
spraw sportu w Generalnym Gubernatorstwie. Niffka był volksdeutschem
z Mysłowic, przed wojną zarabiał, pisząc dla „Kattowitzer Zeitung” i „Kickera” sprawozdania z meczów rozgrywanych w województwie śląskim.

Ernest Wilimowski. Zapomniana legenda czy zdrajca Polski?, Mistrzostwa Świata 2014, eurosport.interia.pl. [dostęp: 27.02.2021 r.]

12

13
P. Czado, O występach Ernesta Wilimowskiego w reprezentacji Niemiec, „Gazeta
Wyborcza”, 22 marca 2003 r.
14
J. Ferenc, Sport w służbie polityki. Wyścig Pokoju 1948-1989, Warszawa 2008, s. 48.
15
S. Chemicz, Piłka nożna w okupowanym Krakowie, Kraków 1982, s. 20-21.
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Jego odpowiedź była jednoznaczna: „Polacy mogą uprawiać sport, o ile to
możliwe poza polskimi organizacjami.”16.
Na tym okupant nie zaprzestał – kolejnym krokiem było opublikowanie
oficjalnego już zakazu organizowania wszelkich zawodów sportowych. Gubernator Frank 23 lipca 1940 roku wzmocnił ten zakaz swoim rozporządzeniem,
w którym za rozwiązane uznał wszystkie polskie stowarzyszenia sportowe. Posunięcie to było odpowiedzią na obawy, jakie narodziły się we władzach NSDAP, jakoby młode pokolenie było wychowywane w polskich klubach w duchu patriotyzmu. W obawie tej rzeczywiście było sporo racji. W dalszej części
dokumentu Frank dodał, że podniesienie sprawności fizycznej Polaków nie
leży w interesie niemieckim17. Od tego momentu Polacy mogli zakupić sprzęt
sportowy wyłącznie za zgodą władz18.
Polacy i Niemcy nie mogli wspólnie uprawiać sportu nawet w czasie
wolnym i poza zorganizowanym życiem w klubie. Pod egidą Georga Niffki,
pełnomocnika do spraw sportu, w Generalnym Gubernatorstwie założono 98
stowarzyszeń gimnastycznych i sportowych. Mogli do nich należeć wyłącznie
Niemcy19.
Własne zespoły piłkarskie utworzyło wiele jednostek oddziałów okupacyjnych, powstały też drużyny niemieckiej kolei, poczty i kliku największych
zakładów przemysłowych kontrolowanych przez Niemców. Na terenie całego
Generalnego Gubernatorstwa stworzono 80 niemieckich klubów, które miały
wystartować w specjalnie zorganizowanych dla nich mistrzostwach20.
W marcu 1941 roku powstała niemiecka liga okręgowa, która zaczęła
funkcjonować pod nazwą Gauliga. Pierwsza faza rozgrywek miała za zadanie
wyłonić mistrzów każdego z czterech dystryktów – Krakowa, Warszawy, Radomia i Lublina. Następnie mistrzowie ci, w drugiej fazie, spotykali się w półfinałach. Zwycięzcy awansowali do finału mistrzostw Gauligi. Końcowy sukces
oznaczał kwalifikację do ostatniej rundy mistrzostw Niemiec21.
Przez pierwsze trzy lata istnienia rozgrywek wśród warszawskich drużyn
najsilniejszy był SS-und-Polizei-Spielgemeinschaft. Nie mogło to nikogo dziwić, gdyż to właśnie do tego klubu regularnie dołączano ściąganych z Rzeszy

16
17
18
19
20
21

Tamże, s. 200.

Studia warszawskie. Warszawa lat wojny i okupacji, 3.1973, s. 425.
J. Bryl, Wacław Kuchar, Warszawa 1982, s. 306.
T. Urban, Czarny orzeł…, s. 134.
Tamże, s. 135.
Tamże.
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wyróżniających się piłkarzy innych ekip22. Przykładem takiego zawodnika był
bez wątpienia Stanislaus Kobierski z Fortuny Düsseldorf23. Gazety wydawane przez okupanta, „Krakauer Zeitung” i „Warschauer Zeitung”, całkowicie
przemilczały informację, że rodzicami piłkarza byli Polacy24.
W krakowskim dystrykcie wyróżniały się za to trzy drużyny – dwa zespoły Luftwaffe: LSV Boelcke i LSV Mölders oraz Deutsche Turn- und Sportgemeinschaft (DTSG) finansowana przez Oskara Schindlera. Schindler był
właścicielem fabryki, który po latach został tytułowym bohaterem filmu Stevena Spielberga pt. „Lista Schindlera”. W DTSG występowało kilku zawodników ze Śląska: Wilhelm Gora, Juliusz Joksch, Józef Smoczek i Karol Pazurek.
Imiona trzech ostatnich zostały zniemczone na Juliusa, Josefa i Karla25.
Pierwszego mistrza Generalnego Gubernatorstwa poznano na początku
lata 1942 roku. Tytuł ten zdobyła drużyna Luftwaffen-Sportverein (LSV)
Boelcke z Krakowa. W kolejnych rozgrywkach najlepszy okazał się zespół
LSV Adler z lotniska w Dęblinie. Tytuł mistrzowski powrócił do Krakowa po
kolejnych 12 miesiącach za sprawą LSV Mölders. Trenerem tej krakowskiej
drużyny był Otto Faist, były szkoleniowiec Schalke, a w jej barwach kilka
występów zaliczył wspomniany wcześniej Ernest Wilimowski26.
W 1940 roku utworzono również reprezentację Generalnego Gubernatorstwa. W historycznym pierwszym występie zmierzyła się ona z reprezentacją Górnego Śląska. Mecz rozegrano 4 sierpnia w Warszawie. W spotkaniu
tym, po obu stronach, wystąpiło łącznie aż siedmiu byłych reprezentantów
Polski. Trybuny stadionu były obwieszone flagami ze swastyką. Lepsze okazał
się zespół Górnego Śląska, który wygrał aż 5:127.
Piłkarskie podziemie
Poza oficjalnymi rozgrywkami istniało też piłkarskie podziemie, czyli nielegalne zawody, będące przestępstwem, stąd też organizowane w ścisłej konspiracji. Punktem koordynacyjnym w Warszawie zostało niepozorne stoisko
Warschaus Polizeielf bisher ohne Verlustpunkte, „Krakauer Zeitung”, 15 grudnia 1942 r., s. 7;
Za: www.szukajwarchiwach.pl. [dostęp: 27.02.2021 r.]
23
Kobierski soll Warschaus Sturm verstärken, „Krakauer Zeitung”, 26 października 1940 r.,
s. 20; Za: www.szukajwarchiwach.pl. [dostęp: 27.02.2021 r.]
24
T. Urban, Czarny orzeł…, s. 135.
25
Tamże, s. 136.
26
GG-Fußball für die Berliner, „Warschauer Zeitung”, 9 grudnia 1943 r., s. 6. Za: www.szukajwarchiwach.pl. [dostęp: 27.02.2021 r.]
27
Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej – wczoraj i dziś.
Sport i polityka na Górnym Śląsku w XX wieku, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice-Opole 2006, s. 13.
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w działającej do dziś Hali Mirowskiej na Muranowie. Także i w Krakowie
postanowiono rozegrać podziemne mistrzostwa28.
Konspiracyjne rozgrywki szybciej zorganizowano Krakowie, gdyż w Warszawie działania wyhamowała decyzja o utworzeniu getta żydowskiego. Jeszcze
wiosną 1940 roku sportową rywalizację w Grodzie Kraka rozpoczęło 14 drużyn, w tym dwa najsilniejsze przedwojenne kluby – Wisła i Cracovia. Bardzo szybko stało się jasne, że to między nimi rozegra się walka o mistrzostwo.
W tamtym okresie oba kluby charakteryzowała zupełnie odmienna polityka
kadrowa. W barwach Cracovii grali Żydzi i przedstawiciele innych mniejszości, a najwięcej fanów „Pasy” miały wśród liberalnego mieszczaństwa. Wisła
kojarzona zaś była z ruchem narodowo-patriotycznym, przez co w jej barwach
próżno szukać było Żydów29.
Pierwsze dwa tytuły mistrzowskie zdobyła Wisła. Sporym problemem
był brak stadionów, ponieważ na przedwojennym obiekcie „Białej Gwiazdy”
swoje mecze rozgrywała teraz niemiecka drużyna DTSG, boisko Cracovii zostało za to przekształcone na warsztaty naprawcze czołgów. Konspiracyjne rozgrywki organizowano zatem na wyboistych boiskach na przedmieściach oraz
w przyległych do Krakowa wioskach. Kluczowym czynnikiem decydującym
o lokalizacji danego spotkania był fakt niezbyt częstych odwiedzin niemieckich patroli w tamtych okolicach30.
Ostateczne miejsce rozegrania spotkania niemal do samego końca było
utrzymywane w tajemnicy. Piłkarze dojeżdżali w umówioną lokalizację w kilkuosobowych grupach, po to, by nie wzbudzać podejrzeń służb niemieckich.
Poważnym wyzwaniem był skuteczny przewóz piłek, gdyż wielokrotnie zostawały one rekwirowane podczas częstych kontroli policji kolejowej. Polacy nie
mogli posiadać sprzętu sportowego, stąd też niemal wszystkie mecze rozgrywano w strojach cywilnych. Latem, gdy było już ciepło, jedna z drużyn ściągała
koszulki31.
Wydano „Specjalne prawo karne dla Polaków”, zgodnie z którym tworzenie polskich klubów i organizowanie imprez sportowych były przestępstwem.
Tym ważniejsze stało się należyte obserwowanie dróg dojazdowych i wczesne
wypatrywanie na nich niemieckich patroli. Gdy te się rzeczywiście pojawiały, należało niezwłocznie przerwać mecz, a piłkarze musieli się jak najszybciej ukryć. Była to jedyna możliwość, by uniknąć aresztowań i tortur podczas
28
29
30
31

T. Urban, Czarny orzeł…, s. 138.
Tamże.
S. Chemicz, Piłka nożna…, s. 249.
T. Urban, Czarny orzeł…, s. 139.
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przesłuchań na gestapo. Co ciekawe, zdarzało się, że członkowie aparatu represji pomagali polskim graczom. Policjanci, którzy przed wybuchem wojny
grali w Vienna Wien, zawsze starali się ostrzegać przed ekspedycjami SS32.
Zakazane mecze piłkarskie cieszyły się ogromną popularnością wśród
ludności. Na spotkania tych najbardziej znanych klubów przychodziło nawet kilka tysięcy kibiców. Kibicowanie to nierzadko przeradzało się wręcz
w patriotyczne manifestacje. Na trybunach regularnie pojawiał się legendarny
zawodnik przedwojennej Wisły i były reprezentant Polski Henryk Reyman.
Po ucieczce z niemieckiego lazaretu w sobie tylko znany sposób powrócił do
rodzinnego miasta, jednak wciąż żył w ukryciu, ponieważ był poszukiwany
przez gestapo. Przez pewien okres mieszkał nawet w klasztorze Benedyktynek
w podkrakowskich wówczas Łagiewnikach33.
Znacznie trudniejsze okazało się organizowanie konspiracyjnych rozgrywek w Warszawie. Niemal od pierwszych meczów wszystkie spotkania trzeba było bardzo szybko przerywać ze względu na pojawiające się w okolicy
patrole niemieckie. Dla piłkarskiego podziemia stało się jasne, że okupanci
muszą mieć swoich informatorów dobrze rozeznanych w światku warszawskiego futbolu. Podejrzenie skierowano między innymi na dawnego trenera
Polonii – Josefa Ferenca, znanego także jako Ferenczi. W tym czasie trenował
on niemieckie drużyny nad Wisłą, a jeszcze przed wybuchem wojny dawał
dowody swojej sympatii dla nazizmu. Faktem jest, że często pojawiał się on
na konspiracyjnych meczach i wypytywał kibiców czy zawodników o system
rozgrywek, zbierał informacje o organizatorach. Kilka akcji przeprowadzonych przez SS przeciwko piłkarzom uznano za bezpośredni wynik jego działań.
Po kilku tygodniach pojawiła się informacja, że został „zlikwidowany” przez
Armię Krajową34.
Nielegalne mistrzostwa miasta, na wzór tych spod Wawelu, w Warszawie udało się zorganizować dopiero w 1942 roku. Dwa pierwsze tytuły zdobyła Polonia35.
Zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie w 1943 roku na sile zaczęły przybierać represje ze strony okupantów. Należy unikać już także nawet
przedmieść obu miast. Zdecydowaną większość spotkań warszawskie drużyny rozgrywały teraz w pobliskim Piasecznie. I to właśnie w tym niewielkim
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S. Chemicz, Piłka nożna…, s. 214.

