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Od redakcji
Cywilizacja zaczyna się, gdy człowiek w dążeniu
do swoich celów może wykorzystać więcej wiedzy, niż sam zdobył,
i gdy przekracza granice swojej ignorancji
korzystając z wiedzy, której sam nie posiada
[Friedrich A. von Hayek]

Friedrich A. von Hayek definiując pojęcie cywilizacji zwrócił uwagę
na konieczność wymiany myśli – konieczność wykształcenia w ludziach kompetencji korzystania z wiedzy Innych, ze świadomością
własnej niewiedzy. Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi winno
stać się początkiem każdego dialogu.
Dialog na łamach najnowszego numeru „Zeszytow Naukowych
Zblizenia Cywilizacyjne” stanowi mozaikę spostrzezen, odkryc i refleksji poczynionych z rozmaitych perspektyw naukowo-badawczych.
Otwiera go Ludwika Borzymek, opisując Udział Wandy Grabowskiej
w prowadzonej przez piotrkowską Ligę Kobiet Pogotowia Wojennego
akcji niesienia pomocy żołnierzom Legionów Polskich i ich rodzinom
w latach I wojny światowej i koncentrując w ten sposob nasze mysli na
zdarzeniach historycznych, w ktorych znamienną rolę odegrały
kobiety. W kolejnym artykule Wybory organu wykonawczego gminy
w wielkich miastach – determinanty sprzyjające utrzymaniu władzy
Grazyna Szczęsna podzieliła się swoimi spostrzezeniami na temat mechanizmow rządzących wyborami samorządowymi. Za autorką mozemy przesledzic wydarzenia i okolicznosci, ktore determinowały pozycję organu wykonawczego gminy i sprzyjały reelekcji prezydentow
Krakowa, Gdanska i Wrocławia. Tekst Wanda Wasilewska jako autorka
literatury adresowanej do dzieci i młodzieży autorstwa Marzeny Formy
poswięcony jest analizie tworczosci literackiej tej kontrowersyjnej
–8–
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postaci z lat 1933-1939, gdy pracowała ona jako nauczycielka w krakowskich szkołach, a pozniej redaktorka w warszawskich pismach dla
dzieci Płomyk i Płomyczek. Marcin Pasek i Remigiusz Drozdz w Raporcie z badań na temat postaw wobec turystyki i ich społecznych uwarunkowań w grupie uczniów kończących szkołę podstawową poruszają
istotne z punktu widzenia waznych problemow cywilizacyjnych zagadnienie jakim jest aktywnosc adolescentow. Dowodzą, ze badane
postawy mają charakter umiarkowanie pozytywny. Wskazują tez na
ich najwazniejsze determinanty. Arkadiusz Jąkalski artykułem Tworzenie spółek wodnych w świetle aktualnych regulacji prawnych podejmuje temat gospodarki wodnej oraz przepisow, ktore organizują
pracę na jej rzecz w srodowiskach lokalnych. Numer zamykają dwa
artykuły recenzyjne. Jacek Wojciechowski poddaje analizie monografię ,,Wybory i nieprawidłowości wyborcze wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia”, natomiast Robert Kwasniewski zamyka numer swoją
oceną pozycji zatytułowanej ,,Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania”.
Dziękując za kolejny, wspolny rok gorąco zapraszamy zarowno do
lektury tego numeru „Zeszytów Naukowych Zbliżeń Cywilizacyjnych”,
jak i do publikowania na łamach kolejnych numerow naszego kwartalnika!
Redakcja
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LUDWIKA BORZYMEK
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Udział Wandy Grabowskiej w prowadzonej
przez piotrkowską Ligę Kobiet Pogotowia
Wojennego akcji niesienia pomocy
żołnierzom Legionów Polskich i ich
rodzinom w latach I wojny światowej
Wanda Grabowska in the Liga Kobiet Pogotowia Wojennego
in Piotrkow and her participation in the action of the help
to soldiers of Polish Legions and their families in the World War I
Streszczenie:
Tematem artykułu jest udział Wandy Grabowskiej w tworzeniu i działaniu Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego w Piotrkowie. Przybliżony został jej
życiorys, który wpłynął na pracę niepodległościową w latach I wojny światowej. Artykuł omawia zaangażowanie Grabowskiej w pomoc legionistom
i ich rodzinom. Ukazuje także stosunki łączące piotrkowską Ligę Kobiet Pogotowia Wojennego z Legionami Polskimi. Na przykładzie biografii Wandy
Grabowskiej przedstawiony został problem aktywności kobiet w działalności
niepodległościowej.
Słowa kluczowe: Wanda Grabowska, Liga Kobiet Pogotowia Wojennego,
Legiony Polskie, I wojna światowa, Piotrków Trybunalski
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Abstract:
The article presents participation of Wanda Grabowska in creating and
the functioning of the Liga Kobiet Pogotowia Wojennego in Piotrkow. I presented her biography which influenced the independence work in years of
the World War I. The article is discussing involving Grabowska in the help to
legionnaires and them for families. The text is discussing also relations between Liga Kobiet Pogotowia Wojennego and Polish Legions. On the example
of Wanda's Grabowska biography was presented a problem of the activity of
women in independence activity.
Key words: Wanda Grabowska, Liga Kobiet Pogotowia Wojennego, Polish
Legions, World War I, Piotrkow Trybunalski