R. Wryk, Sport olimpijski…, s. 318.
R. Gawkowski, Warszawska Polonia. Piłkarze „Czarnych koszul” 1911-2001, Warszawa 2001, s. 67- 68.
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wówczas miasteczku postanowiono w Wielkanoc 1943 roku rozgrać mecz,
w którym piłkarze z warszawskich drużyn zmierzyli się z Wisłą Kraków. Władysław Giergiel, zawodnik „Białej Gwiazdy” i późniejszy reprezentant Polski,
po latach wspominał podróż do Warszawy. Zapamiętał przepełnione i stare
wagony pociągu, te lepsze i znacznie mniej zatłoczone były zarezerwowane
„Nur für Deutsche”, czyli tylko dla Niemców. Udało się przekonać obsługę
pociągu, by na moment zatrzymała pojazd w polu nieopodal Piaseczna, by
piłkarze mogli szybko wyskoczyć i w ten sposób ominąć kontrole, które zawsze
miały miejsce ma stacjach. Giergiel i czterech jego kolegów nie zdążyło na czas
opuścić pociągu i dojechali aż do samej Warszawy. Na peronie szybko pojawili się niemieccy żandarmi, którzy rozkazali otwarcie walizek. Znajdowały się
w nich piłki i stroje piłkarskie. Zrobiło się niebezpiecznie dla sportowców, ale
wtedy jeden z nich zachował zimną krew i powiedział: „Jesteśmy w drodze na
mecz z klubem SS i policji.”. Cała piątka została puszczona wolno i na czas
dojechała do Piaseczna. Tam tysiące widzów powitało ich bukietami białych
oraz czerwonych kwiatów. Mecz zakończył się remisem 1:136.
Jedna z kolejnych podróży pociągiem zakończyła się dla Władysława
Giergiela bardzo pechowo. Pociągiem, w którym jechał, wielu żołnierzy niemieckich udawało się na urlopy. Polscy partyzanci ostrzelali pociąg. Wśród
rannych był piłkarz, któremu kula przeszyła obie nogi. Na jego szczęście jeden
z chłopów zawiózł go natychmiast furmanką do szpitala, gdzie przeszedł skomplikowaną operację. Przez sześć tygodni pozostawał pod obserwacją lekarzy37.
Ze względu na wzmożone patrole niemieckie organizatorzy nielegalnych
meczów musieli coraz bardziej improwizować. W Warszawie w 1943 roku do
mistrzostw zgłosiło się 35 klubów. Wiele spotkań zdecydowano się skrócić do
dwóch połów po 25 minut. Nierzadkim obrazkiem był widok aż czterech drużyn, które czekały obok boiska, by jeszcze tego samego popołudnia rozegrać
swój mecz38.
Do tragicznych zdarzeń doszło 29 sierpnia 1943 roku w podwarszawskim
Konstancinie. W tej miejscowości mieściła się prywatna rezydencja gubernatora dystryktu Ludwiga Fischera. Gdy wracał z Warszawy, jego uwagę przykuł
spory tłum podążający w tym samym kierunku. Ochrona Fischera dość szybko
zdobyła informację, że powodem całego zamieszania jest organizacja zakazanego meczu. Gubernator dystryktu zdecydował się niezwłocznie wysłać tam SS-manów, którzy szybko otworzyli ogień do zbiorowiska. Naoczni świadkowie
36
37
38
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mówili o kilku zabitych i rannych. Trudno ustalić jednoznacznie liczbę ofiar,
ponieważ teren został odcięty od reszty okolicy przez służby okupanta39.
Niejednokrotnie dochodziło do przepychanek, a często wręcz do regularnych bitek na trybunach. Codzienny terror, jakiego doświadczali ludzie z rąk
okupanta oraz coraz większe problemy ze zdobywaniem żywności wywoływały spore napięcie. Napięcie to często było rozładowywane właśnie na boisku
piłkarskim i jego trybunach. Wzmagały się ataki na sędziów. Doszło nawet
do tego, że podziemny związek piłkarski wezwał wszystkich do zachowania
porządku i dyscypliny – w imię honoru narodu40.
Fatalny los spotkał piłkarzy Polonii Warszawa. Podczas jednej z interwencji służb na kolejowym dworcu centralnym aresztowano całą drużyną „Czarnych koszul”. Po kilkunastu dniach więzienia przez gestapo tylko
trzech sportowców wyszło na wolność. Pozostałych wywieziono do obozu
koncentracyjnego Auschwitz I przeznaczonego dla więźniów nieżydowskiego pochodzenia. Niecałe trzy kilometry dalej funkcjonował obóz zagłady
Oświęcim-Brzezinka41.
W obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu życie straciło co najmniej
40 piłkarzy występujących w przedwojennej Lidze. Wśród nich było trzech
reprezentantów Polski: Antoni Łyko z Wisły Kraków, Marian Einbacher z
poznańskiej Warty oraz Adam Knioła - napastnik Warty, a następnie Warszawianki. Członkowie przedwojennej drużyny narodowej mordowani byli
również przez Związek Radziecki. Jednym z 4410 bestialsko zabitych w lesie
nieopodal rosyjskiego Katynia był Marian Spojda z Warty Poznań. Spojda podczas mistrzostw świata w 1938 roku był asystentem selekcjonera Józefa Kałuży.
W Katyniu zastrzelono też Adama Koguta, zdobywcę mistrzostwa Polski
z Cracovią, późniejszego zawodnika krakowskiej Wisły. Zbrodnie NKWD
chciano wykorzystać politycznie, by przekonać krakowskich intelektualistów
do nakłonienia podziemnego ruchu niepodległościowego do zaprzestania
ataków na oddziały niemieckie. Bolszewicy mieli stać się teraz wspólnym
wrogiem42.
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Ostatnie miesiące wojny
Część członków nielegalnego związku piłkarskiego próbowała wykorzystać tę sytuację i uzyskać zgodę od komendanta Krakowa na rozgrywanie regularnych meczów. Na wyobraźnię krakowian działały też wydarzenia z Lwowa,
gdzie na początku lipca 1944 roku po raz pierwszy rozegrano spotkanie pomiędzy niemieckimi żołnierzami a polską drużyną miejską. Armia Krajowa we
Lwowie apelowała do polskiej publiczności o nieokazywanie nadmiernej radości po golach polskiej drużyny. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego
pod stadion zjechało się kilkanaście ciężarówek i pojazdów opancerzonych,
a w każdym z nich siedzieli policjanci i żołnierze niemieccy. Otoczyli oni cały
stadion, dzięki czemu mogli skontrolować każdego z kilku tysięcy kibiców
przybyłych na to spotkanie43.
Mecz przeciwko żołnierzom Wehrmachtu był pierwszym oficjalnym występem od ponad czterech lat dla Kazimierza Górskiego, późniejszego selekcjonera reprezentacji Polski, która pod jego wodzą osiągnęła pierwsze wielkie
sukcesy na arenie międzynarodowej44. Polacy wygrali 4:1, a dwa gole strzelił
wspomniany przed momentem Górski. Po upływie lat tak wspominał tamto
spotkanie:
„Zagraliśmy naprawdę świetny mecz. To była przede wszystkim sprawa
motywacji, narodowej ambicji i honoru. (…) Stanęliśmy do tej gry bez treningu, a dookoła boiska aż roiło się od szarozielonych mundurów, dostrzegłem
nawet dystynkcje wyższych oficerów. Baliśmy się nie tyle o samych siebie, ale
o te 8-10 tysięcy widzów, którzy przyszli i w nas wierzyli. Nasze zwycięstwo
było im potrzebne jak powietrze. (…) Przed meczem prosiliśmy wszystkich
dookoła, żeby zachowywali się jak najspokojniej, spokojniej niż na zwykłym
meczu. (…) Mieliśmy to, co nam pozwoliło wygrać – wolę zwycięstwa nad
nienawidzonymi Niemcami.”45.
Honorowy gol dla żołnierzy Wehrmachtu został zdobyty przy prowadzeniu polskiej drużyny 4:0. Co ciekawe, bramkarz Spirydion Albański twierdził,
że piłka ani razu nie wpadła do jego bramki, a sędzia popełnił błąd, uznając za
gola uderzenie w boczną siatkę. Niemiecki arbiter po spotkaniu miał wejść do
polskiej szatni i powiedzieć: „Ty jesteś bardzo dobrym bramkarzem… Gratuluję…ale, ten gol… Ty rozumiesz… Ja musiałem… Rozumiesz?”46.
43
44
45
46
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Część prasy podziemnej uznała mecz z Niemcami za akt kolaboracji
i bardzo ostro skrytykowała lwowskich zawodników. Według niej była to
podstępna próba, by zmienić nastawienie Polaków wobec okupanta i zawrzeć
polsko-niemieckie przymierze przeciwko nieuchronnie nadciągającej Armii
Czerwonej47.
Temat oficjalnych i regularnych rozgrywek w Krakowie rozwiązał się
6 sierpnia 1944 roku. W trakcie tak zwanej „czarnej niedzieli” SS spędziło ponad 8 tysięcy krakowian, by następnie wywieźć ich na roboty przymusowe do
Niemiec48. W Warszawie od kilku dni trwało powstanie warszawskie, które
zgodnie z rozkazem führera SS Heinricha Himmlera miało zostać brutalnie
stłumione49. W pierwszych dniach 1945 roku polscy partyzanci zastrzelili byłego reprezentanta Polski Karola Pazurka, który służył w Wehrmachcie50.
Codzienny terror ze strony niemieckiego okupanta wzmagał się każdego
dnia. Do Krakowa zbliżała się Armia Czerwona i Niemcy robili się coraz bardziej nerwowi. 15 stycznia 1945 roku doszło do zatrzymania 79 mieszkańców
miasta i urządzono publiczną egzekucję. W gronie rozstrzelonych znalazło się
23 piłkarzy, trener oraz działacze piłkarskiego klubu KS Dąbski. Spotkali się
na naradzie, podczas której chciano ustalić system rozgrywek po wycofaniu
się Niemców z Krakowa. Być może gestapo uznało ich za bojówkarzy Armii
Krajowej51.
18 stycznia 1945 roku Niemcy bez walki opuścili Kraków. Ich miejsce
od razu zajęli żołnierze sowieccy. Początek końca wojny umożliwił odrodzenie
się Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dość sprawnie udało się sporządzić zestawienia, z których wynika, że podczas ponad pięciu lat okupacji w dystrykcie
krakowskim funkcjonowało 67, a w okręgu warszawskim 50 konspiracyjnych
drużyn piłkarskich walczących w mistrzostwach organizowanych przez podziemie. Najwięcej meczów w tym czasie rozegrał zespół Okęcia Warszawa,
który rywalizował z przeciwnikami 102 razy52.
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Zakończenie
Agresja Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 roku - zarówno dla polskiej
reprezentacji w piłce nożnej jak i wielu zawodników i działaczy piłkarskich okazała się końcem marzeń o dotychczasowym stylu życia i wykonywanym
zawodzie.
U progu czwartej dekady XX wieku mężczyźni musieli zmierzyć się
z koszmarem wojny.
Radzono sobie w niejednakowy sposób. Część zawodników wybrała drogę Henryka Reymana, który mimo, że był ścigany przez gestapo, pojawiał się
na zakazanych przez władze niemieckie meczach, część - tak jak Karol Pazurek
czy Ernest Wilimowski - została okryta hańbą za zdradę barw narodowych
i grę w drużynach wroga.
Nie był to czas polskiego sportu. Rozwiązano wszystkie kluby i stowarzyszenia piłkarskie. Wszelka działalność w organizacjach sportowych traktowana
była jako przestępstwo. Jednak miłości do piłki nożnej nie sposób było wykorzenić z serc i umysłów Polaków. Sportowcy chcieli po prostu grać w piłkę.
Robili to nie tylko dla chwały zwycięstwa, ale przede wszystkim by przypomnieć o tym, że wojenna zawierucha w końcu odejdzie w niepamięć. Istniało
piłkarskie podziemie.
W trakcie II wojny światowej wielu piłkarzy straciło życie. Warto wspomnieć, że w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu zginęło co najmniej
40 piłkarzy występujących w przedwojennej Lidze oraz kilku reprezentantów
kraju. Dopiero rok 1945 to początek odradzania się Polskiego Związku Piłki
Nożnej.
Wojna niewątpliwie nie oszczędziła osób zawodowo zajmujących się
w Polsce piłką nożną. Jednak determinacja wielu z nich sprawiła, że tradycja
tego sportu została zachowana i każdego dnia odradzała się ze zgliszczy wraz ze
zniszczoną przez okupanta ojczyzną.
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Historia zamachu
terrorystycznego
na Igrzyskach Olimpijskich
w Monachium w 1972 r.

Streszczenie: Nieco ponad 20 lat po zakończeniu II wojny światowej
na organizatora Igrzysk Olimpijskich w 1972 roku wybrano Monachium, miasto mocno związane z Adolfem Hitlerem. MKOl pozwolił
w ten sposób, by RFN mogła „przeprosić” świat za zbrodnie wojenne.
Wybór gospodarza wywołał sporo kontrowersji, zwłaszcza zaś w Izraelu, gdzie Żydzi wciąż wychodzili z traumy Holocaustu. Początek lat 70.
XX wieku nie należał do spokojnych – trwały wojny w Indochinach,
w Wietnamie czy w Irlandii Północnej. Początkowy spokój Igrzysk
zakończył zamach terrorystyczny, który „Czarny Wrzesień” przeprowadził 5 września w wiosce olimpijskiej. Zginęło 11 izraelskich sportowców, 5 napastników i policjant. Akcja odbicia zakładników nie była
przeprowadzona bez poważnych uchybień. Autor opisuje przebieg ataku oraz jego następstwa.
Słowa kluczowe: Igrzyska Olimpijskie, Monachium 1972, „Czarny
Wrzesień”, zamach terrorystyczny, RFN, Izrael

Wstęp
Założyciel nowożytnego ruchu olimpijskiego, francuski baron Pierre
de Coubertin, pragnął, by rywalizacja sportowa przynosiła, chociaż chwilowy,
pokój na świecie. Podczas tego święta, wszystkie konflikty miały odchodzić
w zapomnienie. W 1972 roku, gdy rozpoczynały się Igrzyska Olimpijskie
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w Monachium, trudno było mówić o atmosferze przyjaźni między narodami.
Coraz krwawsze żniwo zbierała bowiem wojna w Indochinach, liczne amerykańskie bomby spadały na Wietnam, a w Irlandii Północnej trwała wojna
domowa.
Już sam wybór stolicy Bawarii na gospodarza imprezy wzbudził spore
kontrowersje. Z jednaj strony, Międzynarodowy Komitet Olimpijski kontynuował swój kurs na „politykę rehabilitacji”, umożliwiając rządowi Republiki Federalnej Niemiec „przeproszenie” za hitlerowskie zbrodnie i pokazanie
światu, że państwo to uporało się już ze wszystkimi skutkami II wojny światowej. Z drugiej zaś strony, wciąż świeże były niektóre rany. Izrael, który został kilkanaście lat wcześniej dotknięty Holocaustem, nie potrafił pogodzić się
z tym, że sportowcy mają udać się do miasta, z którym najmocniej kojarzył
się Adolf Hitler.
Same Igrzyska były przełomowe pod wieloma względami. To w Monachium po raz pierwszy zaprezentowano maskotę imprezy, a rywalizację sportowców transmitowała w pełni telewizja. Za motto wybrano hasło „Wesołe
gry”. I do pewnego momentu niemal każdy aspekt układał się po myśli organizatorów. Niestety, wydarzenia z 5 września 1972 roku zmieniły wszystko.
Palestyńska organizacja terrorystyczna „Czarny Wrzesień” zaatakowała izraelskich sportowców. Źle przeprowadzona akcja odbicia zakładników doprowadziła do tragedii.
Głównym celem niniejszego artykułu jest ukazanie procesu przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972 roku, dokładne opisanie
zamachu terrorystycznego „Czarnego Września”, a także wskazanie licznych
uchybień ze strony izraelskich i niemieckich władz przy negocjacjach z napastnikami oraz podczas samej akcji bawarskich służb na monachijskim lotnisku.
Jak zamachowcom udało się przeprowadzić atak? Czy można było zrobić coś
więcej, by uniknąć tragedii? Autor posłużył się zmodyfikowaną metodą historyczną oraz metodą analizy i krytyki źródeł.
„Polityka rehabilitacji” MKOl
Kilkanaście lat po zakończeniu II wojny światowej Międzynarodowy
Komitet Olimpijski obrał kurs na tak zwaną „politykę rehabilitacji”. Obowiązywała zasada, że państwom dawnej Osi należy umożliwić „przeproszenie” wszystkich pokrzywdzonych ich działaniami podczas konfliktu zbrojnego. Jednym ze sposób zadośćuczynienia była organizacja igrzysk olimpijskich.
W 1960 roku zawody odbyły się w Rzymie, w 1964 roku w Tokio, a osiem
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lat później w Monachium. Symbolicznym wydarzeniem podczas japońskich
igrzysk było zapalenie znicza olimpijskiego przez Yoshinoriego Sakai’ego, studenta, który urodził się nieopodal Hiroszimy w dzień, w którym miasto zostało zaatakowane bombą atomową1.
Gospodarza Igrzysk XX Olimpiady wybrano w kwietniu 1966 w Rzymie podczas kolejnej sesji MKOl. Konieczne okazały się dwie tury głosowania. Ostatecznie 31 głosów zostało oddanych na kandydaturę Monachium,
15 na Madryt, a 14 delegatów poparło Montreal. Wybrano miasto, które
przede wszystkim kojarzyło się z narodzinami hitleryzmu. Związane było także z dyktatem z 1938 roku, który w historii świata zapisał się jako układ monachijski, a podczas wciąż trwającej zimnej wojny stanowiło ważny ośrodek
dywersji2.
Rząd Republiki Federalnej Niemiec przy okazji imprezy sportowej
o charakterze ogólnoświatowym chciał pokazać swój kraj jako nowoczesny,
w pełni demokratyczny i otwarty na innych. Hasłem przewodnim monachijskich igrzysk wybrano „Wesołe gry” („Die heiteren Spiele”). Miało ono pokazać, że Niemcy uporali się już ze wszystkimi skutkami II wojny światowej.
Wybudowano Stadion Olimpijski, pływalnię, tor kolarski, strzelnicę i wioskę
olimpijską, w której na czas zawodów zakwaterowani zostali sportowcy. Po
raz pierwszy w historii nowożytnych igrzysk zaprojektowano specjalną maskotkę – jamnika Waldiego3. Waldi był w trzech kolorach: pomarańczowym,
zielonym i niebieskim. Dał on początek nowej tradycji, gdyż od tej pory każdy kolejny gospodarz przygotowywał własną turniejową maskotkę4. Igrzyska
w Monachium były pierwszymi w pełni transmitowanymi przez telewizję. Doświadczenia włoskie i japońskie, gdzie telewizja zaczynała być obecna podczas
olimpijskich zawodów, pokazały jednoznacznie, jak duże możliwości propagandowe i promocyjne niesie ze sobą wizualny przekaz medialny5.
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Wątpliwości po wyborze Monachium
i sprawa Rodezji
Niemal natychmiast po wybraniu RFN na gospodarza Igrzysk XX Olimpiady w wielu miejscach na świecie rozgorzały burzliwe dyskusje na ten temat.
Najwięcej emocji decyzja MKOl wywołała w Izraelu. Żydzi zastanawiali się,
czy powinni wziąć udział w igrzyskach. Wciąż świeże były rany wywołane
przez Holocaust. Piekło zgotowane przez nazistowskie Niemcy dotknęło niemal każdej żydowskiej rodziny. Obiekty olimpijskie w stolicy Bawarii dzieli
tylko 16 kilometrów od byłego obozu koncentracyjnego w Dachau. Ostatecznie Izrael zdecydował się wysłać swoją ekipę do Monachium6.
Dużo zamieszania wiązało się z ewentualnym startem w monachijskich
igrzyskach ekipy Rodezji. Rodezja była brytyjską kolonią, jednak w 1965 roku
doszło tam do wydarzeń, w wyniku których rządząca biała mniejszość ogłosiła
niepodległość. Jedną z pierwszych decyzji rządzących było wprowadzenie – na
wzór RPA – polityki segregacji rasowej. W 1968 roku organizatorzy igrzysk
w Meksyku, powołując się na rezolucję Organizacji Narodów Zjednoczonych
o nieuznawaniu Rodezji jako pełnoprawnego państwa, odmówili tamtejszym
sportowcom wiz wjazdowych. Komitet organizacyjny monachijskich igrzysk
zaprosił rodezyjskich sportowców, mieli oni jednak wystąpić jako poddani
Wielkiej Brytanii, legitymując się brytyjskimi paszportami. Pomysł ten poparły władze MKOl, chcąc zaprotestować przeciwko reżimowi Iana Smitha,
nie karząc przy tym tamtejszych sportowców. Wraz ze zbliżaniem się terminu rozpoczęcia igrzysk w Monachium rosło niezadowolenie krajów wolnej
Afryki, które coraz głośniej protestowały przeciwko startowi Rodezyjczyków
w imprezie. Zaprotestował również Komitet Dekolonizacyjny Zgromadzenia
Ogólnego ONZ, podejmując stosowną uchwałę. Tuż przed rozpoczęciem
Igrzysk XX Olimpiady organizatorzy zostali postawieni przed ewentualnością
bojkotu zawodów przez 37 krajów afrykańskich w przypadku dopuszczenia
do startu Rodezyjczyków. Bojkot stanowiłby realne zagrożenie dla monachijskich igrzysk oraz międzynarodowego ruchu olimpijskiego. Zaproszenie
ze strony RFN nie zostało jednak wycofane i 52-osobowa kadra Rodezji,
w której znalazło się 7 czarnoskórych sportowców, dotarła do Bawarii. Nie posiadali jednak brytyjskich paszportów, co zdecydowało o wykluczeniu Rodezji
z imprezy. Kraje afrykańskie postawiły na swoim7.
Igrzyska w cieniu śmierci. Monachium 1972, [online], www.historia.org.pl [dostęp:
16.03.2021 r.]
7
G. Młodzikowski, Olimpiady ery nowożytnej…, s. 257-259.
6
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Inauguracja Igrzysk
Igrzyska XX Olimpiady zainaugurowano 26 sierpnia 1972 roku o godzinie 15:00. Trudno uznać, by na świecie zapanował w tym czasie olimpijski pokój. Wojna w Indochinach zbierała coraz krwawsze żniwo, coraz więcej
amerykańskich bomb spadało na Wietnam, w Irlandii Północnej trwała wojna
domowa. Niemcy czynili starania, by choć na moment pozwolić światu zapomnieć o konfliktach i próbowali stworzyć atmosferę radosnego sportowego
święta, podkreślając przyjaźń narodów. Gustaw Heinemann, prezydent RFN,
w swoim orędziu podkreślił:
„(…) Na przestrzeni ostatnich 36 lat świat przeżył koszmar II wojny
światowej, ale nie utracił wiary. Dzisiaj Republika Federalna Niemiec
jest krajem, który pragnie przyjacielskiej współpracy ze wszystkimi
narodami”8.

Dzień wcześniej na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Dachau
uczczono pamięć tam pomordowanych, organizując godzinę religijnego czuwania w intencji pokoju i pojednania między narodami. Uroczystość zorganizowały Kościół katolicki, Kościół ewangelicki i gmina żydowska. Warto
podkreślić, że wiedza przeciętnego Niemca na temat mrocznych wydarzeń
obozowych była w tamtym czasie stosunkowo nieduża9.
Podjęto szereg działań, by zapewnić bezpieczeństwo podczas trwania
igrzysk. Stanięto nawet na straży moralności: rząd bawarski opublikował zarządzenie, uznające teren olimpijski za obszar zamknięty dla prostytutek. Uczestnicy igrzysk nie musieli posiadać wiz wjazdowych, do przekroczenia granicy
RFN wystarczała legitymacja olimpijska. Szef monachijskiej policji spotkał się
z przedstawicielami 122 „grup emigracyjnych” – neofaszystowskich organizacji antykomunistycznych działających na terenie miasta. Przedstawił im na piśmie informację, że „igrzyska olimpijskie są najmniej odpowiednią platformą
do inscenizowania prowokacji i awantur międzynarodowych”. Za zakłócenie
porządku groziło nawet wydalenie z terytorium kraju10.
Wśród licznych gości specjalnych ceremonii otwarcia Igrzysk XX Olimpiady znalazło się miejsce dla Leni Riefenstahl, 70-letniej wówczas byłej
współpracowniczki Hitlera, autorki prohitlerowskiego filmu propagandowego

8
9
10

Tamże, s. 263-264.
Tamże.
Tamże, s. 264-265.