Wstęp
Liga Kobiet Pogotowia Wojennego powstała na obszarze zaboru
rosyjskiego jeszcze przed wybuchem I wojny swiatowej. Do zadan tej
konspiracyjnej organizacji nalezało upowszechnianie w społeczen stwie idei działania zbrojnego, troska o zaplecze materialne dla przyszłego Wojska Polskiego oraz aktywizacja wojskowa i polityczna kobiet, ktore miały odegrac znaczącą rolę w działaniach niepodległosciowych. Kobiety zrzeszone w tej organizacji uwazały, iz walka o wyzwolenie ojczyzny powinna byc wynikiem wysiłku całego społeczenstwa. Przekonane o waznosci i wyjątkowosci swojej pracy, wywierały
niemały wpływ na wydarzenia społeczno-polityczne w czasie wojny.
Prym w działalnosci Ligi wiodło kilkanascie działaczek, niezwykle
aktywnych w tworzeniu i poszerzaniu struktur organizacji oraz
w działalnosci dla dobra zołnierzy Legionow Polskich. Jedną z nich
była Wanda Grabowska. O jej znaczącej roli swiadczyły sprawowane
przez nią funkcje i podejmowane na rzecz Ligi przedsięwzięcia. Nie
bez znaczenia dla jej skutecznosci działania był fakt ulokowania
w Piotrkowie w kwietniu 1915 r. Komendy Legionow Polskich. Pracę
kobiecej organizacji ułatwiała funkcjonująca w miescie drukarnia
Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego. Dzięki
– 11 –
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niej piotrkowskie koło Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego uzyskało
mozliwosc drukowania ulotek i odezw do społeczenstwa. Wkrotce
zresztą ulokowana w Piotrkowie drukarnia stała się głownym miejscem kolportazu dla całej organizacji. Aby zrozumiec rolę, ktorą
Wanda Grabowska odegrała w piotrkowskim kole LKPW, kilka zdan
nalezy poswięcic jej wychowaniu, doswiadczeniom i poglądom, ktore
ukształtowały się jeszcze przed wybuchem I wojny swiatowej.
Praca u podstaw. Działalność społeczna i niepodległościowa
Wandy Grabowskiej do wybuchu I wojny światowej
Wanda Grabowska urodziła się 2 lutego 1883 r. w Kowlu, lezącym
podowczas w guberni wołynskiej. Była drugim dzieckiem urzędnika
Nadwislanskiej Kolei Zelaznej Jana Grabowskiego i Konstancji z Psarskich. Ze względu na charakter pracy ojca, rodzina wielokrotnie zmieniała miejsce zamieszkania. Częste przeprowadzki nie sprzyjały
posłaniu małej Wandy do normalnej szkoły, w związku z tym, az do
12. roku zycia była uczona przez rodzicow. W 1895 r. Jan i Konstancja
wysłali corkę na pensję Leonii Rudzką, mieszczącą się przy ul. Zielnej
13 w Warszawie1. Choc była to szkoła płatna, wybor rodzicow był
podyktowany nastrojami panującymi w społeczenstwie oraz wynikającą z przekonan chęcią kształtowania corki w duchu polskosci 2. Jak
1 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej APPT), Archiwum
Wandy Grabowskiej (dalej AWG), Odpis aktu urodzenia, sygn. 1, s. 1-2. APPT, AWG,
Świadectwo ukończenia pensji Leonii Rudzkiej, sygn. 1, s. 9. APPT, AWG, Życiorys,
b.d., sygn. 2, s. 55.
2 Choć nie zachowały się świadectwa ukończenia poszczególnych klas przez Grabowską, można mimo to śmiało przypuścić, iż jedną z nauczycielek młodej uczennicy
była dawna nieformalna przełożona pensji Jadwiga Papi. Przeszła do historii nie tylko
jako pedagog i działaczka społeczna, ale przede wszystkim jako pisarka powieści dla
dziewcząt. W swoich książkach poruszała kwestię wychowania w duchu pozytywistycznym, przez którą rozumiała zachęcanie młodych osób do nauki i wytrwałej
pracy. Propagowała dążenie do powszechnej zgody i solidarności. Zapewne na
swoich lekcjach przedstawiała podobny obraz świata, jak w powieściach, w których
zło zostawało ukarane, zaś dobro zawsze zwyciężało. Najbardziej znaną jej wychowanką była, absolwentka rocznika 1894 r., Stefania Sempołowska. Zasłynęła ona
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podkresla Dioniza Wawrzykowska-Wierciochowa wzrost zainteresowania prywatnymi pensjami był wynikiem coraz bardziej popularnego trendu do kształcenia dziewcząt oraz niechęci Polakow do szkoł
rządowych3.
Polskie elity nie godziły się na postępującą rusyfikację szkolnictwa.
Domagały się od rosyjskich władz wprowadzenia języka polskiego do
nauczania, zarządzanych przez społeczenstwo bezpłatnych szkoł
ludowych, swobody w zakładaniu szkoł srednich oraz dokonania rozgraniczenia między szkołą wyzszą a władzą administracyjną. Brak
zgody władz na spełnienie powyzszych postulatow doprowadził do
wybuchu w 1905 r. strajku studentow, młodziezy szkoł srednich i zawodowych.
Grabowska, jak sama podkresliła, była przepełniona, podejmowanymi wowczas hasłami. Swoj bunt wobec rosyjskich władz wyraziła,
organizując w Mławie tajne komplety dla dzieci nizszych urzędnikow
kolejowych, Utworzyła dla nich takze bibliotekę 4. Swoj trud pedagogiczny traktowała jak misję, nie pobierając zadnych opłat. Praca, ktorą
wowczas wykonała, jak i jej pozniejsza działalnosc pedagogiczna, zostały docenione w niepodległej Polsce. W 1930 r. w 25. rocznicę walki
o szkołę polską otrzymała zaproszenie na obchody odbywające się
w warszawskiej sali „Colosseum”. W 1937 r. działająca przy Stowarzyszeniu Uczestnikow Walki o Szkołę Polską Komisja Odznaczeniowa