125

MICHAŁ MIJALSKI

z igrzysk w Berlinie w 1936 roku. Zaproszenie jej na trybunę honorową było
swoistą manifestacją polityczną ze strony organizatorów11.
Ogromne zainteresowanie wywołał start w monachijskich igrzyskach
sportowców z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Drużyna była wymieniana wśród głównych faworytów imprezy. Był to dopiero drugi - po IO
w Meksyku - samodzielny start NRD na letnich igrzyskach olimpijskich,
pod własną flagą i hymnem. Wschodnie Niemcy były traktowane jako ekipa
zagraniczna12.
Sportowa rywalizacja
Największą gwiazdą igrzysk w 1972 roku był amerykański pływak
Mark Andrew Spitz, zdobywca aż siedmiu złotych medali. Wygrał każdą
konkurencję, w której startował, za każdym razem poprawiając przy tym
rekord świata. To niewiarygodne wręcz osiągnięcie zostało pobite dopiero
w 2008 roku przez jego rodaka Michaela Phelpsa, zdobywcy ośmiu złotych
medali na jednych igrzyskach olimpijskich13.
Polscy piłkarze zostali mistrzami olimpijskimi, pokonując w finale Węgry
2:1. Do niecodziennych wydarzeń doszło podczas decydującego meczu turnieju koszykarskiego. Finalistami były reprezentacje Stanów Zjednoczonych
i ZSRR. Po upływie regulaminowego czasu na tablicy widniał wynik 50:49
dla Amerykanów. Ich radość nie trwała jednak długo, ponieważ stwierdzono,
że zegar musi zostać cofnięty, gdyż nie uwzględniono czasu wziętego przez
trenera ZSRR. Trzeba było rozegrać jeszcze 50 sekund. Wynik pozostał bez
zmian, ale ponownie dopatrzono się nieprawidłowości – tym razem sędziowie
pomylili się o trzy sekundy i za szybko zakończyli spotkanie14. Po wznowieniu
gry trafił Aleksander Biełow, zmieniając rezultat na 51:50 dla ZSRR. Mimo
protestów amerykańskiej drużyny ten wynik utrzymano i po raz pierwszy
w historii koszykarze zza oceanu nie zdobyli złotych medali, srebrnych – na
znak protestu - nie przyjęli15.

Leni Riefenstahl Returns to Olympics, „New York Times”, 23.08.1972 r., [online], [dostęp:
16.03.2021 r.]
12
G. Młodzikowski, Olimpiady ery nowożytnej…, s. 268.
13
Dramatyczny turniej w Monachium. Historia IO z 1972 roku, „Przegląd Sportowy”,
[online], www.przegladsportowy.pl [dostęp: 16.03.2021 r.]
14
Meksyk 68 i Monachium 72: olimpijskie skandale, dramaty i bojkoty, Europa i świat po II
wojnie światowej, [online], www.dzieje.pl [dostęp 16.03.2021 r.]
15
Dramatyczny turniej w Monachium. Historia IO z 1972 roku, „Przegląd Sportowy”, [online],
www.przegladsportowy.pl [dostęp: 16.03.2021 r.]
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Podczas biegu maratońskiego pewien mężczyzna zdecydował się udawać
biegacza i tuż przed stadionem, na ostatnich metrach przed metą, pojawił się
na trasie, zostając liderem wyścigu. W rzeczywistości najlepszym biegaczem
był wtedy Amerykanin Frank Shorter. Był mocno zdziwiony, gdy nieoczekiwanie zobaczył nagle kogoś przed sobą. To właśnie wtedy padły słynne słowa
pisarza Ericha Segala. Komentując bieg dla amerykańskiej telewizji ABC, wykrzyczał „To oszustwo, Frank!”16.
Wiele negatywnych emocji wywołał finałowy mecz hokeja na trawie.
Niemcy mierzyli się z Pakistanem. W ostatniej minucie spotkania Michael
Krause strzelił na 1:0 dla gospodarzy. Pakistańczycy zakwestionowali zwycięskiego gola, próbując wykazać jakieś nieregulaminowe zagranie Niemca.
Protesty zostały odrzucone przez sędziów, co doprowadziło do wtargnięcia na
boisko wściekłych pakistańskich kibiców. Ówczesny prezydent Międzynarodowej Federacji Hokeja, Rene Frank z Belgii, został oblany wodą. Gdy podczas ceremonii dekoracji niemiecka flaga była podnoszona na maszcie, hokeiści
z Pakistanu ostentacyjnie odwrócili się do niej tyłem. Drużyna z Azji zarzucała
sędziom nieuczciwe prowadzenie zawodów17.
Atak „Czarnego Września”
Pierwszego września, w rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej, z inicjatywy związków zawodowych Monachium odbył się pokojowy marsz zakończony wiecem. Zorganizowano go pod hasłem „Pierwszy września, dzień
antywojenny”. W pochodzie wzięło udział kilka tysięcy Niemców oraz kibiców z całego świata. Polska drużyna, w wiosce olimpijskiej, wzięła udział w
specjalnych uroczystościach, podczas których uczczono pamięć sportowców
poległych w wyniku niemieckiej napaści na Polskę18.
Igrzyska XX Olimpiady zapisały się jednak w historii przede wszystkim ze
względu na wydarzenia z 5 września 1972 roku. Po raz pierwszy w historii nowożytnych igrzysk doszło wtedy do ataku terrorystycznego. Za atak wymierzony w izraelskich sportowców odpowiedzialna była palestyńska ekstremistyczna
organizacja „Czarny Wrzesień”19.

16
Meksyk 68 i Monachium 72: olimpijskie skandale, dramaty i bojkoty, Europa i świat po
II wojnie światowej, [online], www.dzieje.pl [dostęp 16.03.2021 r.]
17
Tamże.
18
G. Młodzikowski, Olimpiady ery nowożytnej…, s. 270-271.
19
Meksyk 68 i Monachium 72: olimpijskie skandale, dramaty i bojkoty, Europa i świat po
II wojnie światowej, [online], www.dzieje.pl [dostęp 16.03.2021 r.]
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Była to jedna z wielu arabskich bojówek terrorystycznych. Powstała
w efekcie wydarzeń z września 1970 roku w Jordanii. Na terenie Jordanii, na
wschodnim brzegu Jordanu, funkcjonowały liczne obozy uchodźców z Palestyny. Próbowała to wykorzystać Organizacja Wyzwolenia Palestyny, najsłynniejsza arabska grupa terrorystyczna. Dążyła ona do stworzenia państwa
palestyńskiego na tym terenie. Władzom Jordanii udało się jednak do tego
nie dopuścić, a represje jakie wymierzono palestyńskim działaczom nazwano
„czarnym wrześniem”. Nazwa ta posłużyła także nowopowstałej organizacji20.
„Czarny Wrzesień” był organizacją niezbyt silną, nie miał wielu członków, nie mógł pochwalić się jakimiś szerszymi powiązaniami z innymi ugrupowaniami palestyńskimi. Grupa została założona przez członków Al-Fatah –
organizacji, na czele której stał Jasir Arafat. Początkowo działała jako ukryta
komórka Al-Fatah, jednak ciągle zwiększała swoje znaczenie. Za największego
wroga uznała Izrael. Wśród członków „Czarnego Września” znaleźli się zarówno radykalni fedaini, jak i zwykli studenci z Damaszku21.
Wciąż nie udało się ustalić, kto finansował działania tej organizacji. Wielu badaczy tego zagadnienia uważa, że „Czarny Wrzesień” większość środków zdobywał w drodze wymuszeń na arabskich kupcach. Nikt nie potrafi do
końca wykluczyć jednak tego, że z organizacją sympatyzowały kraje komunistyczne, które w niektórych przypadkach udzielały schronienia działającym na
Zachodzie terrorystom22.
Tragiczne wydarzenia podczas monachijskich igrzysk rozpoczęły się
5 września około godziny 4:30, gdy nad wioską olimpijską unosiła się jeszcze
lekka mgła. To wtedy przy Connolly Strasse, nieopodal miejsca, w którym
nocowali sportowcy, po raz pierwszy można było dostrzec sylwetki pięciu
mężczyzn w sportowych dresach. Każdy z nich trzymał w ręku plecak – taki
sam jakiego w Monachium używali olimpijczycy. Podeszli pod ogrodzenie
wioski, gdzie czekało już na nich trzech mężczyzn ubranych w stroje obsługi
technicznej igrzysk. Ta trójka w legalny sposób zdobyła przepustki, ponieważ
została zatrudniona do obsługi wioski olimpijskiej. Wśród nich było dwóch
szefów całej operacji: Luttif Afif (Issa) i Jasuf Nazzal (Tony). Wszyscy uzbrojeni byli w karabiny kałasznikow i granaty, sprzęt ten wciąż schowany był
jednak w plecakach23. Grupa szybko udała się do budynku numer 31 i weszła
20
Igrzyska Olimpijskie w Monachium w 1972 r., Sport i polityka, [online], www.histmag.org
[dostęp: 17.03.2021 r.]
21
Tamże.
22
Tamże.
23
A. Krawczyk, Kulisy zamachu terrorystycznego w czasie Igrzysk Olimpijskich w Monachium
w 1972 roku, [online], www.histmag.org [dostęp: 17.03.2021 r.]
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na drugie piętro. Zegary nie wskazywały nawet 5:00, wszyscy jeszcze spali24.
Próbując otworzyć drzwi do pokoju izraelskich zapaśników i ciężarowców,
obudzili Josefa Gutfreunda, ważącego 135 kilogramów sędziego zapaśniczego. Zabarykadował własnym ciałem wejście do pokoju. Issa oddał wtedy serię
strzałów z kałasznikowa, forsując w ten sposób drzwi. Postawa Gutfreunda pozwoliła dwójce Izraelczyków uciec przez okno. Z pułapki wydostali się trener
Tuvia Sokolovski i chodziarz Shaul Ladany. Pozostałe 5 osób z tego pokoju zostało pierwszymi zakładnikami terrorystów. Zamachowcy przeszukali sąsiednie pomieszczenie i w ten sposób szybko zwiększyła się liczba zakładników25.
Ostatnim pomieszczeniem, które udało się spenetrować agresorom, był
pokój trenera zapaśników – Moszego Weinberga. Trener próbował stawić
czynny opór, jednak dysponował tylko nożem do owoców. Dosięgły go dwie
kule zamachowców i w ten sposób Weinberg został pierwszą śmiertelną ofiarą
zamachu. Zamachowcom nie udało się wejść do innych pokoi, dzięki czemu
łącznie 10 izraelskim sportowcom udało się uciec. Dziewięciu członków olimpijskiej drużyny Izraela zostało zakładnikami, związano im ręce i nogi i zaprowadzono do największego pomieszczenia w budynki. Wspomniany wcześniej
trener Weinberg nie przeżył zamachu, a Josef Romano w wyniku postrzału
zmarł kilka godzin później26. Palestyńczycy pozwolili sportowcom z Urugwaju
i Hong-Kongu na spokojne opuszczenie budynku27.
Próby odbicia zakładników
Zamachowcy ogłosili swoje żądania o 9:30. Tak relacjonował te wydarzenia reporter Radia Wolna Europa:
„Grupa terrorystów domaga się zwolnienia wszystkich więźniów palestyńskich w Izraelu. Terroryści domagają się, żeby dano im do dyspozycji limuzyny, które ich zawiozą na lotnisko; tam chcą otrzymać samolot, którym zamierzają odlecieć do Egiptu, a jeżeli ich ultimatum nie zostanie przyjęte, zastrzelą
zakładników”28.
Władze Izraela odmówiły uwolnienia 200 palestyńskich więźniów i nie
Podcast: Masakra w Monachium, czyli na Igrzyska Olimpijskie 1972 roku, Misja specjalna
RMF FM, [online], www.youtube.com [dostęp: 17.03.2021 r.]
25
A. Krawczyk, Kulisy zamachu terrorystycznego w czasie Igrzysk Olimpijskich w Monachium
w 1972 roku, [online], www.histmag.org [dostęp: 17.03.2021 r.]
26
Tamże.
27
Igrzyska w cieniu śmierci. Monachium 1972, [online], www.historia.org.pl [dostęp: 17.
03.2021 r.]
28
Masakra na Igrzyskach w Monachium, portal Polskiego Radia S.A., [online], www.
polskieradio.pl [dostęp: 17.03.2021 r.]
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podjęły jakichkolwiek negocjacji z terrorystami. Izraelskie oddziały specjalne
nie nawiązały również współpracy z kanclerzem Niemiec i ministrem spraw
wewnętrznych tego kraju. Do teraz każda ze stron za brak współpracy oskarża
tą drugą. Przetrzymywanie w roli zakładników akurat członków reprezentacji
Izraela, podczas igrzysk na niemieckiej ziemi, w bardzo niekorzystnej i w mało
komfortowej sytuacji stawiał władze RFN. Próbowały one wykupić zakładników lub zamienić ich na wysokich rangą Niemców. Palestyńczycy odmówili
rozmów, oczekując spełnienia swoich żądań29.
Mimo tragicznych wydarzeń i dramatu izraelskich sportowców kontynuowano olimpijskie zmagania. Dopiero popołudniu Międzynarodowy Komitet Olimpijski wydał oficjalny komunikat:
„Olimpijski pokój został przerwany przez przestępczych terrorystów. Cały
cywilizowany świat potępia ten barbarzyński wyczyn. Dla uczczenia pamięci
ofiar oraz na znak solidarności z tragedią jeszcze przetrzymywanych przez terrorystów zakładników, wszystkie zawody sportowe dzisiejszego popołudnia
będą przerwane. Te zawody, które znajdują się w trakcie rozgrywania, zostaną
doprowadzone do końca.”30.
Wieczorem, kilka minut przed 21:00, nad wioską olimpijską znalazły
się trzy helikoptery, którymi zamachowcy i zakładnicy mieli zostać przetransportowani na lotnisko Fürstenfeldbruck, gdzie mieli przesiąść się do Boeinga
737 linii Lufthansa i polecieć do Kairu. Na lotnisku przygotowano zasadzkę na terrorystów. Do akcji nie wykorzystano niemieckich komandosów
z sił federalnych, władzom Bawarii zależało, by odbicia zakładników dokonały
miejscowe siły specjalne31.
O 22:30 helikoptery wylądowały na monachijskim lotnisku. Wiał silny wiatr, zaczęło lekko padać, pas lotniska był słabo oświetlony. Dowodzący
akcją komendant monachijskiej policji Manfred Schreiber, spodziewając się
obecności na płycie lotniska tylko pięciu zamachowców, przygotował pięciu
snajperów gotowych do strzału. Zamachowców było jednak ośmiu. Między
helikopterami a samolotem było około 100 metrów. Część zakładników siedziała jeszcze w śmigłowcu, gdy rozległy się pierwsze strzały32.
Bawarscy snajperzy fatalnie chybili, tracąc tym samym kontrolę nad wydarzeniami. W ogromnym zamieszaniu, wśród strzałów i wybuchów, Niemcy
29
Igrzyska w cieniu śmierci. Monachium 1972, [online], www.historia.org.pl [dostęp:
17.03.2021 r.]
30
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31
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nie wiedzieli, czy strzelają do terrorystów, czy do zakładników. Akcja miała
trwać kilka minut, tymczasem przerodziła się w blisko dziewięćdziesięciominutową wymianę ognia. Ranni i zabici byli po obu stronach, los zakładników
również był już przesądzony. Dopiero około północy niemieckie siły specjalne przepuściły gruntowny szturm na dwa śmigłowce, przy których bronili się
zamachowcy z „Czarnego Września”. Terroryści, zdając sobie sprawę ze swojego położenia, zdecydowali się na radykalne rozwiązanie: do helikopterów,
w których wciąż znajdowali się związani zakładnicy wrzucili kilka granatów.
Wszyscy izraelscy sportowcy zginęli na miejscu, nie udało się odbić choćby
jednej osoby, akcja zakończyła się totalną porażką. Ujęto tylko trzech rannych
zamachowców.
Działania niemieckich sił zakończyły się kilkanaście minut po 1:00. Zginęło 15 osób: 9 zakładników, 5 porywaczy i policjant. Kilkanaście osób zostało
rannych. Na władze w Monachium i Bonn od razu posypały się gromy. Podczas późniejszych śledztw ustalono, że izraelscy sportowcy zostali postrzeleni
przez niemieckie siły specjalne. Trudno było ustalić ostateczną wersję, ponieważ ciała zakładników spaliły się podczas eksplozji. Podczas akcji popełniono
szereg błędów taktycznych, zawiodła również komunikacja33.
The games must go on
Przyszłość monachijskich igrzysk stanęła pod znakiem zapytania.
6 września na Stadionie Olimpijskim o 10:00 odbyła się ceremonia żałobna.
Jak podano w komunikacie MKOl, miała to być manifestacja, która „wyraźnie
pokaże, że idea olimpijska jest silniejsza od terroru i gwałtu”. Flaga olimpijska
i wszystkie flagi narodowe na stadionie opuszczono do połowy masztu,
a z głośników rozległy się dźwięki „Eroici” Beethovena. Wciąż palił się za to
znicz olimpijski. Podczas uroczystości przemawiali kolejno Willi Daume (prezes
Niemieckiego Komitetu Olimpijskiego), Gustav Heinemann (prezydent RFN),
Samuel Lalkin (szef ekipy Izraela) i Avery Brundage (przewodniczący MKOl).
Wszyscy oni opowiedzieli się za kontynuowaniem igrzysk. Heinemann mówił:
„Idea olimpijska nie została obalona. Jesteśmy w stosunku do niej bardziej
zobowiązani niż przedtem. W tym, co musieliśmy przeżyć, nie ma linii
podziału między Północą a Południem, ani między Wschodem i Zachodem.
Tu istnieje linia podziału między solidarnością wszystkich ludzi pragnących
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pokoju a tymi, co sprowadzają śmiertelne niebezpieczeństwo na wszystko, co
stanowi o wartości życia.”34.
Decyzję o kontynuowaniu sportowych zmagań poparła zdecydowana
większość ekip, w tym delegacje ZSSR, Polski i innych krajów socjalistycznych.
Zamach potępiło wiele rządów i głów państw, również papież i – co warte
podkreślenia – Organizacja Wyzwolenia Palestyny. Do historii przeszło zdanie
wypowiedziane przez Brundage’a: „Zawody muszą trwać dalej” („The games
must go on”). Kilku sportowców było jednak innego zdania i wycofało się
z rywalizacji. Monachium opuściły też ekipy Izraela, Egiptu i Syrii. RFN
wypłaciło 3,2 mln niemieckich marek rodzinom Izraelczyków, którzy zginęli
z rąk terrorystów35.
Hucznie zorganizowane igrzyska pozostawiły trwały ślad w mentalności
obywateli RFN i w pewnym stopniu pomogły rozładować powojenne
kompleksy36.
Coraz większe sukcesy na olimpijskich arenach odnosili sportowcy
NRD. W RFN – w kraju, który wciąż oficjalnie nie uznawał państwa
wschodnioniemieckiego – hymn Niemieckiej Republiki Demokratycznej
zagrano 20 razy, a jej flaga 66 razy powiewała na olimpijskich masztach
podczas ceremonii dekoracji zwycięzców. Kanclerz Willy Brandt wygłosił
w studiu telewizyjnym mocno dwuznaczne politycznie oświadczenie:
„Uważam przede wszystkim, iż my również trochę zyskujemy, jeśli zwycięża
NRD. Są to przecież nasi ziomkowie i nie powinniśmy nagle postępować tak,
jak gdyby to był zupełnie inny naród. Jeśli więc oceniam wyniki sportowe
w aspekcie międzynarodowym, wówczas sumuję sukcesy ich i nasze.”37.
Ciekawym przykładem oddziaływania idei olimpijskiej na politykę
były monachijskie rozmowy pomiędzy delegacjami Koreańskiej Republiki
Ludowo-Demokratycznej i Korei Południowej. Przed igrzyskami w 1972 roku
propozycja Korei Północnej - by wysłać do RFN wspólną ekipę - została co
prawda odrzucona, jednak w Bawarii, w atmosferze serdeczności, planowano
wspólny start w kolejnych igrzyskach38.
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Zakończenie
W historii międzynarodowego sportu 5 września 1972 roku to jeden z
najtragiczniejszych dni. To wtedy palestyńscy terroryści, wspierani przez prawicowych niemieckich ekstremistów39, naruszyli ekechejrię – „pokój Boży”,
który nierozerwalnie kojarzył się z igrzyskami olimpijskimi.
Wydarzenia nazywane „masakrą w Monachium” kosztowały życie jedenastu sportowców z Izraela. Zginęło również pięciu terrorystów i policjant.
Mimo ogromnego strachu i smutku wśród przedstawicieli innych ekip postanowiono kontynuować zawody. Niemal pół wieku od tych wydarzeń wciąż nie
osądzono winnych rozlewu krwi – ani zamachowców, ani biernych izraelskich
władz, ani bawarskich służb nieudolnie prowadzących akcję odbicia zakładników. Nie ulega bowiem najmniejszej wątpliwości, że sprawniej działające
służby, wsparte przez jednostki federalne z Bonn, mogłyby zdziałać znacznie
więcej niż to, co osiągnięto pod dowództwem ówczesnego komendanta lokalnej policji Manfreda Schreibera. Policja nie znała liczby napastników, podczas
akcji nie pomogły jaskrawe stroje bawarskich służb, a chwilę po otwarciu ognia
zapanował chaos i kule były wystrzeliwane na oślep.
Wdowa po zamordowanym szermierzu miała powiedzieć „Jeśli zapomnisz
historię, skazany jesteś na jej powtórzenie”. Wypada zatem jeszcze dokładniej
zbadać i szczegółowo zapoznać się z wydarzeniami z 5 września 1972 roku
w Monachium. By historia ta już nigdy się nie powtórzyła.
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The story of the terrorist attack
at the Munich Olympics in 1972