twórczością literacką oraz walką o prawa dziecka. Podobnie jak później Wanda
Grabowska poświęciła się pracy oświatowej. S. Konarski, Jadwiga Papi, [w:] Polski
Słownik Biograficzny, t. XXV, http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jadwiga-papi,
[dostęp: 25-01-2017].
A. Pacholczykowa, Stefania Aniela Sempołowska, [w:] Polski Słownik Biograficzny,
t. XXXVI, http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/stefania-aniela-sempolowska, [dostęp: 25-01-2017].
3 D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Z dziejów tajnych pensji żeńskich w Królestwie
Polskim, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1967, nr 10, s. 122.
4 APPT, AWG, Kwestionariusz Komisji Odznaczeniowej przy Stowarzyszeniu
Uczestników Walki o Szkołę Polską, sygn. 7, s. 2-3.
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nadała jej odznakę honorową oraz zaprosiła do członkostwa w organizacji5.
W 1906 r. Grabowska została zatrudniona w Polskiej Macierzy
Szkolnej w Lublinie – nowopowstałej placowce, będącej realnym kompromisem między strajkującymi o szkołę polską a władzami carskimi.
Szkoła miała prawo do prowadzenia zajęc w języku polskim, ale nie
posiadała uprawnien publicznych. Grabowska takze za tę pracę nie
pobierała opłat, traktując wyłącznie jako działalnosc społeczną 6. Praca w tym miescie nie trwała jednak długo, gdyz po roku działalnosc
Polskiej Macierzy Szkolnej została przez władze zawieszona7.
Grabowska wraz z rodziną przybyła do Piotrkowa Trybunalskiego,
do miasta, w ktorym mieszkała jej rodzina m.in. ciotki Helena i Walentyna Psarskie. Obie w 1891 r. załozyły na terenie miasta tajne komplety, wykryte i zamknięte przez władze8. Walentyna Psarska w 1906 r.
przystąpiła do organizacji w miescie pierwszego oddziału Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, obejmując w nim funkcję wiceprezesa. Podjęła wspołpracę z Polską Macierzą Szkolną, Towarzystwem
Wpisow Szkolnych, Towarzystwem Pomocy Szkolnej, Stowarzyszeniem Polek Pracujących9. Wraz z Heleną pracowała w siedmioklasowym Zakładzie Naukowym Zenskim Henryki Domanskiej. W tej własnie placowce w roku szkolnym 1907/1908 Wanda Grabowska podjęła pracę jako nauczycielka języka polskiego, historii i geografii. Zainspirowana postawą swoich ciotek i zapewne za ich namową, Grabow5 APPT, AWG, Przyznanie odznaki honorowej Wandzie Grabowskiej przez Komisję Odznaczeniową przy Stowarzyszeniu Uczestników Walki o Szkołę Polską,
sygn. 7, s. 6.
6 APPT, AWG, Kwestionariusz Komisji Odznaczeniowej przy Stowarzyszeniu
Uczestników Walki o Szkołę Polską, sygn. 7, s. 3.
7 Zawieszenie P.S.M, [w:] J. Stemler (red.), Dzieło samopomocy narodowej: Polska
Macierz Szkolna 105-1935, Warszawa 1935, s. 86.
8 A. Kowalska, Spuścizna Wandy Grabowskiej w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim, Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach, filia
w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2003, praca magisterska, s. 39.
Ś. p. Walentyna Psarska, „Wychowanie w domu i szkole” 1914, nr 9-10, s. 592-593.
9 Ś.p. Walentyna Psarska, „Wychowanie w domu i szkole” 1914, nr 9-10, s. 592593.
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ska, podjęła się społecznego prowadzenia lekcji dla analfabetow
w Szkole Handlowej w Piotrkowie. Przystąpiła do sekcji młodziezy
szkoł srednich w Towarzystwie Krajoznawczym 10. Zgodnie ze swoimi
zasadami chciała dotrzec z edukacją do tych warstw społecznych, ktore z roznych względow, nie mogły rozpocząc nauki na własną rękę.
Wpisywało się to w nurt pozytywizmu oraz w aspiracje samej Grabowskiej.
Jak podkresla Joanna Dufrat zachodzące w społeczenstwie zmiany
nakładały obowiązek walki o zachowanie tozsamosci narodowej takze
na kobiety, a sam przymus rywalizacji ze zrusyfikowaną szkołą narzucał podnoszenie przez nie kwalifikacji zawodowych oraz sprzyjał rozbudzeniu aspiracji kształceniowych11. Dązenia te nie były obce rowniez samej Grabowskiej, ktora postanowiła rozpocząc studia uniwersyteckie12. W 1909 r. rozpoczęła naukę na Wydziale Filozoficznym
Uniwersytetu Jagiellonskiego w charakterze słuchaczki nadzwyczajnej13. W owym czasie w Krakowie znalazło się wiele kobiet roz nych
poglądach politycznych, ktore, podobnie jak ona, były uczestniczkami
strajku szkolnego. Charakteryzował je romantyczny patriotyzm, idee
emancypacyjne oraz pragnienie podjęcia czynu niepodległosciowego.
Na umysły młodych dziewcząt oddziaływało tworzenie wielu organizacji niepodległosciowych m. in. Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego im. Adama Mickiewicza w Krakowie, Związku Walki Czynnej, Towarzystwa Pomocy Więzniom Politycznym14. Wanda Grabowska wstąpiła do Towarzystwa Szkoły Ludowej, organizacji, powstałej w 1892 r.,
ktorej celem był rozwoj oswiaty szkolnej i pozaszkolnej wsrod społeczenstwa polskiego. Do najwazniejszych zadan stowarzyszenia nalezało docieranie do mieszkancow wsi, zakładanie roznych poziomow
APPT, AWG, Opis życia Wandy Grabowskiej, sygn. 1, s. 53.
J. Dufrat, Kobiety w kręgu lewicy niepodległościowej. Od Ligi Kobiet Pogotowia
Wojennego do Ochotniczej Legii Kobiet (1908-1918/19), Toruń 2002, s. 23.
12 APPT, AWG, Życiorys Wandy Grabowskiej nauczycielki Technikum Finansowego w Piotrkowie Trybunalskim, sygn. 1, s. 57.
13 APPT, AWG, Zawiadomienie Wandy Grabowskiej przez Dziekana Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, sygn. 1, s. 17.
14 J. Dufrat, op. cit., s. 51-54.
10
11
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szkoł, organizacja kursow, bibliotek i czytelni. Grabowska przystąpiła
do Akademickiego Koła TSL, swoją rolę widząc w wygłaszaniu licznych prelekcji 15.
Galicja stała się azylem nie tylko dla młodziezy, pragnącej realizowac edukacyjne marzenia, ale przede wszystkim dla uchodzcow politycznych z Krolestwa, dla ktorych walka o niepodległosc nie zakon czyła się wraz z upadkiem rewolucji 1905 roku. Dostrzegli oni ogromny potencjał w napływowej młodziezy, ktorej poglądy polityczne
dopiero się kształtowały, zas jej zapał do czynu niepodległosciowego
był w praktyce nieograniczony 16. Stąd m. in. wysiłek Jozefa Piłsudskiego wciągnięcia studentow w działalnosc organizacji niepodległosciowych. W tym celu powołał w 1908 r. pierwsze struktury Związku Walki Czynnej – organizacji, o ktorej mowiono, ze przyczyni się do wybuchu antyrosyjskiego powstania17. Podobne cele przyswiecały działaczom ruchu narodowo-niepodległosciowego, zwłaszcza tworzenia
konspiracyjnych struktur wojskowych. Częsc studentow, zrywając
z Ligą Narodową, utworzyła własną organizację o nazwie Związek
Młodziezy Polskiej „Zet”. Wanda Grabowska przystąpiła do jawnego
zrzeszenia akademickiego „Znicz”, wywodzącego się z jednego z odłamow ruchu narodowo-niepodległosciowego – „niezaleznego Zetu”,
zwanego tez „Zarzewiem”18. W 1911 r. powstały Polskie Druzyny
Strzeleckie, w skład ktorych wchodził takze Oddział Zenski. W tym
celu Zofia Zawiszanka przystąpiła do poszukiwania dziewcząt, ktore
tak jak ona wierzyły w rychły wybuch wojny i potrzebę przygotowan.
Na jej apel odpowiedziało kilka swiadomych dziewcząt, wsrod nich
Wanda Grabowska. W swoich wspomnieniach Zawiszanka zwracała
uwagę, ze zgłosiło się do niej ok. 8 akademiczek, z ktorych podała
nazwiska szesciu. Choc nie wymieniła interesującego nas nazwiska,
APPT, AWG, Opis życia, sygn. 1, s. 53.
Deklaracja, „Zarzewie” 1910, nr 10, s. 307.
17 Z. Zawiszanka, Do historii drużyn strzeleckich, „Niepodległość” 1933, t. 2, nr 1,
s. 268.
18 J. Dufrat, op. cit., s. 53-55. APPT, AWG, Opis życia Wandy Grabowskiej, sygn. 1,
s. 53.
15
16
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w potwierdzeniu udziału Grabowskiej w Oddziałach Zenskich warto
oprzec się na informacjach od samej Grabowskiej, ktora w karcie ewidencyjnej Związku Peowiakow napisała, iz w okresie pobytu w Krakowie, a więc w latach 1910-1911, nalezała do pracy przygotowawczej
do Druzyn Strzeleckich19. Byc moze powodem przeoczenia nazwiska
Grabowskiej we wspomnieniach przełozonej był zbyt krotki, liczący
zaledwie kilka miesięcy, okres, w ktorym Grabowska przebywała pod
zwierzchnictwem Zawiszanki, nie mniej jednak własnie na Zawiszankę powołuje się Grabowska we wspomnieniach jako na osobę, ktora
moze zaswiadczyc o jej pracy niepodległosciowej20. Praca dziewcząt
polegała na zachęcaniu potencjalnych kandydatek do wstępowania do
ich organizacji. Zadanie to nie nalezało do łatwych, gdyz wiele kobiet,
idąc za głosem opinii publicznej, nie widziało potrzeby udziału niewiast w jakiejkolwiek wojnie. Choc program nie był początkowo okreslony, dziewczęta przystąpiły do zgłębiania swojej wiedzy na temat
wojny z ksiązek w mysl zasady, ze im więcej będą na jej temat wiedziały, tym większą mogą w niej odegrac rolę. Wiedza ta obejmowała
taktykę, strategię, cwiczenia praktyczne musztrę i strzelanie21.
Grabowska była zmuszona zrezygnowac z dalszej nauki na Uniwersytecie Jagiellonskim, a takze z działalnosci społecznej w Krakowie,
z powodu smierci ojca. Poczuwała się do obowiązku zadbania o materialny byt rodziny po smierci jej zywiciela, totez wrociła do pracy zarobkowej. Wraz z początkiem roku szkolnego 1911/12 Henryka Domanska, przełozona siedmioklasowego Zakładu Naukowego w Piotrkowie, zatrudniła ją na stanowisku nauczycielki historii i języka polskiego. Grabowska przystąpiła do sekcji młodziezy szkoł srednich
Towarzystwa Krajoznawczego w Piotrkowie, Towarzystwa Oswiaty
Narodowej oraz Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, ktore łączyło nauczycieli ze szkoł srednich i początkowych. Powrociła do pracy na rzecz analfabetow oraz dzieci, organizuAPPT, AWG, Karta ewidencyjna Związku Peowiaków, sygn. 4, s. 9.
APPT, AWG, Opis życia Wandy Grabowskiej, sygn. 1, s. 54.s
21 Z. Zawiszanka, op. cit., s. 271-273.
19
20
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jąc dla tych drugich niedzielne pogadanki, połączone z recytacjami,
muzyką i przedstawieniami artystycznymi. Poszerzyła natomiast swoją działalnosc społeczną o nauczanie kobiet – pracownic zakładow
krawieckich22.
W drodze ku niepodległej. Działalność niepodległościowa Wandy
Grabowskiej w Lidze Kobiet Pogotowia Wojennego 1914-1916
Latem 1914 r. urzeczywistniło się to, do czego Grabowska przygotowywała się podczas pobytu w Krakowie – wybuchł konflikt swiatowy, dający realną szansę na wywalczenie niepodległosci Polski, tym
bardziej, ze panstwa zaborcze znalazły się we wrogich obozach. Juz
w sierpniu mieszkancy Piotrkowa mogli zobaczyc realia wojny. Zaangazowanie Piotrkowian zmieniało się wraz z sytuacją militarną,
tj. trzykrotnym wyparciem Rosjan, zajęciem miasta przez wojska niemieckie, a od 17 grudnia przez wojska austro-węgierskie. Męzczyzni,
zachęcani przez Polską Organizację Narodową, mogli ochotniczo
wstępowac w szeregi Legionow Polskich23. Za sprawą Ligi Kobiet
Pogotowia Wojennego nie była pomijana rola kobiet w walce na rzecz
niepodległosci. Choc cele tej organizacji zostały opracowane jeszcze
przed wojną, nie zmieniły one swojej uniwersalnosci. Jak deklarowały
organizatorki, „chodziło o stworzenie jakby domu rodzinnego dla polskiego wojska: kuchni, spizarni, magazynow, przytułku, lecznicy,
w ktorych by zołnierz Polak, obsługiwany przez rodaczki, czuł się, jak
u siebie w domu”24. Do pracy w upowszechnianiu idei działania zbrojnego na rzecz niepodległosci Polski i czynnego udziału w nim kobiet
dodano szczegołowe punkty, na czym owa pomoc miałaby polegac.
Liga wyznaczyła sobie za obowiązek agitacje na rzecz Legionow, zbie22 APPT, AWG, Życiorys Wandy Grabowskiej nauczycielki Technikum Finansowego w Piotrkowie Trybunalskim, sygn. 1, s. 58.
23 R. Kotewicz, op. cit., s. 6.
24 Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej ANK), Naczelny Komitet Narodowy
(dalej NKN), Sprawozdanie ze zjazdu Ligi Kobiet w Piotrkowie w dniach 8 i 9 maja
1915 r., sygn. 114, mikrofilm 100309, s. 67.
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ranie pieniędzy na walkę o niepodległosc, dostarczanie Wojsku Polskiemu bielizny, odziezy, zywnosci, srodkow opatrunkowych, by jak
wyraziła się jej przewodnicząca Izabela Moszczenska, nie musiało
uciekac się do rekwizycji. Ponadto zamierzano otoczyc opieką rodziny
legionistow, zorganizowac komunikację pocztową, jezeli zaszłaby taka
potrzeba25.
Otwartym pytaniem pozostaje, czy Wanda Grabowska zetknęła się
z hasłami Ligi Kobiet jeszcze przed wojną. Z całą pewnoscią jednak
propagowane idee były jej bliskie. Pierwsze echa organizacji docierały
do Piotrkowa juz latem 1914 r., kiedy doszło do ewakuacji władz gubernialnych, jednakze nie udało się wowczas załozyc w miescie koła.
Powodem była szybko zmieniająca się sytuacja militarna, a co za tym
idzie trudne warunki i grozby aresztowan. Problemem była takze
wroga postawa społeczenstwa. Pierwsze proby zakładania koła
w Piotrkowie zakonczyły się niepowodzeniem26. Inicjatorką stworzenia zalązkow Ligii w miescie była Maria Piłsudska27, jednakze musiała
zawiesic swoją działalnosc na skutek odwrotu wojsk panstw centralnych oraz sprzymierzonych z nimi Legionow. Po wyparciu Rosjan
z miasta, podjęto w pazdzierniku kolejną probę załozenia koła Ligi
w Piotrkowie, do czego gorąco zachęcała Polska Organizacja Narodowa, organizująca w miescie siec komisariatow i prowadząca akcję
werbunkową do Legionow28. Zgłaszające się do Ligi kobiety zobowiązywano do zachowania zasad konspiracji i przybrania pseudonimow.
Tym razem jednak udało się stworzyc struktury koła i rozpocząc stałą
działalnosc, pomimo iz przez krotki okres czasu, Piotrkow ponownie
znalazł się pod władzą Rosjan. Aby zachowac tajny charakter organizacji, musiano zniszczyc dokumenty oraz rozpocząc działalnosc, ktora
realizowałaby przyjęte cele Ligi oraz nie narazała zbytnio członkin na
25 ANK, NKN, Statut Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego, sygn. 114, mikrofilm
100309, s. 10-11.
26 J. Dufrat, op. cit., s. 89.
27 APPT, AWG, Z Piotrkowskiego Koła Ligi Kobiet, sygn. 23, s. 1.
28 M. Walak, Legiony Polskie w Piotrkowie 1914-1917, Piotrków Trybunalski 2013,
s. 51.