Summary: A little over 20 years after the end of World War II, Munich, a city closely associated with Adolf Hitler, was selected as the organizer of the Olympic Games in 1972. In this way, the IOC allowed
Germany to „apologize” to the world for its war crimes. The choice of
the host caused a lot of controversy, especially in Israel, where Jews
were still recovering from the trauma of the Holocaust. The beginning
of the 1970s was not a peaceful one - there were wars in Indochina,
Vietnam and Northern Ireland. The initial peace of the Games was
ended by the terrorist attack carried out by „Black September” on September 5 in the Olympic village. 11 Israeli athletes, 5 attackers and a
policeman were killed. The hostage rescue was not carried out without
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serious shortcomings. The author describes the course of the attack and
its consequences.
Keywords: Olympic Games, Munich 1972, „Black September”, terrorist attack, West Germany, Israel
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Development of Science
and its Consequences
in Margaret Atwood’s
Oryx and Crake

Abstract. The aim of this paper is to show the development of science and its influence on the human world as well as the relationship
between people and nonhumans in Margaret Atwood’s novel Oryx
and Crake. Whilst the expansion of science seemed to be unrestricted,
it pertained essentially to genetic engineering; the humanities seemed
to be pushed out of the margin of interests. According to speculative fiction principles, the world presented in the novel is possible to
imagine, hence it serves as an example of civilisational development.
The post-humanist perspective finds justification for undermining
claims of human exceptionality while animal studies shed light on the
nonhumans’ position in the human-nonhuman system of dependencies. The seemingly unrestricted development of genetics provides the
reader with surprisingly dystopian views of the human race; abuse of
power led to reversion of the original order.
Key words: genetics, genetic engineering, nonhuman, speculative
fiction, development of science

Introduction
Oryx and Crake, the first part of the MaddAddam science-fiction trilogy
“is described on the Atwood principle as a work of fiction which «does not
include any technologies or biobeings that do not already exist, are not under
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construction, or are not possible in theory»” (Claeys 2017, p. 482). Settings, grounded in the contemporary reality yet evolving into a new structure,
provide the reader with intellectual nourishment that is necessary to consider
a potential way of civilisational development. Atwood’s preoccupation with
nonhumans and ecological catastrophe seems to be crucial for the use of the
post-humanistic perspective; the author draws the reader’s attention to the
way unrestricted power increases social problems.
This paper explores the issue of scientific development, precisely genetic
engineering; although, as a rule, the development of genetics is supported by
governments and private institutions, in the novel this approach paradoxically
contributed to the human eclipse. Noting the problem in categories of nature|civilisation(culture)1 opposition, it should be clarified that the certain tension between the human and nonhuman world seems to be symptomatic not
only for this novel but also for Canadian literature in general (Atwood 1991).
Science, science fiction and speculative fiction
In the relationship between science and science fiction, the first one should be considered subservient to the latter. According to Krzysztof Uniłowski,
science subordinated to the author’s vision serves as a medium for a particular
literary message; embedding the fictional world in the abundance of scientific
terminology, regularities, laws and principles is a way of obtaining the realistic mode of a particular text (Uniłowski 2019). The references to reality are
a key for discussing speculative fiction, which is the genre used for defining
the fiction of such authors as Margaret Atwood2. In fact, speculative fiction
precedes the formation of science-fiction; as according to Brian Stableford, it
was problematic to speak about science fiction before the contemporary meaning of the word “science” appeared. Speculative fiction that included “new
discoveries and technologies that the application of scientific method might
bring about” has been produced since the 17th century (2003, p.15). Speculative stories, therefore, using a set of association with the reality that is familiar
to the reader make the new, usually dystopian world, reliable.
When it comes to science fiction, nature|technology dichotomy used by Helen Merrick,
seems to be more adequate (2003, p.241).
2
M. Keith Booker pays attention to the fact, that Atwood “argued, seemingly dismissively
(and simplistically), that her work should be labeled «speculative fiction» rather than
«science fiction»” because of the role of reliability, hance science-fiction is “associated with
the imagination of things that could not actually happen while in her fiction she is concerned
with things that actually could happen” (2015, p.33).
1
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Speculative fiction seems to play a crucial role in pointing out the plausible way of civilisational development, also including science.
The sense of wonder allowed one to admire the aesthetics of the mushroom cloud; the sense of the grotesque led the writer and reader to
consider the fall-out. Science fiction began to shift to the consideration of consequences in the late 1930s thanks in part to the editors
F. Orlin Tremaine and John W. Campbell ... , and this shift is marked
in Schild’s Ladder in the opening sections of the second part. The thought experiment, the ‘what if?’ (which Darko Suvin calls the novum),
is crucial to all sf, and has led to the most popular alternative interpretation of ‘sf’: speculative fiction. (Mendlesohn 2003, p.4)

Not only are studies of aesthetical aspects interesting in speculative
fiction but also its emphasis on consequences. Speculative fiction as a context
for mind experiments is the research subject of Johan De Smedt and Helen
De Cruz; their article shows the similarity between speculative fiction and the
theoretical philosophical mind experiment. Whilst a hypothetical situation
created by the plot of speculative fiction highly influences both the reader’s
intellectual of and emotional sphere, a purely theoretical problem is unable
to obtain such an impact factor. A well-developed context for a philosophical
experiment make the participant more engaged by exciting their curiosity;
and therefore the obtained result are more adequate (De Smedt and De Cruz
2015).
The development of science in Oryx and Crake
The action of Oryx and Crake takes place in the future; after a pandemic,
called the Waterless Flood, that almost completely annihilated human beings.
Through the flashbacks of Yeti, the only survivor, the reader gets an insight
into the world from before the calamity: the Earth burdened with sharp social
divisions and a toxic environment became a terrible place to live. The ruthless exploitation of natural resource caused not only severe pollution of the
land, air and water but also the uncontrolled growth of income of the richest.
The society was governed by commercial corporations, who controlled the
population with direct and indirect use of their products: the diet supplements were able to influence, for instance, fertility while medications for critical illness were so overpriced that most people could not have afforded them.
Yeti, whose name before the Waterless Flood used to be Jimmy, as a member
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of the privileged class, did not experience the atrocities the lower classes
suffered.
The situation seems to develop in accordance with Gregory Claeys’s
observation that the factors contributing to “modern oppression” are “the
centrality of both groupism and technophilia”, which is also highly visible
in numerous contemporary dystopian texts (2017, p.482). Being the son of
well-qualified laboratory workers with “near-inherited feeling of the value
of an intellectual aristocracy” guaranteed Jimmy the best possible education
opportunities, even though he was not a gifted student; “high on his word
scores but poor average in the numbers columns” he barely managed to graduate (Claeys 2017, p. 367; Atwood 2004, p.204). On the contrary, his best
friend Glen, also known as Crake, “who coached Jimmy weekends, taking
time from his own preparation”, “was some sort of mutant, [as] he could
crank out the different equations in his sleep” (Atwood 2004 p. 204). While
“Jimmy already knew that he himself was not a number person” he felt like an
outcast, for whom there was not much place left in the society and the actual
place was much lower than that of people engaged in genetic engineering
(Atwood 2004 p. 29).
Natural sciences situated much higher in the hierarchy than humanities
were heavily subsidised: the most talented sought-after young scientists were
offered perfect conditions for further development.
Crake was top of the class. The bidding for him by the rival EduCompounds at the Student Auction was brisk, and was snatched up
at a high price by the Watson-Crick Institute. Once a student there
and your future was assured. It was like going to Harvard had been,
back before it got drowned. (Atwood 2004 p. 203)

While the social structure was also inextricably connected with the prioritisation of particular field of science, there were various ways in which the
society, focused on the development of genetics, was oppressive. One of the
most apparent was the objectification of humans, since members of the community have a guaranteed place in the hierarchy as long as their work was
beneficial for the corporations. Being sold during the auction after graduation
was the key determinant, which defined the value and prestige of a human
being.
What is also interesting, this “privilege” was accessible exclusively for
elites as schools in pleeblands were of incomparably lower level.
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If Jimmy had been from a Module school, or – better – from one of
those dumb bins they still called “the public system,” he’d shone like
a diamond in a drain. But Compound schools were awash in brilliant
genes, none of which he’d inherited from his geeky, kak-hearted parents, so his talents shrank in comparison. (Atwood 2004 p. 204)

Science interpreted as “the key cause of the negative transformation” can
be a part of dystopian changes, “which instigates social degeneration”. Especially, when “most dystopias have been extrapolations from existing trends
rather than fantastic projections”(Claeys 2017, p. 287). Indirect social selection secured the settled order where only selected specimens specialised in
genetic engineering were to comprise the most influential group. Even they,
however, became merely a cog in this capitalist machine of science.
Nevertheless, the perspective of a prosperous existence could not have
combated the natural abilities of certain people, such as Jimmy, whose mind
did not meet social requirements, then the only university he could finally
join was the “falling apart” Marta Grahan, which “was surrounded ... by the
tackiest kind of pleeblands: vacant warehouses, burnt-out tenements, empty
parking lots” (Atwood 2004, p. 217). Deprived of financial support of the wealthy sponsors, who were no longer interested in arts and humanities, Marta
Graham was crumbling.
The students of song and dance continued to sing and dance, though
the energy had gone out of these activities and the class were small.
Living performance had suffered in the sabotage panics of the early
twenty-first century – no one during those decades had wanted to form
part of a large group at a public event in a dark, easily destructible
walled space or no one with any cool or status. Theatrical events had
dwindled into versions of the singalong or the tomato bombardment or
the wet T-shirt contest.(Atwood 2004, p. 219)

The arts and humanities were regressing as well. With the degradation of
high culture social life was collapsing; family structures were unsteady whereas
young people were unable to establish deep relationships.
Increasing mental sufferance inflamed by solitude significantly affected
young people. Jimmy’s friendship with Glen, one of the strongest relationships presented in the novel, became blunt when the protagonist was forced
to study in a collateral university, far away from his friend’s destination. They
eventual reunion coincided with the beginning of the Waterless Flood: Glen,
as an experienced scientist, decided to exterminate people with the virus. What
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led him to this ultimate act, was his apparent love disappointment; melodramatically, a girl, Orix, whom he loved was also a person about whom Jimmy had been dreaming since his childhood. When Jimmy and Oryx’s affair
was progressing, Glen started spreading a deadly virus of his own making.
His undercover plan, however, assumed not only the almost complete annihilation of the human race but also the implementation of new humans, who
were intended to be perfect people. Created in a laboratory by the thorough
control of the genes, Crakers, as they were called, should have been better, yet
considerably more naive version of humans; Glen read human happiness and
sustainable social growth into the limitation of cognitive skills. He finally shot
the girl and committed suicide, leaving Jimmy as the carer of Crakres. The
inability of dealing with feelings of the genius scientist and his friend, led to
extermination of nearly the entire population of human beings. A mad scientist, according to Gwyneth Jones “may be satisfying as a fictional character,
but he also represents an idea, a discussion about the nature of responsibility,
a topic for debate” (Jones 2003, p.172). While “Crake’s murder-suicide constitute[d] a final step in the termination of one phase of humanity”, the whole
hierarchy of beings was being rearranged (Gutierrez-Jones 2015, p.140).
Relationship between humans and nonhumans 3
Before the mentioned Waterless Flood, working in laboratories demanded first and foremost performing duties without serious moral consideration.
The scientists did not discern the real beings in the creatures they produced.
The goal of the pigoon project was to grow an assortment of foolproof
human-tissue organs in a transgenic knockout pig host – organs that
would transplant smoothly and avoid rejection, but would also be able
to fend off attacks by opportunistic microbes and viruses, of which
there were more strains every year. A rapid-maturity gene was spliced
in so the pigoon kidneys and livers and hearts would be ready sooner,
and now they were perfecting a pigoon that could grow five or six
kidneys at a time. (Atwood 2004, p. 25)

The transgenetic animal was presented in a official and impersonal
way. The word “project” did not allow the scientists to think about a pig or
a pigoon as creatures that live and feel. The objectification of animals at
I expand upon this issue in my chapter Human – Nonhuman, Dead – Undead. Representations
of Nonhumans in Margaret Atwood’s Literary Output in Nauki humanistyczne i społeczne wobec
wyzwań XXI wieku, Łódź - Kielce 2021.
3
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the level of discourse was reflected in the role they were forced to perform;
laboratory boxes were far away from the habitat that could have covered all
their species requirements. Joan Dunayer explains that false dichotomy in the
language we speak influences the perception of nonhumans and their physical
fetter that led to imposing particular roles on nonhumans, generally without
regard for their needs. “Separate lexicons” that “suggest opposite behaviors
and attributes”, deepened the human-nonhuman division, making them undeserving of moral consideration (2003, p. 61). When the human organs for
transplantation became a priority, an animal inside which they grew was just
an object. The nonhuman was perceived as a machine that could have been
controlled at several levels, including the cellular level.
Furthermore, modifications at the cellular level were frequently connected with efficiency improvements.
Such a host animal could be reaped of its extra kidneys; then, rather
than being destroyed, it could keep on living and grow more organs,
much as a lobster could grow another claw to replace a missing one.
That would be less wasteful, as it took a lot of food and care to grow
a pigoon. A great deal of investment money had gone into OrganInc
Farms. (Atwood 2004, p. 26)

Pigoon breeding was being improved to obtain the most productive process; life and death of the nonhumans were considered from the perspective
of profit-loss balance. Beginning from the organs for transplantation, the use
of transgenetic pigoons soon grew into a more commercial form, for instance,
their skin was used in the highly lucrative anti-aging business.
A sterile and isolated laboratory space heightens people’s feeling of safety,
enforcing their dominion. Since they were able to control a being from the
moment of connecting the separate cells, the power they exercised could be
compared to God’s omnipotence.
“Those walls and bars are there for a reason,” said Crake. “Not to keep
us out, but to keep them in. Mankind needs barriers in both cases.”
“Them?” “Nature and God.” “I thought you didn’t believe in God,” said
Jimmy.
“I don’t believe in Nature either,” said Crake. “Or not with a capital N.”
(Atwood 2004, p. 242)

The spreading of such an attitude among scientists, according to Carol J. Adams,
“required an architecture of disinterest, of mass production, of factories” (2009,
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p. 53). The control was strictly connected with the civilisational infrastructure
that fenced humans from nonhumans. What is more, the scientists did not
even try to interfere in the principle of this construct, being convinced that
interspecies agreements were not possible. When the protagonist was a child,
he had no cognisance of such civilisational prejudices, and tried to make contact with pigoons. His father only warned him not to cross the borders; as
he expected an immediate attack of the nonhumans, he made a comment:
“[t]hey’ll eat you up in a minute” (Atwood 2004, p. 30).
The development of genetic engineering was providing humans with sublime self-confidence, and that made them to see themselves at the top of the
hierarchy of beings. As moral philosophy was no longer a point of interest,
the nonhuman world was exploited to the limit. Tissues, cells and whole nonhuman beings served as objects exclusively exploited by the most privileged
people in laboratories; the aim of the experiments, however, was not always
connected with health purposes – besides, genetic engineering was a form of
entertainment.
There’d been a lot of fooling around in those days: create-an-animal
was so much fun, said the guys doing it; it made you feel like God.
A number of the experiments were destroyed because they were too
dangerous to have around – who needed a cane toad with a prehensile
tail like a chameleon’s that might climb in through the bathroom window and blind you while you were brushing your teeth? Then there
was the snat, an unfortunate blend of snake and rat: they’d had to get
rid of those. (Atwood 2004, p. 57)

As “animals have hitherto been regarded with little ethical significance in
Western philosophy”, in the world, where humanities and philosophical thought were completely rejected, their status was equated to that of unanimated
items (Tonner 2011, p.203). Then, it came as no surprise that the scope of
the research ultimately involved human brain cells which were incorporated
into nonhumans. The success of “the neuro-regeneration project”, which was
in fact “genuine human neocortex tissue growing in a pigoon”, was celebrated
solemnly (Atwood 2004, p. 63).
After the catastrophe
The pandemic, called the Waterless Flood, was carefully prepared to exterminate the human race: the virus was highly contagious and able to spread
among nothing but original humans. After human attrition, the whole range
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of civilisational complexes started to fall into ruin: based on uninterrupted
power supplies, security systems stopped operating, allowing nonhumans, also
transgenetic ones, to leave their boxes and roam loose. Whilst the environment was nearly completely damaged by human activity, and the freed nonhumans had difficulties in finding food, the world no longer belonged to people.
This is why Jimmy, who considered himself to be the last human being on the
earth, felt anxious. When civilisation can no longer be employed to serve his
purposes, the human could not have seen himself as omnipotent and it was
him, who had to change his behaviour.
One of Jimmy’s main concerns were pigoons, whose advanced cognitive
skills were understood as a result of hybridisation with humans.
Those beasts are clever enough to fake a retreat, then lurk around the
next corner. They’d bowl him over, trample him, then rip him open,
munch up the organs first. He knows their tastes. A brainy and omnivorous animal, the pigoon. Some of them may even have human neocortex tissue growing in their crafty, wicked heads. (Atwood 2004, p. 276)

Inverted power dependencies made Jimmy expect an attack of nonhumans at any time. He was convinced that if physically stronger and equipped
with human brain cells pigoons “had fingers they would have ruled the world”
(Atwood 2004, p. 341). Assuming pigoons represented nature in the primeval nature| culture opposition, then according to Margaret Atwood, unbound “Nature4 is a huge powerful hostile enemy against whom man will lose”
(Atwood 1991, p. 62). Although Jimmy could not have been identified with
a defeated character, described further by Atwood, he seemed to be considerably more fragile contesting nature without a civilisational background. The
lack of any inter-species relationship with pigoons made Jimmy imagine them
to be bloodthirsty creatures – predators whose strength situates them higher
in the food chain.
Conclusions
The reasons for such a dystopian vision of the human future can be searched for in the condition of humanity: unrestricted expansion that referred
to both natural resources and human intellectual skills, automatically rejected ethical thought. Driven by the desire to take maximum financial profits,

4

Capitalised in the original.
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society discarded seemingly unnecessary products of human activity. Philosophy, arts and humanities lose their position when assessed only from the
perspective of direct profits: genetic engineering provides corporations with
considerably broader opportunities. People no longer needed intellectual entertainment seeking for instant pleasure in crossing the borders of sex, violence or taboo. Intensified efforts to develop genetics shifted attention from the
inner life; the position of power guaranteed by laboratory jobs captured their
imagination. Human omnipotence was able to harness nature, “the passive
object of exploration”, until the civilisational infrastructure did not collapse
(Merrick 2003, p.241). The development of science presented from the perspective of potential danger draws the reader’s attention to the weakness of
civilisation and humans themselves (Rosenfeld 2021, p.27). Released nature
is able to rebuild itself, whereas the human can barely manage without a technological background.
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Rozwój nauki i jego konsekwencje
w Oryx i Crake Margaret Atwood

Streszczenie: Celem artykułu jest ukazanie rozwoju nauki oraz wpływu
tego procesu na świat ludzki, a także na ich relacje i istot pozaludzkich
w powieści Margaret Atwood Oryx i Crake. Podczas gdy ekspansja nauki wydaje się być niczym nieskrępowana, największe znaczenie zyskuje inżynieria genetyczna. Humanistyka zostaje wypchnięta poza zakres
zainteresowań. Cechy gatunku, jakim jest fikcja spekulatywna, sprawiają, że świat przedstawiony w powieści jest możliwy do wyobrażenia –
może zatem służyć jako przykład potencjalnej drogi rozwoju cywilizacji.
Perspektywa post-humanistyczna podważa założenia dotyczące ludzkiej
wyjątkowości, natomiast animal studies rzucają światło na pozycję istot
pozaludzkich w systemie ludzko – nie-ludzkich zależności. Pozornie
nieograniczony rozwój genetyki przynosi zaskakująco dystopijne rokowania dla ludzkiej rasy, a nadużycia władzy prowadzą do zrewidowania
pierwotnego porządku.
Słowa kluczowe: genetyka, inżynieria genetyczna, nieludzkie, fikcja
spekulatywna, rozwój nauki
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KRYZYS RELACJI
INTERPERSONALNYCH
A BUDOWANIE TOŻSAMOŚCI.
IMPLIKACJE DLA BEZPIECZEŃSTWA
SPOŁECZNEGO

Streszczenie:Artykuł przybliża sytuacje trudne, rozumiane jako kryzysy
w relacjach interpersonalnych, w współczesnym społeczeństwie. Poruszone czynniki pogłębiające kryzys to: rozwój cybertechnologi, rozpad
rodzin, trudności w dialogu rodzinnym, izolacja społeczna wynikająca
z wirusa SARS-COVID, przenoszenie relacji interpersonalnych do strefy online. Istotne są także warunki wewnętrzne takie jak charakter, osobowość jak i zewnętrzne: sposób, styl, poziom życia. Uwypukla się silny
związek pomiędzy kryzysem w relacjach, a trudnościami w budowania
własnej tożsamości jak i tożsamości grupy czy danego społeczeństwa.
Rozważania kończą się implikacjami dla bezpieczeństwa społecznego.
Słowa kluczowe: kryzys, relacje interpersonalne, tożsamość, bezpieczeństwo społeczne

ZARYS DEFINICJI I KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA
Porażka, niepowodzenie często kojarzą się nam z słowem kryzys, może
mieć on jednak pozytywne cechy, mianowicie daje szanse na odnowę, zmianę,
poprawę danej rzeczy by docelowo podjąć działania mające na celu by sytuacja
kryzysowa się nie powtórzyła (Pilecka 2004). Na początku rozważań odwołać
należy się do samej definicji słowa jakim jest kryzys. Według Encyklopedii
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PWN to: „stan zniechęcenia i utraty motywacji do życia i pracy, zachwianie
jakiegoś systemu wartości lub pozycji czegoś” (NN 2021). Rozpatrując definicje słowa kryzys w kontekście psychologicznym. Pojęcie kryzysu wywodzi
się od greckiego słowa krisis.
L.M. Brammer określa stan kryzysu jako: „stan dezorganizacji, w którym
ludzie doświadczają frustracji ważnych celów życiowych lub głębokiego naruszenia ich cyklów życiowych, a także zawodności metod radzenia sobie ze
stresorami. Termin kryzys odnosi się zazwyczaj do odczuć osoby takich, jak:
strach, szok, stres, powstających w związku z tym naruszeniem a nie samego
faktu naruszenia” (Brammer 2021).
Kryzys to jakiś stan nierównowagi wewnętrznej. Jest on przejściowy, wywołują go krytyczne, negatywne wydarzenia życiowe (Szatur- Jaworska 2006).
Jest to stan pewnej dezorientacji, kiedy człowiek nie może zrealizować założonych celów (James 2006). Według A.Mello: „Nawiązywać relacje to reagować,
reagować to rozumieć siebie. Rozumieć siebie to być oświeconym. Relacje
międzyludzkie są szkołami oświecenia” (Mello 2018).
Relacje interpersonalnych inaczej rozumiany jako relacje międzyludzkie.
Wynikają one z natury człowieka. Nikt nie chce być sam, dlatego zakładamy rodziny, wolny czas przeznaczamy na spotkania ze znajomymi. Według
Michael Argyle celami zawierania relacji międzyludzkich są między innymi:
potrzeby biologiczne: takie jak jedzenie, zależność od innych pomoc fizyczna
albo pomoc materialna jak i pomoc psychologiczna wsparciu w trudnych
chwilach np. śmierć bliskiej osoby, choroba. Kolejny to afiliacja, wiąże się
z motywacją społeczną uwypukla to mianowicie to, iż człowiek z natury szuka
kontaktu z innymi ludźmi. Dominacja: jej źródło leży u podstaw biologii.
Chęć zdobywania władzy, kontrolowania sytuacji, potrzeba bycia poważanym.
Bliskość fizyczna: kontakty fizyczne są uwarunkowane biologicznie, ale w dzisiejszych czasach nie są tylko instynktami, ale również są formami zachowań
społecznych. Agresja- wynika z motywacji popędu ludzkiego. Samoocena i
tożsamość nasze własne ego: poprzez posiadanie wokół siebie innych podnosimy swoją samoocenę oraz zmniejszamy lęk społeczny. Człowiek z prawidłową
samooceną chce myśleć o sobie dobrze i chce aby inni również tak o nim
dobrze myśleli i zauważali. Innymi motywacjami są: szacunek społeczny, motywacje materialne (Argyle 2002, s. 18).
Stosunki społeczne czyli relacje międzyludzkie według P. Sztompka to:
"normatywne określony schemat oczekiwanych interakcji między partnerami zajmującymi pewne pozycje społeczne i pełniącymi związane z nimi role"
(Sztompka 2012, s. 124).
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E. Nęcki (Nęcki, Orzechowski, Szymura, 2006) obrazuję, że: komunikacja interpersonalna jest podejmowaną w określonej sytuacji wymianą werbalnych, wokalnych i niewerbalnych sygnałów w celu pozyskania lepszego
poziomu współdziałania. Aby doszło do wymiany sygnałów, muszą zaistnieć
cztery zasadnicze ogniwa. Pierwsze z nich stanowi nadawca, czyli osoba, która koduje informacje, ostatnim zaś jest odbiorca, który dekoduje informacje.
Równie istotny jest sam kod (sposób przekazywania informacji), jak i droga
umożliwiająca przepływ informacji (kanał)” (Nęcka, Orzechowski, Szymura
2006, s. 223).
E. Aronson zwracał uwagę, iż: „Życie zbiorowe wymaga społecznego
komunikowania się, czyli przekazywania informacji oraz porozumiewanie się
i zapewnienie łączności ("kanałów" przekazywania wiadomości). Proces ten
może się dokonywać za pomocą języka oraz różnych znaków i symboli. Bardzo
ważna w jest komunikacja ustna lub pisemna lecz ogromne znaczenie ma tzw.
komunikacja niewerbalna, czyli komunikacja, która nie posługuje się słowami
lub używa słów do przekazywania szerszego znaczenia niż słownikowe” (Aronson 1973).
Schemat 1 Model przekazu sygnałów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Shannon, Weaver, 1948

Schemat powyżej przedstawia model na podstawie wzoru autorstwa Shannona i Weavera z 1948 r. obrazujący model przekazu sygnałów. Informacja
wysłana przez nadawcę inaczej nazwanego też źródłem informacji docelowo
ma dotrzeć do adresata. Rozpoczyna się przekaz poprzez nadajnik. Wiadomość
zostaje nadana i może być sygnałem odebranym przez odbiornik i przekazana do adresata. Źródło zakłóceń niezależnych od stron dialogu np. hałas
czy zależne takie jak niezrozumiałe przekazanie treści mogą spowodować, iż
informacja nie dopatrzę od nadawany do odbiorcy lub zostanie niekształcona.
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Na tym wzorze opiera się wiele współcześnie rozbudowywanych i uzupełnianych schematów relacji interpersonalnych.
Wyróżniamy następujące rodzaje komunikacji:
● Komunikację werbalną – czyli sposób mówienia, szczególnie istotna
np. przy rozmowie przez telefon kiedy druga osoba jest niewidoczna. Elementami są: ton, barwa głosu, szybkość, płynność mówienia.
● Komunikację niewerbalną – mowa naszego ciała, to dzięki niej odczytujemy największą liczbę informacji o naszym rozmówcy. Jej elementami
mogą być między innymi: mimika twarzy, postawa ciała, ubiór, zapach, dystans, otoczenie (Domachowski 1993, s. 29).
● Komunikację pisemną – konstrukcja treści, przekazywanie informacji za pomocą symboli, pisma, znaków, ikon, emotikony. Elementami mogą
być: treść, długość tekstu, akapity, wielkość czcionki, podkreślenia, wytłuszczania (Trzaska 2018).
Należy zwrócić uwagę na zależność, iż większość informacji, które są
przekazywane nie są to tylko wypowiadane słowa ale istotny jest ich sposób
przekazywania. Jeśli elementy komunikacji pozawerbalnej zostaną zaniedbane
lub celowo zniekształcone, zagrane niczym rola w teatrze, dochodzić może do
kryzysu relacji międzyludzkich (Goffman 1981, s. 61). Kiedy jednostka nie
czuje się bezpiecznie i przybiera ono obronne kształty, następuje izolacja społeczna, wtedy relacje będą wyrażać nieufność, podejrzliwość i lęk (Augustynek
2009).
Na schemacie poniżej, wykres przedstawia koło komunikacji Interpersonalnej. Treść przekazu zajmuje tylko 7%, sposób mówienia 38%, a aż 55% to
pozostała komunikacja niewerbalna- np. mowa ciała, ton czy szybkość wypowiadanych słów. Te informacje pozwalają zwrócić uwagę na to w jaki sposób
jednostka podchodzi do swojego współrozmówcy. Z małych gestów takich
jak mimika twarzy, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, ruchy głowy, pozycja ciała, dystans społeczny, dotyk, czynniki zewnętrzne możemy wyczytać
bardzo wiele, nawet w krótkim czasie (Spitzberg 2015, s.45).
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Schemat 2 Koło Komunikacji Interpersonalnej

Źródło: (Trzaska 2021)

Aby zaistniała komunikacji interpersonalnej muszą istnieć 4 ogniwa:
● Nadawca, czyli osoba, która przesyła informację.
● Odbiorca - to osoba, do której daną informację kierujemy.
● Kod, czyli sposób przekazania i odczytania informacji (obraz,

gest, słowo, itd.).
● Kanał, przez który przepływa informacja. Każdy kanał ma swoją
określoną przepustowość i pojemność. Różna jest szybkość transmisji
informacji w kanale wzrokowym, a inna w słuchowym czy węchowym.

Przekazanie informacji w sposób mało jasny, niezrozumiały, zniekształcenie treści skutkujące brakiem możliwości poprawnego odczytania informacji określa się mianem szumu w komunikacji interpersonalnych (Stewart 2008).
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Ilustracja 1 Przepływ informacji w procesie Komunikacji Interpersonalnej

Źródło: (Bianga 2019)