– 19 –

Zbliżenia Cywilizacyjne

XII (4)/2016

ryzyko dekonspiracji. Kobiety podjęły się wowczas gromadzenia i szycia bielizny, kolportowania pism niepodległosciowych, zas niektore
udzielały schronienia wywiadowczyniom w swoich mieszkaniach.
Przez niespełna miesiąc LKPW przyciągnęła 65 członkin, zrzeszonych
w trzech sekcjach: skarbowej, szwalni i pralni. Przygotowano znaczną
pomoc dla Legionistow, wynoszącą 400 rubli gotowką oraz 600 sztuk
bielizny, ktore przekazano do dyspozycji Marii Piłsudskiej. Powołano
nawet, składający się z 15 osob, zarząd, ktory opracował regulamin 29.
Jak podkresliła Grabowska, organizacja odzyła dopiero w grudniu
1914 r., po ostatecznym zajęciu miasta przez Austriakow 30.
Grabowska nie przekazała informacji, kiedy wstąpiła do Ligi. Nie
wiadomo rowniez, jakimi motywami się kierowała. Najwazniejszym
powodem była z pewnoscią chęc pracy na rzecz niepodległosci Polski,
i to praca całkowita, angazująca kazdy element zycia, wznosząca się
ponad poglądy polityczne. Te ostatnie w umysle Grabowskiej ostatecznie się krystalizowały. Nie widziała jednak swojej roli w walce z bronią w ręku, jak nieliczne wowczas kobiety. Kiedy zegnała na dworcu
zołnierzy z IV pułku Legionow, czuła „gdzies na dnie duszy zal, pomieszany ze wstydem, ze oni – jadą na front, a my, kobiety, tylko tyle dac
potrafimy”31.
Jak wspomniała Grabowska, na początku działalnosci, mieszkancy
Piotrkowa odnosili się do Ligi dosyc sceptycznie, jak zresztą do całej
organizacji Legionow i Piłsudskiego. Podejscie zmieniło się wraz
z upływem czasu i ogromną pracą, jaką włozyła Liga w doinformowanie społeczenstwa o idei niepodległosci Polski. Liga wystosowywała
do społeczenstwa listy i apele, w ktorych informowała o sytuacji
w organizacji, a takze wzywała społeczenstwo do odpowiedzialnosci
za sprawy narodu. Grabowska stała się jedną z sygnatariuszek apelu

29 APPT, Liga Kobiet Pogotowia Wojennego w Piotrkowie (dalej LKPWwP), Sprawozdanie, sygn. 2, s. 1.
30 ANK, NKN, Sprawozdanie ze zjazdu Ligi Kobiet w Piotrkowie w dniach 8 i 9 maja 1915 r., sygn. 114, mikrofilm 100309, s. 69.
31 APPT, AWG, Z Piotrkowskiego Koła Ligi Kobiet, sygn. 23, s. 5.

– 20 –

Ludwika Borzymek– Udział Wandy Grabowskiej...

do ogołu Polek polskich, by czynnie zaangazowały się w pracę nad budową odradzającej się Ojczyzny. Zakresem ich przyszłych działan
miała byc m.in.: opieka nad Wojskiem Polskim, pozyskanie funduszy,
pomoc rodzinom zołnierzy, szerzenie idei niepodległosciowej oraz
wydawanie i kolportowanie pism32.
Pręzna działalnosc Ligi rozpoczęła się wraz z przybyciem do Piotrkowa Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego
w marcu 1915 r. Dzięki uruchomionej w Piotrkowie drukarni NKN,
miasto stał się waznym osrodkiem oddziaływania na mysli niepodległosciowej na obszary okupowane i Galicję. Duzym przedsięwzięciem
Ligii stało się zorganizowanie i otworzenie 29 marca 1915 r. herbaciarni, w ktorej zołnierze legionowi mogli bezpłatnie napic się herbaty, a takze za niewielka opłatą otrzymac artykuły pierwszej potrzeby,
w tym chleb, bułki, ciastka, cukier i mleko. Grabowska jako jedna
z „lizanek” (tak siebie nazywały członkinie) była zobowiązana do dyzurowania w okreslonym dniu tygodnia w herbaciarni, roznosząc herbatę, ciastka, nawet lody. Grabowska wolała jednak pracę w gospodzie
ludowej przy wydawaniu posiłkow, bo jak podkresliła, była to praca
znacznie cięzsza. Oprocz organizacji zaplecza gastronomicznego, w co
wchodziło chociazby rozpalenie pieca w kuchni, Grabowska musiała
zatroszczyc się o dostateczną liczbę jedzenia dla zołnierzy, ktorych
liczbę sztab wojskowy podawał często na krotko przed przybyciem33.
Ze względu, iz Grabowska pełniła funkcję wiceprzewodniczącej
piotrkowskiej LKPW, była zobligowana do zebran Zarządu, organizowanych raz na dwa tygodnie. Z ramienia Zarządu brała udział w obradach wielu sekcji, ale tez angazowała się w roznym stopniu we
wszystkie przedsięwzięcia Ligi, w tym w: organizację księgarni, straganu, biblioteki, pralni, uroczystosci patriotycznych, swiąt legionowych, kiermaszow, wyjazdow z paczkami na front. Włączała się
aktywnie w prowadzenie sprawozdan oraz nadzor nad stanem finansowym organizacji, zwłaszcza wtedy, gdy tworzyły się w budzecie
32
33

APPT, AWG, Do Polek, sygn. 23, s. 50.
APPT, AWG, Z Piotrkowskiego Koła Ligi Kobiet, sygn. 23, s. 4.
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znaczne długi. Ponadto czyniła starania, by skutecznie odpierac zarzuty wobec Ligi wysuwane przez przeciwnikow politycznych. Do pomocy w organizacji zaangazowała takze swoją matkę – Konstancję, ktora
objęła nadzor na sekcją zapomogową34. Liga propagowała odczyty
i pogadanki, kierowane do roznych grup społeczenstwa. W przedsięwzięcie to zaangazowała się takze Grabowska, wygłaszając dla legionistow liczne odczyty z zakresu historii Polski, m.in. wykład o Tadeuszu Kosciuszce w szpitalu dla chorych zołnierzy35.
Grabowska zaangazowała się takze w przygotowanie dla IV pułku
Legionow sztandaru z napisem „dla Ciebie Polsko i dla Twej chwały”.
Była to dar od Piotrkowian. Praca „lizanek” charakteryzowała się poswieceniem, ale i stresem, gdyz czynnosc ta musiała byc wykonywana
pod duzą presją czasu. Uroczystosc przekazanie sztandaru nastąpiła
w Łochynsku, w ktorym stacjonował pułk36.
Liga Kobiet Pogotowia Wojennego manifestowała swoj apolityczny
charakter, choc sprawa podporządkowania jej Naczelnemu Komitetowi Narodowemu nie była do konca sprecyzowana. Problemy wynikały m.in. stąd, iz działania i cele Ligi pokrywały się z tymi, przyjętymi
przez NKN, ktory chciał w zasadniczy sposob inicjowac i kierowac
pracą kobiet. Pierwszą okazją do wyjasnienia nieporozumien na tym
polu był zorganizowany w maju 1915 r. w Piotrkowie I Zjazd Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego, ktory przerodził się w pierwszy przegląd
sił kobiecych, działających na rzecz niepodległosci Polski. Na zjazd
zaproszono takze delegatki ze stowarzyszenia, załozonego przez NKN
w Galicji. Konflikt pomiędzy Departamentem Wojskowym NKN, na
czele ktorego stał Władysław Sikorski, a dowodcą Legionow – Jozefem
Piłsudskim, był coraz bardziej widoczny. Czynnik ten nie wpływał
pozytywnie na postrzeganie NKN przez kobiety, dla ktorych Piłsudski

APPT, LKPW, Sprawozdanie, sygn. 2, s. 3, 26.
R. Kotewicz, Wanda Grabowska, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1990,
nr 3/4, s. 323, APPT, LKPWwP, Sprawozdanie z działalności Koła Ligi Kobiet
w Piotrkowie 1914-1921, sygn. 2, s. 44-51.
36 APPT, AWG, Z Piotrkowskiego Koła Ligi Kobiet, sygn. 23, s. 4.
34
35
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był bohaterem narodowym. Liga widziała w nim osobę, dzięki ktorej
Polska miała realne szanse odzyskania niepodległosci, totez na kazdym kroku manifestowała swoje poparcie dla niego. W herbaciarni
zamiesciła na jednej ze scian podobiznę komendanta oraz zainicjowała pisanie zyczen imieninowych na 19 marca. Wanda Grabowska
ogromnie ekscytowała się pomysłem wyrazenia sympatii dla „naszego
własnego Wodza”37, kresląc kilka zdan na jednej z pocztowek38.
W zjezdzie uczestniczyło 50 „lizanek”, z ktorych 21 było formalnymi delegatkami z roznych koł. Na posiedzenie przybyli takze przedstawiciele Naczelnego Komitetu Narodowego, redakcji „Dziennika Narodowego” oraz I Brygady. Wanda Grabowska weszła do Prezydium
Zjazdu, pełniąc w nim funkcję wiceprzewodniczącej39. 8 maja, pierwszego dnia zjazdu, przybył szef Departamentu Wojskowego NKN Władysław Sikorski, ktory podkreslił, iz cieszy się z jednolitosci pracy kobiet, ktore nie ulegała, tak jak męzczyzni, porachunkom partyjnym.
Pierwsza na zjezdzie głos zabrała Izabela Moszczenska, matka – załozycielka Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego w byłym Krolestwie, zas po
niej Helena Radlinska – działaczka Naczelnego Komitetu Narodowego.
Grabowska zrelacjonowała połroczną działalnosc Ligi piotrkowskiej.
Obok informacji na temat, jakie jednostki powołało piotrkowskie koło,
Grabowska przekazała zebranym wiadomosc, ze wraz z innymi kobietami wystosowała do Prezydium Naczelnego Komitetu Narodowego
list z prosbą o połączenie wszystkich pułkow i przeniesienie ich na
teren Krolestwa Polskiego oraz akredytowanie ich na obszarze okupacji niemieckiej40. Działanie, o ktorym mowiła Grabowska, zostało
podjęte przez Ligę we wczesniejszym miesiącu i dotyczyło przeniesięnia II i III pułku na teren Krolestwa i połączenie go z I Brygadą41.