Przepływ informacji podczas komunikacji interpersonalne przedstawiono powyżej na ilustracji. Opiera on swoje podstawy merytoryczne na schemacie przytoczonym już wcześniej (schemat 1) autorstwa Shannon, WeaverModel przekazu sygnału. Przedstawiony tu proces jest ciągły, powiela się.
Nadawca wysyła informacje, dochodzi do kodowanie, kanałem dochodzi do
dekodowania odbiorca jeśli chce wysyła informacje zwrotna i przy tym następuję sprzężenia zwrotnego.
Istnieją dwa podstawowe typy komunikacji interpersonalnej: Komunikowanie wysyłanie komunikatu w przestrzeń informacyjną, z intencją bycia
odebranym oraz komunikowanie się- tu następuję sprzężenie zwrotne.
Jeśli chodzi o tożsamości „Problematyka tożsamości ma w myśli społecznej długą historię, ale termin „tożsamość” wszedł w powszechne użycie dopiero w ostatnich dekadach XX w., stając się jedną z centralnych kategorii zarówno nauk społecznych, jak i języka potocznego. Tożsamość jest terminem
o wielu znaczeniach, bardziej lub mniej zbieżnych, dlatego że w każdym wypadku chodzi o to, iż jednostki i grupy nieuchronnie ulegające podczas swego
trwania licznym zmianom, zachowują jednak pewne cechy stałe, decydujące
o tym, kim lub czym są, i -tym samym- wyróżniające je spośród innych jednostek i grup” (Szacki 2021).
Kamiński prezentował, iż tożsamość to „[…] zespół wyobrażeń, uczuć,
sądów, wspomnień i projekcji podmiotu, który odnosi on do siebie. W pojęciu tym mieszczą się takie składniki, jak: samoświadomość jednostki, świadomość kontynuacji i pozostawania sobą w zmieniających się warunkach życia,
świadomość uczestnictwa podmiotu w grupach społecznych, koncepcja siebie, zdolność do porównań interpersonalnych i grupowych” (Kamiński 1996,
s. 77).
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Szymański zwraca uwagę, na to, że tożsamość ,,staje się czymś zdalnym,
a nie danym z relacji zajmowanego określonego miejsca w uporządkowanym
i stabilnym świecie” (Szymański 2016, s.13). Z kolei Zygmunt Bauman wskazał, że: „Tożsamości nie dostaje się ani w prezencie, ani z wyroku bezapelacyjnego; jest ona czymś, co się konstruuje i co można (przynajmniej w zasadzie)
konstruować na różne sposoby” (Bauman 1993, s. 7–31). Tożsamość kształtuje się na wielu czynnikach, które rozmieszczone są na wielu płaszczyznach
ludzkiego życia. Na potrzeby rozważanego tematu warto przybliżyć zależność
pomiędzy relacjami międzyludzkimi, a kształtowaniem się tożsamości.
W procesie kształtowania się tożsamości osobistej istotną rolę odgrywa
tożsamość narodowa, który rozpoczyna się już w wczesnych latach życia. Każde dziecko już we wczesnych latach szkolnych uczone jest wiersza:
Kto ty jesteś?
Polak mały.
Jaki znak twój?
Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz?
Między swemi.
W jakim kraju?
W polskiej ziemi.
Czym ta ziemia?
Mą Ojczyzną.
Czym zdobyta?
Krwią i blizną.
Czy ją kochasz?
Kocham szczerze.
A w co wierzysz?
W Polskę wierzę.
Coś ty dla niej?
Wdzięczne dziecię.
Coś jej winien?
Oddać życie (Bełza 2021).
Ten prosty, przystępny do nauki wiersz daje podstawy do budowania tożsamości młodego człowieka z narodem ojczystym. Przypomina o szacunku i
miłości do Polski.
Stefan Wojtkowiak tożsamość narodową definiuje jako „poczucie odrębności wobec innych narodów, kształtowane przez czynniki narodowotwórcze,
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takie jak: symbole narodowe, język, barwy narodowe, religię, świadomość pochodzenia, historia narodu, świadomość narodowa, więzy krwi, stosunek do
dziedzictwa kulturowego, kultura, terytorium, charakter narodowy. Poczucie
tożsamości narodowej szczególnie ujawnia się w sytuacjach kryzysowych, gdy
potrzebne jest wspólne działanie na rzecz ogólnie pojętego dobra narodu, na
przykład planowanie powstań narodowych” (Wojtkowiak 2005, s. 30-35).
Bardzo zastanawiające jest sformułowanie „[…]możliwa jest zmiana tożsamości narodowej, ale jest ona bardzo trudna. Nawet w społeczeństwach wielokulturowych, takich jak Australia czy USA, znacznie łatwiej zmienić obywatelstwo niż tożsamość narodową” (Dziemidok 2021).
Erikson wymienia etapy budowania ludzkiej tożsamości, są to kolejno:
● ufność vs brak ufności – dotyczy pierwszego roku życia, opieka i pozytywne doświadczenia pomagają dziecku czuć się bezpiecznie, co daje możliwość rozwoju i odkrywania świata. W przeciwnym wypadku dziecku towarzyszy lęk i strach;
● autonomia vs wstyd, niepewność - charakterystyczne dla wczesnego
dzieciństwa. Kiedy rodzice pozwalają dziecku uczyć się, podejmowania decyzji. Dziecko kształtuje swoje ja. Kiedy za gadatliwość, czy hałaśliwość lub
własny wybór (np. zabawki), dziecko jest zawstydzane, nabywa przykrych doświadczeń, które są w nim często pielęgnowane i zostaję na lata;
● inicjatywa vs. poczucie winy- dotyczy wieku przedszkolnego. Młody
człowiek, zauważa, że gdy coś zainicjuje, włoży pracę, może osiągnąć wymarzony, zamierzony cel. Kiedy jest nieustannie karany czy negowany, nabiera
obaw co do wychodzenia z własną inicjacją, z obawy przed poczuciem przegranej czy poczucia winy;
● pracowitość vs. poczucie niższość- cechujący dla wieku szkolnego.
Pochwały za dobrze zrealizowane zadanie, budują dalszą motywację do działania. Karanie lub negowanie: potęguję i utwierdza dziecko w przekonaniu
poczucia bycia gorszym od innych;
● tożsamość vs. pomieszanie tożsamości- cechuje okres pokwitania.
Czas wchodzenia w dorosłe życie, pierwsze poważne decyzje. Wybór dalszej
ścieżki edukacyjnej, plany na życie, marzenia kształtują osobowość człowieka.
Kiedy młoda osoba, nie ma pomocy w kształtowaniu tej tożsamości, dochodzi
do sytuacji, kiedy jednostka ma problem z własnym określeniem własnego ja.
● bliskość vs. Izolacja- charakterystyczny dla wczesnego wieku dojrzałego. Młody człowiek szuka życiowego partnera, jego bliskości, akceptacji,
zrozumienia. Izolacja lub zakazy wchodzenia i budowania nowych relacji
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mają często efekt negatywny.
● twórczość vs. stagnacja cechuje wieku średniego. Twórczość człowieka uwydatnia się: dom, dzieci, rodzina. Kiedy żyję w stagnacji odczuwa ciągły
smutek, brak, pustkę.
● integralność vs rozpacz- przypada na lata starości, pomimo zmieniającego się świat, żyje swoim tempem. Przeciwnością jest rozmyślanie nad sensem
życia, nad jego kruchością lękiem przed śmiercią.
Człowiek kształtuje swoją tożsamość przez całe życie, największy wpływ
na całokształt mają lata młodości 16-20 lat (E. H. Erikson,1964).

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POGŁĘBIENIE
ZALEŻNOŚCI OD INTERNETU
Technologia rozwija się błyskawicznie, co dzień wychodzą na rynek nowe
modele urządzeń, możliwa stała się komunikacja za pomocą mediów społecznościowych pomimo dzielących kilometrów, świat stał się globalną wioską
(Wojtkowiak 2005).
Ilustracja 2 Obawy zagrożeń współczesnego człowieka

Źródło: (NN 2019)

Ilustracja 2 przedstawia dane, według których, aż 21% badanych bardzo
poważnie obawia się kradzieży tożsamości w Internecie. Aż 45% badanych
stanowią osoby, które poważnie i bardzo poważnie się tego obawiają. Lęki te
wynikać mogą z dostępnych informacji, iż do takich przestęp już dochodziło,
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co niosło za sobą konkretne konsekwencje prawne, materialne, czy mentalne.
To potencjalne zagrożenie obok wypadków drogowych oraz innych cyberzagrożeń jest jednym z głównych powodów obaw badanych Polaków.
Dziś już nikogo nie dziwi, że ludzie szukają swojej miłości życia przez
internet, poznają nowych przyjaciół z odległych zakątków świata. Wyszukując
nowe osoby na forach społecznościowych kierujemy się wyglądem zewnętrznym np. zdjęciem profilowym czy udostępniane zainteresowania, czy formy
spędzania wolnego czasu. Pamiętać należy o tym, że część osób kreuję wyimaginowane avatary w celu podbudowania własnej samooceny lub z premedytacja by oszukać innych ludzi i skorzystać z ich naiwności. Kolejna przypadłość,
którą jest charakterystyczna na strefy cyber to ocenianie po pozorach to co nas
zachwyca czy zadziwia czy może przeraża lub bulwersuje przyciąga nasza uwagę. Mimo nowoczesnej technologii nie da zastąpić się relacji "twarzą w twarz”
i wszystkich elementów które w rzeczywistości ją tworzą (Błaszkiewicz 2021).
W internecie zanika znaczenie niewerbalnego aspektu komunikacji, duże
znaczenie ma natomiast anonimowość - nie widzimy osoby z którą rozmawiamy, dokonujemy transakcji czy wymieniamy poglądy. Dialog w internecie
wygląda inaczej niż w życiu. Język w Internecie jest specyficzny i niesie ze sobą
zarówno liczne korzyści, jak i zagrożenia. Pamiętać należy, iż pozytywny dialog w cyberprzestrzeni wiąże się z zasadami etyki i etykiety. Dotyczy przede
wszystkim wymiany poglądów poprzez wzajemne wyrażanie myśli, postaw,
mające na celu poznanie określonego sposobu myślenia, czy też przekazanie
posiadanej wiedzy, przekonań. W internecie powielane są utarte stereotypy,
które są często czynnikiem pobudzającym mowę nienawiści, czy tak zwany
hejt. Niesie on za sobą bardzo poważne konsekwencje, czasem i nieodwracalne. Niestety wielu użytkowników internetu myśli że jest bezkarna i może robić
w internecie co tylko chce. Myślenie to oczywiście jest infantylne (NN 2021).
P. Sztompka zaznaczył, iż „relacje wirtualne to więź wyobrażona łącząca
z osobami, które stanowią dla nas ideały osobowe, idole, oraz z anonimowymi uczestnikami forów dyskusyjnych czy portali społecznościowych w internecie” (Sztompka 2021). Obecnie kilkanaście godzin dziennie spędzamy
przed monitorem laptopa, komputera, tabletu czy telefonu- jest to już norma. Szczególnie w czasie trwania pandemii COVID-19.Niektórzy uważają,
że już dziś za pomocą internetu mogą załatwić wszystko bez wychodzenia
z domu. Jednak psycholodzy zauważają, iż ludzi skarżą się na obniżenia nastroju, są bardziej podatni na choroby, zapadają na depresję (Hopper 2019).
Żyją w szybkim tempie, bardzo dużo się stresują. Kiedy tracą zasięg zaczynają
panikować, bo boją się, że zgubią kontakt ze światem w wymiarze online- a
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świata rzeczywistego bardzo się boją lub nie umieją się w nim odnaleźć (NN
2021). Coraz więcej osób zwraca uwagę, że na wspólnych wycieczkach ludzie
uśmiechają się by zrobić dobre selfie, dostać dużo polubień, a wcale nie cieszą
się z czasu spędzonego ze znajomymi na łonie natury (Rębisz 2016).
Jednak, aż blisko 90 % społeczeństwa ma problem z nazywaniem swoich
emocji. Wynikać to może z różnych przyczyn. Jednak w tym miejscu chcę
zwrócić uwagę na to, iż osoby posługujące się komunikatorami wiadomości
stawiają bardzo dużo emotikonek jednak one często nie są adekwatne do tego
co aktualnie czują (Pyżalski 2009, s. 12-27). Do sytuacji problematycznej dochodzi wtedy gdy spotykają się dwie osoby i nie są w stanie okazać swych uczuć,
emocji lub zupełnie nie panują nad złością czy agresją (Pyżalski 2012, s.45).
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZALEŻNOŚĆ
PANDEMI -COVID-19
Szczególnie teraz obecna sytuacja związana z narodową kwarantanną wynikającą z epidemii wirusa dowiodła, że Polacy zmuszeni byli do zmienienia
swojej pracy, uczenia się, czy spotykania na rzecz formy online. Poprzez liczne
wykorzystywania stron internetowych, aplikacji, grup, forów, komunikatorów
czy mediów społecznościowych. Jeszcze chętniej korzystają z różnego typu
forów, grup, blogów kont w mediach społecznościowych. „Środki masowe
przede wszystkim mogą odgrywać znaczną rolę w procesie kształcenia i wychowania młodych ludzi. Jednak o tej pozytywnej konsekwencji można mówić
wtedy, gdy precyzyjnie zostanie określony cel dydaktyczny i wychowawczy,
będzie on ukazany w sposób przystępny, a odbiór treści będzie zaplanowany
i ukierunkowany. Środki masowego komunikowania pomagają także w zrozumieniu innych kultur. Dzieje się tak wtedy, gdy treści związane są z regionem, narodem, z tradycją, są dyskursywne i promujące, a nie autorytatywne i
agresywne. Służyć mogą dialogowi kultur, który wyrabia postawy tolerancji i
szacunku dla odmiennych i obcych systemów wartości” (Urych 2014, s. 96).
W związku z ciężka sytuacja pandemiczną prawie wszystkie szkoły zgodnie z rozporządzenia Ministra ds. Zdrowia zobowiązane są do prowadzenia zajęć online. Platformy e-learningowe jak się okazało nie są zawsze wystarczające
dla dzieci jak i dla ich rodziców.
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Ilustracja 3 Co przeszkadza młodym ludziom w komunikacji internetowej z
nauczycielem?

Źródło: (Chmielowska-Marmucka 2015: s. 25–39)

Na podstawie przeprowadzonych badań tu zaznaczyć trzeba, iż prowadzone były w roku 2015 czyli przed wybuchem pandemii COVID-19. Na
pytanie, co przeszkadza młodym ludziom w takiej formie komunikacji z nauczycielami, uczniowie odpowiadali, że jest to głównie brak możliwości zobaczenia reakcji rozmówcy (37,5%) oraz brak kontaktu wzrokowego z rozmówcą (18,1%). Natomiast 23,4% uczniów uznało, że kontakty w takiej formie
bardzo im się podobają i nie dostrzegają żadnych trudności, problemów czy
też skutków ubocznych anonimowej komunikacji (zagrożenie możliwością
zmiany tożsamości, włamań do systemów itd.).
Zamknięcie w domu czyli tak zwana narodowa kwarantanna wydaje się
być najlepszym z możliwych sposobów walki z wirusem. Zapewne jest to
moment przełomowy, nie znamy do końca zastępstw jakie będzie to za sobą
niosło. Coraz więcej ludzi zgłasza się do specjalistów ze stanami lękowymi
czy to przed chorobą czy wyjściem z domu i spotkaniem z innymi ludźmi.
A zgłaszane objawy mają podłoże psychosomatyczne. Badania prowadzone
przez brytyjskich psychiatrów z University College London wskazywały, że
konsekwencjami mogą być stany depresyjne, lękowe pogorszenie relacji rodzinnych, czy stany w trudności określenia swojego ja (Selmaj 2020).
Kolejnym aspektem kryzysu relacji jest sytuacja, kiedy to w związku
z zwiększeniem czasu spędzanego w domu dochodzi do sytuacji, iż oprawca znajduję się z ofiarą zamknięty w czterech ścianach. Rzecznik Praw
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Obywatelskich poinformował, że odbiera wiele alarmujących sygnałów dotyczących konsekwencji izolacji i kwarantanny dla poczucia bezpieczeństwa osób
zagrożonych przemocą domową. Potwierdzają one gwałtowny wzrost liczby
zgłoszeń przypadków przemocy domowej i określa się go falą przemocy domowej. Rzecznik Praw Obywatelskich w otwartym liście do ofiar napisał: „ Razem
powinniśmy stawić czoło temu problemowi. Mimo zagrożenia musimy pozostać wrażliwi na krzywdę innych. Jeśli Twój dom nie jest bezpieczny i obawiasz
się, że Twoi bliscy mogą zrobić Ci krzywdę – zwróć się po pomoc. Przemoc ze
strony partnera lub innej bliskiej osoby jest przestępstwem. Nikt nie ma prawa
bić, grozić, upokarzać ani w żaden inny sposób naruszać praw drugiego człowieka. Prawo i instytucje państwowe są po to, aby nas chronić" (NN 2020).
IMPLIKACJE DLA BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO
XXI wiek stał się już bez wątpienia symbolem rozwoju w każdej z dziedzin naszego życia, szczególnie strefa cybertechnologii. Rozwój szeroko rozumianych social medi, stron informacyjnych, portali, blogów aplikacji, już
dziś spora część nie wyobraża sobie bez nich życia. Poprzez ucieczkę w świat
internetu chcemy kreować swoje wyimaginowane osobowości, oszukując najbliższych oraz zatracając swoja osobowość. Poprzez odgórnie narzucane ideały
piękna wplątujemy się w wir manipulacji chcemy, dążyć do osiągać postawionych nam celów. Świat stał się globalną wioską. Tracimy poczucie indywidualności, co przelewa się na utratę przynależności narodowej i utrwalania
tożsamości indywidualnej oraz tożsamości narodowej . Utrata przywiązania do
tradycji państwowych, świąt. Ta podatność na manipulacje na którą sami nieświadomie się zgadzamy jest już kolejnym krokiem do tego by nami kierować
i destabilizować wewnętrznie nasze państwo. Zastanawiamy się coraz bardziej
czemu coroczne statystyki pokazują, iż coraz więcej ludzi decyduje się na rozwód. Lansowane współcześnie style życia, normy etyczne, światopoglądowe,
jak również wielorakość wizji człowieka sprawia, że wiek XX i początek trzeciego tysiąclecia, często są postrzegane jako okres kryzysu relacji rodzinnych.
Coraz trudniej jest nam ze sobą rozmawiać, obwiniamy się, nie uczymy się
szukać kompromisów, nie próbujemy rozpocząć ciężkiej pracy nad budowaniem zdrowych relacji.
Kryzys relacji w świecie cybertechnologii jest zagrożeniem wynikającym
po części z tego, iż znaczną część naszego życia zajmuje internet. Rezygnujemy
z przysłowiowych niedzielnych obiadów u dziadków. Sytuacja narodowej izolacji wywołana oczywiście przesłankami ochrony zdrowia społeczeństwa, niesie
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za sobą wiele konsekwencji. Izolacja ma zapobiec rozpowszechnianiu się wirusa, jednak u wielu ludzi powoduje leki przed kontaktami z innymi ludźmi,
przejawia się strachem i objawami psychosomatycznymi. Natura człowieka,
mocno daje o sobie znać, a człowiek zaczyna odczuwać samotność i dezorientację. Nie przebywa w grupie, gubi swoją pozycje społeczną, która zawsze w
jakiś sposób go charakteryzowała, określała. Nie jest w stanie określić swojego
ja, gubi tożsamość, czuję obojętność, na niczym mu nie zależy. Co za tym
idzie, nie zależy mu na budowaniu tożsamości narodowej.
Ilustracja 4 Alternatywne koncepcje bezpieczeństwa – porównanie

Źródło: (Marczuk 2015:s. 58–60)

Ilustracja powyżej przedstawia, iż celem bezpieczeństwa społecznego
jest zachowanie tożsamości przez społeczeństwa. Dlatego też wpływ poziomu
relacji międzyludzkich w społeczeństwie mocno przekłada się na budowanie
tożsamości a idąc dalej na bezpieczeństwo społeczne.

Podsumowanie
Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na kryzys relacji interpersonalnych. Jest on coraz mocniej odczuwalny poprzez społeczeństwo. Są to
aspekty nierozerwalne, poziom relacji interpersonalnych między jednostkami
znacznie wpływa na poziom kształtowania się tożsamości pojedynczej osoby
czy też społeczności, a nawet narodu. W rozdziale pierwszym przytoczone
162

RYZYS RELACJI INTERPERSONALNYCH, A BUDOWANIE TOŻSAMOŚCI ...

zostały definicje oraz podstawowa charakterystyka pojęć wchodzących w temat pracy. Były to następująco: kryzys, relacje interpersonalne, tożsamość oraz
tożsamość narodowa. W kolejnym podrozdziale została zaprezentowana zależność pomiędzy kryzysem relacji interpersonalnych, który wynika z wzmożonego użytkowania internetu. Kreowane fałszywe obrazy, mocno oddziaływają na samoocenę, a idąc dalej na relacje międzyludzkie. Młode pokolenia
wychowywane przez internet, nie czują tak mocnej tożsamości narodowej,.
W następnym podrozdziale poruszony został wpływ czasu pandemii COVID-19: narodowa kwarantanna powoduję nie tylko znaczne efekty zdrowotne lecz także mocno wpływa na stan psychiczny społeczeństwa. Po długim czasie przebywania w domu bez kontaktu z innymi ludźmi, obserwowane są stany
lękowe, wzmagają się kłopoty, trudności z nawiązywaniem nowych znajomości
po wyjściu z domu. Kolejny aspekt to statystyki policyjne, które pokazują, iż
w czasie trwania narodowej kwarantanny wzrasta liczba zgłaszanych przestępstw domowych. Rzecznik Praw Obywatelskich wprowadził nowe rozwiązania w tym zakresie oraz apelował i obiecywał ofiarom pomoc. W rozdziale
implikacje dla bezpieczeństwa społecznego została przedstawiona zależność
pomiędzy tożsamością, a poziomem bezpieczeństwa społecznego oraz wskazanie najważniejszych kierunków by poprawić jego poziom.
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THE CRISIS
OF INTERPERSONAL RELATION
AND BUILDING IDENTITY.
IMPLICATIONS FOR SOCIAL SECURITY.