APPT, AWG, Z Piotrkowskiego Koła Ligi Kobiet, sygn. 23, s. 4.
Ibidem.
39 ANK, NKN, Sprawozdanie ze zjazdu Ligi Kobiet w Piotrkowie w dniach 8 i 9 maja 1915 r., sygn. 114, mikrofilm 100309, s. 66.
40 Ibidem.
41 APPT, LKPW, Sprawozdanie, sygn. 2, s. 3.
37
38
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Zjazd, zakonczony 9 maja, przyniosł osiągniecia w formie uchwał.
Liga uznała autorytet NKN, jako reprezentacji narodu polskiego, ale
podkresliła, iz nadal będzie manifestowac swoją autonomię. Zawarto
deklarację wspołpracy pomiędzy NKN a Ligą odnosnie wspolnych
celow niepodległosciowych oraz podjęto się działan scaleniowych obu
organizacji kobiecych tj. Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego oraz Ligi
Kobiet Galicji i Sląska. Niestety, podjęte zamierzenia nie zakonczyły
się sukcesem. Juz w marcu 1916 r. Departament Wojskowy zaczął
prowadzic rozmowy z Ligą w sprawie objęcia nad nią kontroli 42.
W cieniu rozłamu w Lidze Kobiet Pogotowia Wojennego
Rok 1916 był przełomowy dla piotrkowskiej organizacji. Do sierpnia Liga przezywała rozkwit - liczba członkin znacznie się zwiększyła,
dzięki czemu uruchamiane były kolejne sekcje. Liczba „lizanek” sięgnęła 159, zas liczba sekcji – 17, jednak stan ten nie trwał długo. Juz
po zjezdzie LKPW w dniach 24-26 sierpnia 1916 r. doszło do nieodwracalnych podziałow zarowno w całej organizacji, jak i w kole
piotrkowskim43.
Miesiąc wczesniej przybyła do Piotrkowa Izabela Moszczenska, by
agitowac za rozluznieniem dotychczasowych relacji z CKN. Jej przeJ. Dufrat, op. cit., s. 160-162.
Wcześniejszy zjazd Ligi w Radomiu w styczniu 1916 r. unaocznił podziały
polityczne, które rysowały się pomiędzy członkiniami. Powodem wewnętrznych
problemów organizacji była kwestia ustosunkowania się wobec, utworzonego
w grudniu 1915 r., Centralnego Komitetu Narodowego (reprezentacji lewicy niepodległościowej) oraz realizacja z nim ewentualnych wspólnych działań. Powodem
niesnasek w Lidze był też trwający konflikt pomiędzy Władysławem Sikorskim,
reprezentującym linię polityczną NKN a Józefem Piłsudskim, dowódcą I Brygady
Legionów. Sikorski jako szef Departamentu Wojskowego chciał rozbudowy Legionów, uważając to za podstawę do wysunięcia ewentualnych żądań pod adresem
państw centralnych w kwestii niepodległości Polski. Piłsudski natomiast studził ten
entuzjazm, gdyż według niego duża akcja werbunkowa mogłaby przekonać państwa
centralne, że Polacy bez obietnic będą walczyć. Łudzono się, że piotrkowski zjazd
w sierpniu 1916 r. powstrzyma niesnaski i kłótnie polityczne, do jakich dochodziło na
najwyższym szczeblu Ligi. Zasadniczym tematem obrad był stosunek organizacji do
Centralnego Komitetu Narodowego. Zob. J. Dufrat, op. cit., s. 177-179.
42
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mowa sprawiła, iz wiele członkin Ligi miało za złe Wandzie Grabowskiej, ze będąc w Zarządzie, nie informowała „lizanek” o sytuacji politycznej. Grabowska zarzuty te probowała odeprzec. Twierdziła, ze
podstawowym zadaniem Zarządu była praca nad poprawą jakosci
zycia i aprowizacji Legionow, nie zas kwestie polityczne. Piotrkowska
Liga przyjęła rezolucję: „Piotrkowska LKPW składa hołd Legionom
Polskim, ktore walczą dla odbudowania ojczyzny i oswiadcza, ze kobiety polskie pracują w kraju wedle sił i moznosci dla tejze samej
sprawy”44. Jak się pozniej okazało przybycie Moszczenskiej wcale nie
załagodziło konfliktow politycznych, ktore ostatecznie przypieczętował piotrkowski zjazd. Nie przyniosł on zamierzonych rezultatow,
doprowadzając do definitywnego oderwania się od organizacji częsci
członkin na czele z I. Moszczenską, tworzących od tej pory Ligę „A”,
ktora poparła NKN. Pozostałe członkinie Ligi (Liga „B”), w tym „lizanki” z Piotrkowa, opowiedziały się za przystąpieniem organizacji do
CKN. Kazda z powstałych organizacji rosciła sobie prawo do zachowania nazwy. Przyjęto rezolucję, iz Liga „uznaje za konieczne zespolenie
swych wysiłkow z działalnoscią CKN dla zdobycia w obecnej wojnie
niepodległego panstwa polskiego”, a ponadto wyraziła swoj pogląd, ze
DW sprzeciwia się woli komendanta Jozefa Piłsudskiego, „ktora jest
nakazem najwyzszym dla LKPW, zwazywszy, ze działalnosc DW sprzeciwia się stanowisku większosci organizacji niepodległosciowych Kro lestwa tym samym sprawę przekształcenia Legionow w armię polską
utrudnia”45.
Wanda Grabowska opowiedziała się za większoscią, tj. za wspołpracą Ligi z CKN. Głosowała zgodnie ze zdaniem całej Ligi piotrkowskiej, dysponującej na posiedzeniu 7 głosami46. Był to głos delegacji
piotrkowskiej, lecz nie całego koła piotrkowskiego. W krotkim czasie
44 APPT, LKPWwP, Sprawozdanie z działalności piotrkowskiego koła Ligi Kobiet
Pogotowia Wojennego, sygn. 2, s. 10.
45 Ibidem.
46 Przeciw współpracy z CKN opowiedziało się Koło A, Wolskie, Łaskie oraz sama
I. Moszczeńska. Streszczenie obrad ogólnego zjazdu LKPW w Piotrkowie z dn. 24,25
i 26 sierpnia 1916 r., s. 1.
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po zjezdzie 20 członkin Ligi opusciło szeregi organizacji i utworzyło
własne stowarzyszenie, uzurpując sobie prawo do uzywania nazwy
Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego. Nie wpłynęłoby to zapewne na pracę Grabowskiej, gdyby nie pewna okolicznosc: owe kobiety były zonami pracownikow Departamentu Wojskowego. Grabowska stanęła wobec grozby zamknięcia, podległego jej koła, poniewaz działalnosc
wszystkich organizacji, ktore były w jakimkolwiek stopniu powiązane
z Legionami, zostały podporządkowane Departamentowi Wojskowemu. Piotrkowska Liga skarzyła się na pozbawienie jej lokalu przez
Departament oraz na wydany zakaz uczęszczania przez legionistow
do herbaciarni. Ponadto musiała się zmierzyc z nieprzychylnymi opiniami, krązącymi w społeczenstwie47.
Mimo problemow z legalizacją, Liga działała nadal. Dnia 30 kwietnia 1916 r. Grabowska ponownie została wybrana I zastępczynią
przewodniczącej. Pełniła nadal funkcję zastępczyni w Naczelnym Zarządzie Ligi na okręg piotrkowski, stała się delegatką Ligi do Piotrkowskiego Komitetu Narodowego, a takze weszła do Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Niepodległosciowych48.
Grabowska pokładała duze nadzieje w rychłym odzyskaniu przez
Polskę niepodległosci, totez z radoscią przyjęła wiadomosc o akcie
5 listopada, podpisanym przez władze niemieckie i austro-węgierskie.
Na pierwszym zebraniu ogolnym dn. 12 listopada Grabowska, prowadząca posiedzenie, powiedziała, ze „mamy ziemię do zbrojenia się i do
zbioru”. Według niej praca na rzecz wolnosci kraju jeszcze się nie zakonczyła. Skonczył się jedynie jej pierwszy, ale zasadniczy etap.
W swojej wypowiedzi zawezwała „lizanki” do dalszej pracy, ktora powinna wychodzic naprzeciw zmienionym potrzebom49. Liga nie miała
odtąd skupiac się na pomocy legionistom, lecz całemu Wojsku Polskie47 Piotrkowska Liga wydała list otwarty do społeczeństwa, tłumacząc podziały,
zaistniałe w stowarzyszeniu. Zob. APPT, LKPWwP, Sprawozdanie z działalności Koła
Ligi Kobiet w Piotrkowie 1914-1921, sygn. 2, s. 47.
48 Ibidem, s. 51.
49 APPT, LKPWwP, Sprawozdanie z działalności Koła Ligi Kobiet w Piotrkowie
1914-1921, sygn. 2, s. 11.
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mu. Grabowskiej zalezało ponadto, by Liga zajęła się kwestią kobiecą.
Jako osoba zaangazowana w problemy społeczenstwa, dostrzegała,
jak wiele barier stało przed kobietami. Zdawała sobie sprawę, ze aby
rozpocząc pracę nad zmienianiem opinii publicznej, nalezało wczesniej uswiadomic same kobiety, jakie prawa powinny im się nalezec,
i ktore z tych praw realnie mozna osiągnąc 50.
W maju 1917 r. piotrkowska Liga przystąpiła do organizacji „Wiecu
Kobiet wszystkich stanow”, aby spopularyzowac idee rownouprawnienia kobiet. Kilka tygodni przed planowanym spotkaniem „lizanki”
rozdały zaproszenia wraz z informacjami o przebiegu spotkania. Na
uwagę zasługuje, ze piotrkowska Liga starała się działac bardzo dyskretnie, co zostało podkreslone w sprawozdaniu. Obawiano się, iz do
spotkania moze nie dojsc lub, ze opinia publiczna wyrobi sobie
pochopne wnioski, ktore by juz na początku dyskredytowałyby Ligę
w oczach kobiet, o ktorych prawa Liga chciała walczyc. Aby zaproszenia nie dostały się w niepowołane ręce, członkinie wręczały je osobiscie kobietom w stowarzyszeniach i związkach. W dniu 17 maja na
posiedzeniu w sali Victorii zebrało się ponad 1500 kobiet, takze spoza
Piotrkowa. Kazdej z nich wręczono znaczek pamiątkowy. Helena
Trzcinska otworzyła posiedzenie, wyjasniając cel jego zwołania, po
czym przystąpiono do wyborow przewodniczącej wiecu. Została nią
Wanda Grabowska. Prelegentki domagały się rownouprawnienia kobiet, wspołudziału w pracy nad budową niepodległego panstwa polskiego oraz wyraziły chęc dalszej walki o niepodległosc, rownouprawnienie oraz ład społeczny.
Na zakonczenie obrad wydano rezolucję, za ktorą odpowiedzialnosc brała Grabowska, jako przewodnicząca zebrania. Na podstawie
tej proklamacji, mozna wywnioskowac, jakimi względami kierowała
się Grabowska, zwołując wiec, jak postrzegała swoją sytuację w społeczenstwie oraz co rozumiała przez hasła rownouprawnienia kobiet.
Powodem, dla ktorego popierała rownouprawnienie kobiet był ich
wkład w walkę przeciw panstwom zaborczym, ktory charakteryzował
50

APPT, LKPWwP, Sprawozdanie sekcji agitacyjnej w Piotrkowie, sygn. 2, s. 273.
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się poswięceniem, pracą oraz braniem odpowiedzialnosci za zycie
narodu. Grabowska zwrociła uwagę, iz kobiety ponosiły rownie dotkliwe straty podczas wojny, gdyz musiały wziąc na siebie cięzar i obowiązki, ktore do tej pory wypełniali męzczyzni. Postanowiła wraz
z innymi członkiniami Ligi niestrudzenie walczyc o przyznanie prawa
do wspołdziałania przy budowaniu Panstwa Polskiego, o przyznanie
czynnego i biernego prawa wyborczego na szczeblu lokalnym i ogolnopolskim, oraz o dopuszczenie kobiet do wszelkich dziedzin pracy,
na podstawie posiadanych przez nie kwalifikacji. Rezolucja kon czyła
się wezwaniem Polek wszystkich stanow do wspołdziałania w walce
o niepodległosc Polski, a takze do zapisywania się do koł samokształcenia w Lidze Kobiet Pogotowia Wojennego51. Liga piotrkowska zamierzała w przyszłosci wyjsc poza obręb własnej organizacji i stworzyc Komitet Stowarzyszen Kobiecych w celu prowadzenia „wspolnej
akcji rownouprawnieniowej”, jednakze z powodu braku odpowiednich
mozliwosci prawnych, musiała zarzucic te plany. Nie przeszkodziło to
jednak w dalszej manifestacji swoich poglądow wsrod społecznosci
piotrkowskiej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległosci postulaty
kobiet zostały rozszerzone o domaganie się opieki socjalnej dla matek52.
Wobec kryzysu przysięgowego. Działalność Wandy Grabowskiej
w Lidze Kobiet Pogotowia Wojennego 1917-1918
W lipcu 1917 r. Grabowska stanęła na czele nowoutworzonej sekcji
opieki nad zołnierzami internowanymi i uciekinierami, co było odpowiedzią na kryzys przysięgowy i aresztowanie zołnierzy legionowych53. Była to sekcja bezposrednio powiązana z działaniami OddziaIbidem, s. 274.
Ibidem, s. 276.
53 Po aresztowaniu Józefa Piłsudskiego piotrkowska Liga brała udział w pochodzie ulicami miasta, który został rozproszony przez żołnierzy austriackich. Mimo to
członkinie Ligi pozostały i manifestowały dalej. APPT, LKPWwP, Odpis protokołu ze
Zjazdu b. Koła Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego w Piotrkowie, sygn. 4, s. 11.
51
52
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łu Zenskiego Polskiej Organizacji Wojskowej, do ktorej Grabowska
przystąpiła dwa lata wczesniej54. Ze względu, iz wszystkie członkinie
Oddziału Zenskiego nalezały jednoczesnie do Ligi, zadanie opieki nad
legionistami zostało przeniesione do nowoutworzonej sekcji Ligi55.
Grabowska nakresliła sekcji dwa kierunki działan: z jednej strony
członkinie miały zbierac, a następnie wysyłac pieniądze dla jencow
wojennych, z drugiej niezwykle wazna była opieka nad uciekinierami,
ktorzy z roznych przyczyn znalezli się w Piotrkowie56.
Starała się pomoc przede wszystkim piotrkowianom, słuzącym
w Legionach, ktorzy na skutek odmowy złozenia przysięgi na wiernosc cesarzowi Niemiec, znalezli się w obozach internowania. Początkowo zebrane pieniądze sekcja przesyłała do Ligi Kobiet i komitetu
opieki nad jencami w Kaliszu. Gdy jednak w Łomzy utworzyło się Koło
Samopomocy Piotrkowian, zebrane pieniądze przekazywano do tego
osrodka. Poniewaz piotrkowian przetrzymywano w roznych więzieniach, nie był to jedyny kierunek pomocy finansowej. Zgodnie z informacjami zawartymi w sprawozdaniu Ligi z lat 1914-1921: siedem razy przesyłano pieniądze do Łomzy, trzy do Szczypiorna, zas jeden raz
do Werl, co dało ogołem sumę 4135,40 koron, 227,10 rubli oraz 304
marki. Za otrzymaną pomoc legionisci zrewanzowali się swoimi fotografiami oraz specjalnie wykonanym dla Ligi przedmiotem artystycznym z wyrytym na nim adresem organizacji57.
Opieka nad uciekinierami z obozow internowania, opierała się
rowniez na pomocy materialnej. Grabowska wraz z pozostałymi siedmioma członkiniami sekcji przeprowadzała zbiorkę ubran wsrod zna54 Grabowska była członkinią Polskiej Organizacji Wojskowej. W latach 19171918 pełniła funkcję skarbniczki V Okręgu POW. Należała ponadto do Oddziału Żeńskiego, który powstał w 1915 r. wraz z powołaniem V Okręgu POW. Na jego czele
stanęła Zofia Prauss. Oddział Żeński POW został rozwiązany w grudniu 1918 r.
J. Woyno, Okręg Piotrkowski Polskiej Organizacji Wojskowej, „Piotrkowskie Zeszyty
Historyczne” 2004, t. 6, s. 134.
55 APPT, AWG, Karta ewidencyjna Związku Peowiaków, sygn. 4, s. 8. J. Dufrat, op.
cit., s. 146.
56 APPT, LKPWwP, Sprawozdanie z działalności Ligi Kobiet w Piotrkowie 19141921, sygn. 2, s. 35.
57 Ibidem.
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jomych i innych mieszkancow Piotrkowa, a gdy zapotrzebowanie na te
przedmioty było większe niz ilosc zebranego materiału, kobiety zakupywały niezbędny towar. Na ten cel z kasy Ligi przeznaczono 466 koron 66 halerzy, 88 rubli i 2 marki.
Ze swojej strony Grabowska z pozostałymi członkiniami ofiarowywała uciekinierom własne mieszkanie przy ul. Sienkiewicza, zaopatrując ich w pieniądze niezbędne do dalszej podrozy oraz dokumenty.
Włączyła się w produkcję tych ostatnich w ramach tzw. „Warszawskiej
pralni”, na ktorej czele stanęła dr Wanda Bondy. Praca ta polegała na
zbieraniu starych paszportow, z ktorych następnie usuwała niepotrzebne informacje i zastępowała je nowymi. Preferowała przede
wszystkim paszporty, wydane przez rosyjski aparat władzy, gdyz
wykonywał on dokumenty trwalszą techniką. Pracowała takze nad
tworzeniem nowych dokumentow i podrabianiem pieczęci, wspołpracując razem z POW58.
Pod kontrolą Grabowskiej, oprocz dokumentow, uciekinierom wydano 109 koszul, 88 par kalesonow, poza tym onuce, skarpetki, szaliki,
koce, zarękawki i rękawiczki. Ze względu, iz Grabowska nie prowadziła ewidencji potrzebujących osob, totez w sprawozdaniu Ligi podała
jedynie oszacowaną liczbę, wynoszącą 150 osob. Legionisci, znalazłszy się w Piotrkowe, mogli liczyc na posiłek, wydawany w gospodzie
ludowej oraz zapomogę, na ktore Liga wygospodarowała 647 koron
(zapomogi) oraz 186,93 marek (sniadania i obiady).
Sekcja Grabowskiej roztaczała nad legionistami opiekę, ktora nie
opierała się wyłącznie na pomocy doraznej. Dzięki niej oraz Komitetowi pomocy dla jencow z Huszt przy Departamencie Opieki, z ktorym
Liga wspołpracowała, kilku uciekinierom zaoferowano pracę w miescie, innym umozliwiono wstęp do Polskiej Organizacji Wojskowej.
Grabowska wraz z innymi kobietami podjęła się takze pracy na rzecz
uwolnienia internowanych. W tym celu w imieniu 58 rodzin internowanych pisała podania do Rady Stanu z prosbą o zwolnienie, na ktore
58