Summary: The article presents difficult situations understood as crises in interpersonal relations in contemporary society. The factors that
deepen the crisis were: the development of cybertechnology, family
breakdown, difficulties in family dialogue, social isolation due to the
SARS-COVID virus, and the transfer of interpersonal relationships to
the online zone. Internal conditions such as character, personality as
well as external way, style and standard of living are also important. It
highlights the strong relationship between the crisis in relationships
and the difficulties in building one's own identity as well as the identity
of a group or a given society. The considerations end with implications
for social security.
Key words: crisis, interpersonal relations, identity, social security
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Funkcjonowanie w związkach
międzystanowych i mieszanych.
Historia i współczesność

Streszczenie: Postępująca globalizacja przyniosła wzrastający odsetek
małżeństw mieszanych. Mimo, że współczesną cywilizację zachodnią
uważa się za ostoję tolerancji, pary, w których jednostki pochodzą
z różnych kultur zmagają się z licznymi problemami. Do najczęstszych
należy izolowanie i stygmatyzowanie ze strony społeczności lokalnej,
wewnętrze konflikty wynikające z niezrozumienia kultury małżonka,
odrzucenie ze strony rodziny i znajomych, a także trudności w adaptacji
do odmiennego kręgu cywilizacyjnego. Chociaż powyższy obszar stał
się przedmiotem szerszego dyskursu naukowego stosunkowo niedawno, to troski dotykające grupę będącą przedmiotem zainteresowania
owej pracy trapiły dużo wcześniej ludzi zawierających tzw. małżeństwa
międzystanowe. Tekst zwraca uwagę na powtarzalność i podobieństwo
zjawisk społecznych.
Słowa kluczowe: związki mieszane, małżeństwa binacjonalne, relacje
interpersonalne, związki międzystanowe, problemy współczesności.

Wstęp
Zarówno w Polsce jak i na świecie małżeństwo od zawsze uważane
było za podstawową komórkę społeczną. Stanowiło przedmiot szczególnej troski dla państwa i aktualnego rządu ze względu na szereg funkcji, które w dłuższej perspektywie są bardzo ważne dla funkcjonowanie organizmu
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państwowego. W zależności od epoki zalegalizowany związek dwojga ludzi był
rozmaicie postrzegany. Przez wiele stuleci nie oczekiwano, że między mężem
a żoną zrodzą się silne uczucia natury romantycznej. Mariaż aranżowany był
z korzyścią dla statusu społecznego, a małżonkowie często nawet się nie znali.
Relacje z miłości postrzegano często jako mezalianse. W przypadku związania się osób z różnych stanów młodzi ludzie narażali się na liczne trudności
zarówno w aspekcie porozumiewania się na płaszczyznach wewnątrz związku,
jak i zmagania ze stygmatyzacją społeczną. Można powiedzieć, iż podobna
sytuacja występuje współcześnie w odniesieniu do tak zwanych małżeństw
mieszanych, w których jednostki pochodzą z różnych kultur. W niniejszej
pracy podjęto próbę charakterystyki funkcjonowania małżeństw mieszanych,
z uwzględnieniem aspektów psychologicznych.
Związki międzystanowe dawniej
Na ziemiach polskich dom i rodzina stanowiły w latach 1795-1939 środowisko, w którym skupiały się wszelakie zjawiska związane z mentalnością,
obyczajami, polityką, a także postępem cywilizacyjnym. Największych zmian
w stosunkowo uporządkowanym układzie społecznym dokonała reforma
uwłaszczeniowa, przez którą osoby z warstwy chłopskiej stawały się stopniowo niezależne od dworu oraz dostały ziemię na wyłączność. Od tego czasu
do najniższej warstwy zaczęły przenikać szlacheckie zwyczaje. Prowincja rozpoczęła również „wchłanianie” wzorców miejskich (szczególnie pod koniec
XIX wieku). Oprócz tego ludzie ze wszystkich warstw migrowali za granicę
w celu polepszenia swojego bytu materialnego. W okresie wakacyjnym zaś
tzw. letnicy mogli bliżej zaznajomić się z życiem i mentalnością mieszkańców
wsi1.
Przytoczone powyżej przemiany i zwiększona migracja ludności sprawiła,
że jednostki ze wszystkich grup społecznych zaczęły intensyfikować kontakty,
mogły się poznać, a co za tym idzie istniała szansa na pojawienie się między
nimi namiętności. W tym miejscu należy zadać pytanie, czy zwiększona migracja i wolność osobista wystarczyła, aby małżeństwa międzystanowe mogłyby być zawierane na szeroką skalę?
W ostatnich dekadach XIX wieku zarówno w rodzinach chłopskich
jak i mieszczańskich, aby mogły przetrwać niezbędna była współpraca całej
rodziny. Zatem gospodarstwo domowe stanowiło równocześnie rodzinną
1
zob. A. Miloszewska-Kiełbiewska, Obraz kobiety XX i XXI wieku w wybranych polskich czasopismach i poradnikach dobrego wychowania, Warszawa 2015, s.7-27.
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wytwórnie, której produkty zapewniały byt rodzinie. W tak funkcjonującym systemie „głową” podstawowej komórki społecznej był mężczyzna - mąż
i ojciec. W teorii to on podejmował kluczowe decyzje, również te o mariażu
potomstwa. W społeczności wiejskiej ów obszar społeczny na długo pozostał
niezmienny. Pobierano się głównie w obrębie zbiorowości lokalnej. Stosunkowo rzadko dochodziło do małżeństw z przedstawicielami innych grup. Inaczej
wyglądało to w sytuacji robotników, którzy na masową skalę migrowali do
miast z rodzinnych prowincji. Młodzi ludzie czuli się wyzwoleni spod więzów
tradycji, niekontrolowani, bardziej autonomiczni zaczęli zawierać małżeństwa,
które o dziwno okazały się mniej trwałe od tych aranżowanych2.
Po 1918 roku pozycja kobiety uległa znacznej poprawie. W okresie międzywojennym można mówić o początkach tzw. układów partnerskich w małżeństwach. Wojna przyczyniła się do tego, iż panie we wszystkich warstwach
społecznych musiały przejąć obowiązki swoich mężów. Okazał się, że świetnie
radzą sobie w typowo męskich zajęciach, a uzyskana dzięki temu pozycja stała
się nieodwracalna. Zmianie uległ również stosunek rodziców do dzieci, ojcowie zaczęli poświęcać swemu potomstwu coraz więcej czasu3.
Trzeba jednak zaznaczyć, że zmiany w mentalności zachodziły bardzo
powoli. W dalszym ciągu dla przeważającej większości społeczeństwa podstawowym kryterium doboru partnera stanowiły kwestie materialne, a także przynależność do tej samej warstwy. Przykładowo w XIX wieku nawet 90 procent
małżeństw chłopskich aranżowana była w obrębie tej samej wsi lub parafii4,
a o atrakcyjności partnera decydowała ilość morgów5. Zatem nie można
stwierdzić, że młodzi ludzie byli całkowicie bierni na rozporządzanie swym
losem przez opiekunów. Zdarzały się mezalianse, a jeszcze częściej dochodziło
do związków nieformalnych, na które opiekunowie czasem „przymykali oko”,
o ile nie stały się one zbyt jawne i o ile, potomek nie zechciał takiego związku zalegalizować (co było by sprzeczne z interesem rodzinnym). Gdzie młodzi mogli się poznać? Takim miejscem były przede wszystkim prace polowe,

D. Kałwa, Polska doby rozbiorów i międzywojenna, [w:] A. Chwalba , red. Obyczaje w Polsce.
Od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa 2004, s.222-234.
3
K. Sierakowska, Rodzina, dzieci, dziadkowie… Wielkomiejska rodzina inteligencka w Polsce
1918-1939, Warszawa 2003, passim.
4
M. Żmijewska,Ludność parafii tyskiej od 1749 roku do połowy XIX wieku w świetle ksiąg metrykalnych : studium demograficzno-społeczne, Katowice 2007, s. 96-99.
5
B. Baranowski, Życie codzienne wsi między Wartą a Pilicą, Warszawa 1969, s. 119.
2
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święta okolicznościowe, spotkania w karczmie, jarmarki, odpusty, a także targi, które ściągały często ludzi z odległych stron kraju6.
Sytuacja związana z doborem matrymonialnym wyglądała bardzo podobnie w kręgach drobnomieszczańskich. Jednakże wśród wyższych warstw
można zaobserwować głęboko występujące zmiany już w latach 40. XIX
wieku. W Poznaniu w tym czasie zdarzały się dosyć często małżeństwa inteligencko-rzemieślnicze. Ożenienie się z kobietą z niższych kręgów (służba,
wyrobnicy, mniejsi gospodarze) było traktowane jak mezalians, chociaż i takie sytuacje miały już miejsce. W Warszawie żony rzemieślnicze pochodziły
w 1/3 z nizin społecznych, natomiast inaczej niż w Poznaniu rzadko zdarzały
się małżeństwa inteligencko-rzemieślnicze7.
Małżeństwa wbrew woli rodziny bardzo często prowadziły do wykluczenie z życia społecznego. Niekiedy jednak rodzice przyzwalali na pozorne
mezalianse, zazwyczaj gdy obu rodzinom przynosiło to korzyści. Zdarzały się
więc sytuacje, w których ziemianie wchodzili w związki formalne z przedstawicielami burżuazji. Wraz z końcem XIX wieku coraz częstsze stały się mariaże osób pracujących w tzw. wolnych zawodach oraz inteligencji. Co ważne we
wszystkich warstwach społecznych dominowała zasada, w myśl której kobieta
opuszczała swoją grupę społeczną i poddawała się normom nowego otoczenia8.
Jak zasugerowano już wcześniej I wojna światowa przyniosła znaczne
rozluźnienie obyczajowe. Przemiany ustrojowe, które nastały po następnej,
II wojnie światowej sprawiły, że stopniowo zaczęto „luzować” normę moralną.
Życie seksualne znalazło się w sferze prywatnej, do której rodzina i społeczeństwo straciło dostęp9. Miejscem wszelkiego rozluźnienia stały się hotele robotnicze - według części głosów z tamtych lat młodzi mężczyźni mieli urządzać
tam zawody w, których zwyciężał osobnik z jak największą liczbą erotycznych
podbojów10.
II wojna światowa przyczyniła się do zakłóceń w równowadze płci. Według statystyk w 1946 roku na 100 mężczyzn przypadało 118 kobiet. Największe dysproporcje występowały w grupie osób młodych, co doprowadziło
Z. Kwaśny, Rodzina chłopska na Śląsku w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku, [w:] Przemiany społeczne a model rodziny [Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, tom
2], red. Anna Żarnowska, Toruń 1995, s.26-26.
7
K. Makowski, Rodzina poznańska w I połowie XIX wieku, Poznań 1992, s. 115-123.
8
D. Kałwa, Polska doby rozbiorów…, s.222-234
9
M. Vauban, M. Kurcewicz, Podstawy życia towarzyskiego, Warszawa 1935, s.47
10
J. Kujawa, Między propagandą a rzeczywistością – obraz hoteli pracowniczych na przykładzie
regionu Kujaw i Pomorza 1950–1980 , Journal of Humanities and Social Sciences, t 1, nr 14,
s.165-166.
6
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do pewnych trudności w znalezieniu partnera. Sprawy nie ułatwiały migracje
industrialne, powstawały bowiem ośrodki, które w większości skupiały tylko
mężczyzn (np. metalurgiczne, takie jak Chorzów, Zabrze ) albo tylko kobiety
(np. włókiennicze - Łódź ). W wyniku czego wielu ludzi dotknął problem samotności. Aby młodzi, samotni ludzie mogli się poznać zaczęto organizować
zabawy taneczne, w prasie pojawiły się anonse matrymonialne, a także zaczęły
powstawać agencje zajmujące się poznawaniem par. W ten sposób poznawali
się ludzie pochodzący z różnych grup społecznych.
Przy wyborze partnera zaczęto zwracać uwagę na zupełnie inne cechy.
Dodatkowo rodzice odgrywali bardzo małą rolę, bądź wcale nie uczestniczyli
w selekcji matrymonialnej. Młodzi ludzie wyjeżdżając w poszukiwaniu pracy
lub w celach edukacyjnych poznawali osoby o odmiennym światopoglądzie,
kulturze. Bardzo często szkolne znajomości kończyły się małżeństwami. Rzadziej wybierano partnerów ze swoich rodzinnych miejscowości11.
W latach 60 XX wieku pojawiły się badania na temat preferencji kobiet
co do cech partnera. Panie wymieniały na pierwszym miejscu dobrze płatny
zawód, dobry charakter, zaradność życiową oraz pracowitość. Z kolei mężczyźni oczekiwali od potencjalnych partnerek umiejętności pozwalających
na utrzymanie w czystości domu, dbania o swój wygląd oraz optymizm.
Dekadę później przy podobnych badaniach wymieniano również wierność
oraz umiejętności związane z wychowaniem dzieci. Jak widać dla kobiet największe znaczenie w owym czasie miały czynniki ekonomiczne, co stanowiło
pewien problem dla mniej zarabiających mężczyzn. Zjawisko to opisują chociażby ówczesne gazety, do których pisali mężczyźni oburzeni postawą kobiet,
które odrzucając ich, swoje zachowanie motywowały niewielkimi zarobkami.
W zasadzie od początków Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL) kobiety zaczęły masowo opuszczać wieś, zwracając uwagę na to, że nie chcą przez
całe życie ciężko pracować w mało opłacalnym zawodzie, a także zarzucały
rolnikom, iż są mało romantyczni. Na tej podstawie można stwierdzić, iż kobiety w tamtym okresie zaczęły oczekiwać od swojego partnera wsparcia emocjonalnego, a także zrozumienia, spontaniczności i poświęcania im wolnego
czasu.
W okresie PRL-u młodzi ludzie bardzo często żyli w związkach nieformalnych, które opierały się jedynie na współżyciu seksualnym. Niekiedy były one
legalizowane. Co ważne, to młodzież zaczęła decydować o doborze partnera,
11

M. Czerwiński, Życie po miejsku, Warszawa 1974, s.93-112.
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rodzice byli jedynie informowani o tym, iż ich dzieci zamierzają wziąć ślub.
Dowolność w doborze drugiej osoby przyczyniła się do zderzenia kulturowego. Małżeństwa spajały jednostki żyjące do tej pory na różnym poziomie.
Bardzo często przyzwyczajona do luksusu młoda dziewczyna nie była w stanie
samodzielnie zajmować się domem. Sytuacja stawała się dla niej jeszcze gorsza,
gdy obrażeni rodzice, niepogodzeni z wybranym przez nią partnerem nie wykazywali chęci w utrzymywaniu z nią kontaktów. Prawdziwą trudność stanowiło również przeniesienie się wykształconego małżonka z dużego miasta na
wieś. Bardzo szybko okazywało się, że jest to bariera nie do przejścia. Często
takie związki kończyły się rozwodem12.
Przykładów licznych mezaliansów dostarcza nam chociażby polska literatura. Jednym z najbardziej popularnych dzieł z początku XX wieku jest Znachor Tadeusza Dołęgi – Mostowicza. Jeden z wątków powieści stanowi miłość
między młodą sklepową – Marysią, a hrabią Czyńskim. Rodzina mężczyzny
jest zdecydowanie przeciwna miłości młodych. Niepokorny młody panicz
ignoruje jednak wolę opiekunów i postanawia ożenić się ze swoją wybranką13.
Z pewnością twórca dzieła bazował na podobnych historiach ze swojej epoki.
W tym przypadku miłość młodych ze względu na współczesne kryteria nie jest
szczególnie zadziwiająca. Mimo różnic ekonomicznych młodzi dogadywali się
pod względem intelektualnym. Marysia mimo zubożenia posiadała bowiem
odpowiednie wykształcenie. Trzeba się jednak zastanowić, co by było gdyby dziewczyna nie była tak naprawdę zdegradowaną córką sławnego lekarza,
tym samym wywodzącą się z wyższych warstw społecznych, lecz od początku
mieszkała w małej miejscowości. Możliwe, że przy tym braku wykształcenia
oraz ogłady, ich relacja nigdy nie zostałaby nawiązana.
W związkach międzystanowych z końca XIX wieku i początków
XX wieku czynnikiem, który istotnie różnił małżonków było właśnie wykształcenie oraz znajomość zasad obowiązujących w danym środowisku. Takim przykładem, na tego typu różnice jest chłopomania, która przejawiała się
bardzo często w wiązaniu się artystów z córkami bogatych chłopów. Łączyło
się to z fascynacją ówczesnych intelektualistów folklorem, a także egzystencją
mieszkańców wsi14. Jedno z takich małżeństw stało się inspiracją do napisania
Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Bohater tego wątku Lucjan Rydel ożenił
się z Jadwigą Mikołajczykówną. Chociaż wiele osób sceptycznie podchodziło
12
T. Czekalski, Czasy współczesne, [w:] A. Chwalba, red.Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza
do czasów współczesnych, Warszawa 2004, s.340-424.
13
T. Dołęga-Mostowicz, Znachor, 2016, passim.
14
Encyklopedia humanisty, Poznań 2010, s.69.
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do mezaliansu owej pary i przewidywało szybkie zakończenie związku, ku zaskoczeniu małżeństwo okazało się trwałe, a małżonkowie z upływem lat mieli
stawać się sobie coraz bliżsi15.
Sam S.Wyspiański w 1900 roku „uległ” chłopomani i poślubił kobietę
chłopskiego pochodzenia – Teodorę Teofilę Pytko, która dodatkowo miała
nieślubnego syna Teodora, usynowionego przez Wyspiańskigo16. Na tej podstawie wydaje się, że środowisko artystów rządziło się swoimi prawami. Małżeństwa międzystanowe, które były ogólnie niedopuszczalne i wykpiwane
u sporej części środowiska związanej z działalnością artystyczną stały się swojego rodzaju modą. Chociaż mniej wrażliwi krewni artystów potępiali te mezalianse. Żona Wyspiańskiego przez jedną z jego kuzynek została nazwana
„ordynarną, bosą, brudną, rozczochraną, brzydką, niezgrabną”. Takie epitety
bardzo bolały artystę, który nieustanną fascynację swoją żoną wyrażał m.in.
w uwiecznianiu jej portretu na swoich obrazach17. Z chłopką (zresztą siostrą
J. Mikołajczykównej) ożenił się również inny poeta należący do młodopolskiego nurtu, a mianowicie Włodzimierz Tetmajer18.
Dlaczego chłopki tak bardzo fascynowały ówczesnych artystów? Przede
wszystkim było one reprezentantkami innej kultury. Ich zwyczaje znacznie
różniły się od tych, do których przyzwyczajeni byli inteligenci. Miały też inną
mentalność, sposób ubierania się, a nawet posługiwały się nieco odmiennym
językiem. Można powiedzieć, że małżeństwa między przedstawicielami szlachty i chłopstwa wpisują się, więc we współczesną definicję małżeństw mieszanych. Są to bowiem takie związki, w których małżonkowie cechują się zróżnicowaniem religijnym lub kulturowym19.
Podobną fascynację przejawiali mężczyźni z wyższych warstw społecznych w stosunku do kobiet występujących na scenie. Jednym z głośniejszych
mezaliansów był związek hrabiego Michała Tyszkiewicza i Hanny Ordonówny. Mężczyzna był dziedzicem fortuny ogromnego majątku, ona zaś aktorką.
Warto pamiętać, że w tamtym okresie aktorstwo bardzo często było porównywane przez opinię publiczną do prostytucji. Artystka zamiast wdzięczności
Wywiad z Marią Rydlową (wywiad przepr. W. Malesa) Polskie Radio dn. 1.04.2008.
M. Rożek, Podwójne śluby Wyspiańskiego, Dziennik Polski, [online]https://dziennikpolski24.
pl/podwojne-sluby-wyspianskiego/ar/1412556 [dostęp: 10.03.2021].
17
T. Borejza, Stanisław Wyspiański i Teodora Pytkówna – skandal i najdroższy
polski obraz, Krowoderska,[online] https://krowoderska.pl/stanislaw-wyspianski-i-teodorapytkowna-skandal-i-najdrozszy-polski-obraz/[dostęp:08.03.2021].
18
S. Dziedzic, Włodzimierz Przerwa-Tetmajer : w dziewięćdziesięciolecie śmierci artysty i polityka,
Niepodległość i Pamięć, 2014, nr 21, s. 18.
19
M. Jodłowska, Konflikty w międzykulturowych małżeństwach mieszanych, [w:]: Z. Tyszka, red.
Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, Poznań 2004, s. 215–228.
15
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dała mężowi lata przepełnione zdradami oraz odrzuceniem. Czy można powiedzieć, że w tym przypadku zerwanie z doborem małżeńskim ze względu
na przynależność stanową dała niepokornemu mężczyźnie nieszczęśliwe życie?
Zdecydowanie nie. Mimo doznanych przykrości ze strony żony, hrabia nie
żywił do niej urazy. O tym, że dobrze wspominał ukochaną świadczy zorganizowanie po jej śmierci wystawy związanej z jej osobą, a także stworzenie audycji o niej w Radiu Wolna Europa. Mimo różnic wynikających z usposobienia,
pochodzenia, a także wyznawanych wartości związek był prawdopodobnie
udany20.
Związki mieszane współcześnie
Współcześnie wielu badaczy przez małżeństwa mieszane rozumie się takie, w których jeden z partnerów wywodzi się z kultury polskiej, zaś druga
osoba pochodzi z innego kręgu kulturowego W przypadku tego typu małżeństw wytwarza się nietypowa sytuacja, a mianowicie zderzenie odległych
kulturowo ludzi, którzy decydują się na zawarcie mariażu21. Powstałe w ten
sposób różnice w postrzeganiu świata mogą mieć istotne znaczenie wpływające na wybór partnera, zaś skutki tego wyboru przyczynić się do problemów
w małżeństwie. Wielu badaczy sądzi, iż im bardziej podobni są małżonkowie,
tym ich związek ma większa szansę powodzenia22.
Związki tego typu nazywane są również małżeństwami binacjonalnymi.
Według danych zaczerpniętych z głównego urzędu statystycznego w Polsce
większość takich związków zawieranych jest przez kobiety. W pierwszej dekadzie XXI wieku znacznie wzrosła liczba małżeństw zawieranych między Polakami, a mieszkańcami Wielkiej Brytanii, Irlandii i Hiszpanii, co wiązało
się z migracją obywateli naszego kraju do wcześniej wspomnianych państw.
Nastąpił również wzrost związków z osobami z państw bardziej egzotycznych,
a także spadek z przedstawicielami państw krajów postkomunistycznych 23.
Myśląc o związkach binacjonalnych od razu nasuwa się pytanie związane z motywami zawierania takich małżeństw. Część z takich związków jak
podkreślają badacze aranżowana jest w celu uzyskania obywatelstwa w danym
A. Mieszkowska, Hanka Ordonówna. Miłość jej wszystko wybaczy, Warszawa 2019, passim.
M. Jodłowska, Partnerstwo w międzykulturowych małżeństwach mieszanych.Rodzina w czasach szybkich przemian. Roczniki Socjologii Rodziny, t. 13,s. 279; zob. Szok kulturowy [w:]
Encyklopedia. Kultura – sztuka, t. IV. Red. A. Grzegorczyk. Poznań 1997, s. 302.
22
W. Wosińska, Psychologia życia społecznego. Podręcznik psychologii społecznej dla praktyków
i studentów, Gdańsk 2004, s. 376.
23
P. Szukalski, Małżeństwa binacjonalne, Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn
Informacyjny, nr 7,2005, [online] https://core.ac.uk/reader/71981700 [dostęp: 05.12.2020].
20
21
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kraju. Jak wynika z badań, emigrujące kobiety łączą się z mężczyznami, którzy umożliwią im poprawę statusu społeczno-ekonomicznego, a także uzyskały
wykształcenie podobnie do partnerów. Zaś mężczyźni wybierają kobiety młode, religijne, o tradycyjnych poglądach na rodzinę .
Na przykład w niektórych krajach azjatyckich (Indie, Chiny, Pakistan,
Bangladesz) przewaga mężczyzn jest znaczna, przez są oni zmuszeni do szukania parterek za granicą. W Indiach przykładowo przewaga przedstawicieli płci
męskiej nad żeńską wynosi aż 70 milionów osób. Wielu z nich liczy na to, że
przybywając do innego kraju uda im się poznać i „ściągnąć” kobietę do swojej
ojczyzny. Chociaż pewien odsetek zostaje w obcym państwie.
W roku 2016 obywatele naszego kraju zawarli co najmniej 13,5 tys. małżeństw z osobami pochodzącymi z innego kraju. Kobiety najczęściej wychodziły za mąż za: Niemców, Anglików, Ukraińców oraz Włochów, zaś mężczyźni
za: Ukrainki, Rosjanki i Białorusinki24.
Dlaczego tak się dzieje? Otóż Polki decydują się częściej na związek z obcokrajowcem, ponieważ są bardziej emocjonalne od mężczyzn. Szybciej okazują uczucie względem partnera. Według wielu psychologów wraz ze wzrostem
otwartości dla innych narodów liczba małżeństw tego typu będzie rosła25.
Szczególnych trudności może doświadczać małżeństwo różniące się
przede wszystkim: wyznaniem, narodowością, rasą. W dalszym ciągu tego typu
związki są w polskim społeczeństwie stygmatyzowane. Badacze sądzą, że najlepiej odbierane są małżeństwa, w których jednostki pochodzą z położonych
nieopodal siebie miejscowości, są jednej narodowości, posiadają wykształcenie
na podobnym poziomie, a także należą do tej samej klasy społecznej26. Warto
jednak zastanowić się, jak wygląda życie w związkach mieszanych i czy rzeczywiście są one z góry skazana na niepowodzenie?
Jednym z głównych problemów omawianych przez autorów małżeństw
stanowi kwestia porozumiewania się parterów w samym związku. Na przykład, jeśli jednostki będą różniły się wyznaniem pierwsze spory mogą pojawić się już na tle wyboru miejsca zawarcia małżeństwa – czy sformalizować
związek w kościele, urzędzie cywilnym, cerkwi, synagodze, czy też w innym

24
A. Żelazińska, Małżeństwa multi-kulti w polskim wydaniu, Polityka, 2018, [online] https://
www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1743670,1,malzenstwa-multi-kulti-w-pol
skim-wydaniu.read [dostęp. 01.01.2021]
25
A. Brzozowska, Dobór małżeński i integracja imigrantów w małżeństwach mieszanych – stan
badań, CMR Working Papers, 2015, nr 139, s.20-24; O małżeństwach polsko-ukraińskich zob.
P. Szukalski, Małżeństwa polsko –ukraińskie, Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn
Informacyjny, 2017, nr 8, s.1-5.
26
J. Rostowski, Zarys psychologii małżeństwa, Warszawa 1987, s. 19
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miejscu związanym z wyznawaną religią. Jeśli jedna ze stron zgodzi się na zawarcie małżeństwa w określonej świątyni może oznaczać to dominację jednej
z religii27.
Następny problem wiąże się z możliwym wykluczeniem społecznym,
nie tylko ze strony najbliższych, lecz też z ogólnego środowiska. Obecnie jest
to najbardziej zauważalne w społeczności małych miast, bądź też prowincji.
Niestety kwestia tego typu niechęci wychodzi na jaw bardzo często w sytuacji
drobnych sporów.
Trudności w wewnętrznym funkcjonowaniu rodziny pojawiają się chociażby
w kontekście spędzania różnego rodzaju świąt wszelkiego typu. Na przykład,
w przypadku związku osób wyznających katolicyzm i prawosławie pojawi się
dylemat czy Boże Narodzenie obchodzić podwójnie dwa razy, czy tylko raz,
dodatkowo jeśli rodzina mieszka w Polsce święta prawosławne nie są ustawowo wole od pracy, co z pewnością może stanowić trudność w należytym
obchodzeniu tych świąt.
Jeszcze większa bariera pojawia się w przypadku narodzin dziecka/dzieci.
Pojawia się wówczas pytanie: w jakiej wierze wychować dziecko? Wydaje się,
że stawianie jednej religii nad drugą staje się w tej sytuacji nieuniknione28.
Z tego powodu bardzo wiele małżeństw decyduje się na konwersję jednego
z partnerów, bądź na laickie wychowanie dzieci29.
Bardzo często osoby głęboko wierzące są stanowczo przeciwne związkom
mieszanym, różniącym się religią. Jednostki takie sądzą, iż owe pary zbyt często odchodzą od własnej tradycji wyznaniowej. Zdarzają się nawet postulaty,
w myśl których związki między różnowiercami miały by być możliwe jedyni
w sytuacji konwersji30.
W związkach stanowiących przedmiot niniejszego zainteresowania może
nastąpić zmniejszenie znaczenia religii lub przenikania jakiejkolwiek religii do
związku. Możliwa jest również sytuacja całkowicie odmienna. Na przykład,
w chwili, gdy małżonkowie pochodzą z dwóch różnych kultur, lecz posiadają
to samo wyznanie, każda religia może być ogniwem spajającym.

27
E. Czykwin, Problemy małżeństw prawosławno – katolickich, [w:] J. Nikitorowicz, red. Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej, Białystok 1997, s.226-229.
28
E. Czykwin, Problemy małżeństw prawosławno – katolickich, [w:] J. Nikitorowicz, red. Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej, Białystok 1997, s.226-229.
29
W. Czupryński, Społeczno-kulturowy i religijny wymiar globalizacji w życiu współczesnej rodziny, Teologia Praktyczna, 2017 t. 18, s.153-155.
30
A. Moroz, Małżeństwa mieszane wyznaniowo - w stronę sekularyzacji czy akulturacji?, Pogranicze. Studia Społeczne, 2014, t. 24, s.44.
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Problemem występującym w związkach mieszanych może okazać się język. Oprócz aspektów werbalnych , trudność sprawia również komunikacja
niewerbalna. Identyczny gest dla przedstawiciela jednej kultury, może oznaczać coś zupełnie innego w innej. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku
powiedzeń, symboli. Właśnie z tego powodu łatwo jest przekazać inne informacje, niż początkowo miało z tego wynikać.
Pozostając przy wątkach kulturowych, to warto nadmienić, iż w tego
typu małżeństwach może dojść do sytuacji, w której to jedno z parterów postawi kulturę drugiego z małżonków wyżej niż swoją własną, co spowoduje przyłączenie się do niej. Zazwyczaj wyżej oceniana będzie kultura dominująca31.
Kolejną trudnością, z którą zmierzają się pary mieszane stanowią plany
na przyszłość, a konkretnie określenie miejsca, w jakim małżeństwa te chcą
zamieszkać na stałe.
Warto dodać jeszcze, iż małżeństwa mieszane narażone są na proces akulturacji32. Także niebezpieczna z punktu widzenia funkcjonowania małżeństwa
wydaje się być strategia separacji, może ona bowiem doprowadzić do oddalenia się od siebie partnerów. W praktyce wygląda to zazwyczaj tak, że jedno
z małżonków jest całkowicie zamknięte na kulturę drugiej osoby, wiąże się to
również z ograniczeniem kontaktów z rodziną partnera, pewną obojętnością
na ważne dla niego święta.
W małżeństwach mieszanych może również dojść do sytuacji, w której
jedno z parterów postawi kulturę drugiego z małżonków wyżej niż swoją własną, co spowoduje przyłączenie się do niej. Zazwyczaj wyżej oceniana będzie
kultura dominująca33.
W naszym kraju niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których osoba z innego kraju musi zmierzać się z obelgami ze strony nietolerancyjnych
członków społeczeństwa. Zdarza się, że jednostki mieszkające w Polsce nawet

31
J. Mucha, Dominacja kulturowa i reakcje na nią, [w:]J. Mucha, red.Kultura dominująca jako
kultura obca, Warszawa 1999, s. 26-53.
32
Pojęcie to oznacza zmiany w człowieku, który zderza się z inną kulturą i nieustannie podlega
jej oddziaływaniom. W ramach tego terminu wyróżnia się cztery strategie, a mianowicie: marginalizację, separację – odrzucenie nowej kultury i organizowanie egzystencji w ramach starej,
integrację, przejawiająca się w kultywowaniu własnego dziedzictwa, bez rezygnacji z kontaktu
z nową kulturą oraz asymilację, czyli zespolenie się z nową kulturą, przy odrzuceniu swojej macierzystej. W. Wosińska, Psychologia życia…, s.376.
33
J. Mucha, Dominacja kulturowa i reakcje na nią, [w:] J. Mucha, red.Kultura dominująca jako
kultura obca, Warszawa 1999, s. 26-53.
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kilkanaście lat regularnie dostają listowne oraz słowne groźby. Dzieje się tak
zazwyczaj w sytuacji, gdy różnią się kolorem skóry34.
Zakończenie
Współcześnie wydaje się, iż polskie społeczeństwo jest coraz bardziej tolerancyjne. Wraz z rozwojem komunikacji ludzie są w stanie częściej podróżować, a co za tym idzie poznawać nowe kultury i nowych ludzi. Stanowi to
z pewnością czynnik, który przyczynia się do częstszego zawierania małżeństw
mieszanych. Osoby żyjące w małżeństwach mieszanych oprócz niechęci ze
strony środowiska często muszą się zmagać, z brakiem tolerancji na tego typu
przypadek ze strony rodziny. Jest to cecha wspólna zarówno dla współczesnych małżeństw binacjonalnych, jak i dawnych związków międzystanowych.
Oczywiście dezaprobata otoczenia przez związek, w tym przez najbliższą
rodzinę może występować również w odniesieniu do małżeństw homogenicznych, w których to, z pewnych względów wybranek nie spełnia oczekiwań.
Odchodząc od kwestii stygmatyzacji społecznej, problemy mogą pojawić się
w samym związku i polegać na niezrozumieniu zwyczajów obowiązujących
w danej kulturze lub grupie społecznej. Bardzo często połówka partner/partnerka może uważać zachowania drugiej osoby za niezrozumiałe, niepotrzebne.
Początkowa fascynacja „innością” w dalszej perspektywie zaczyna przeszkadzać
w codzienności. Prawdopodobnie wszelkie trudności występujące w związkach mieszanych lub międzystanowych są do przezwyciężenia. O poczuciu
zadowolenia ze związku w największej mierze decyduje bowiem to co psychologowie nazywają bliskością emocjonalną, a także wspólne realizowanie pasji.
Prawdopodobnie otwarcie granic państwowych, przekroczenie barier językowych, a także większą mobilność ludności tego typu związków będzie
coraz więcej. Osoby, które zawodowo zajmują się pomaganiem ludziom,
a więc psychologowie, pedagodzy, terapeuci mogą pomóc takim osobom.
W ocenie autorów tekstu, warto również pokusić się o przeprowadzenie badań
na temat radzenia sobie z problemami w związkach mieszanych. Tym samym
autorzy żywią nadzieję, że ich badania w tym kontekście będą dalszym etapem
w działalności naukowej.

A. Brzozowska,Coraz więcej Polek wybiera cudzoziemca na męża. Psycholog wyjaśnia,
skąd takie zainteresowanie [online] https://kobieta.wp.pl/coraz-wiecej-polek-wybiera-cudzo
ziemca-na-meza-psycholog-wyjasnia-skad-takie-zainteresowanie-6338471376435329a
(dostęp 20.12.2020)
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Functioning in interstate
and mixed relationships.
History and the present day

Summary: Marriage has always been considered an essential element of
society. The state took care of this because the functions it performed
are important to the government. The marriage union was perceived
differently depending on the historical era. The relationship between
a man and a woman was not based on mutual feelings. It was supposed
to be a profitable deal for families. When the husband and wife came
from different social strata, there could be difficulties in interacting
with each other. Society did not accept such marriages. In our work, we
will try to characterize the functioning of such couples for psychological reasons.
Keywords: interracial marriage, mixed marriage, interpersonal relationship, challenges of the modern world.
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