APPT, AWG, Z Piotrkowskiego Koła Ligi Kobiet, sygn. 23, s. 5.
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organ władzy zareagował, wypuszczając jedynie małoletnich więzniow. Ponadto rodziny powierzały sekcji pieniądze i listy dla internowanych59. Grabowska opiekowała się takze rannymi Legionistami
w Piotrkowie, odwiedzając ich codziennie w godzinach popołudniowych w Rezerwowym Szpitalu Czerwonego Krzyza60. Duzym wsparciem dla Grabowskiej w pracach sekcji opieki nad zołnierzami internowanymi i uciekinierami była jej matka Konstancja, a takze Wanda
Bondy, Maria Wolska, Zofia Sapinska, Zychowska, Janina Osuchowska
i Maria Nakonieczna61.
Grabowska w 1917 r. włączyła się w prace sekcji szpitalnej, przynosząc pacjentom mleko, papierosy, słodycze, owoce, pisma, ksiązki
i kartki pocztowe. Wraz z innymi członkiniami sekcji starała się umilac czas rekonwalescentom, zwłaszcza z okazji licznych swiąt, przy
dzwiękach gramofonu oraz gitary. Wsrod pism, ktore znalazły się
w rękach rannych legionistow mozna wymienic: „Naprzod”, „Ziemię
Kielecką” oraz „Nową Reformę”. Dnia 2 marca 1917 r. Grabowska zorganizowała przyjęcie w kinie „Czary”, z ktorego dochod poszedł na
pomoc pacjentom62. Od 1915 r. była tez członkinią sekcji dochodow
niestałych, zajmując się organizacją imprez, kiermaszow, jak rowniez
innych uroczystosci, ktore miały charakter dochodowy i przynosiły
zysk dla Ligi. Grabowska dązyła takze do znalezienia stałych dochodow dla stowarzyszenia63.
Z ramienia Ligi weszła do organizacji politycznych: Organizacji Niepodległosciowej, Konfederacji i Piotrkowskiego Komitetu Narodowego64.
59 APPT, LKPWwP, Sprawozdanie z działalności Ligi Kobiet w Piotrkowie 19141921, sygn. 2, s. 35 - 36.
60 APPT, AWG, Przepustka, sygn. 4, s. 6.
61 APPT, LKPWwP, Sprawozdanie Sekcji opieki nad żołnierzami za rok 1917
i 1918, sygn. 2, s. 105.
62 APPT, LKPWwP, Sprawozdanie Sekcji szpitalnej za czas od 1 stycznia do
1 kwietnia 1917 r., sygn. 2, s 118.
63 APPT, LKPWwP, Sprawozdanie Sekcji dochodów niestałych od 1 lipca 1915 r.
do 1 marca 1916 r., sygn. 2, s. 213.
64 APPT, AWG, Do Polek, sygn. 23, s. 42.
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W Lidze piotrkowskiej panowały przyjacielskie stosunki. Wiele
członkin doceniało pracę, jaką wykonywała Grabowska w organizacji,
czego dowodem stała się liczba oddanych na nią głosow podczas roz nych głosowan. Wspominając po kilku latach „lizanki”, Grabowska
wypowiadała się z rozrzewnieniem, zwłaszcza o tych, ktorym nie było
dane dozyc 1918 roku lub zmarły na choroby zakazne w niedługim
czasie65.
Praca Grabowskiej w Lidze była dobrze zorganizowana. Skłonnosc
do skrupulatnosci wynikała z jednej strony z pełnionych przez Grabowską funkcji, z drugiej – z usposobienia. Jako wiceprzewodnicząca
posiadała szczegołowe dane na temat budzetu. Kierowała obradami
posiedzen w wielu sekcjach, dzięki czemu wiedziała, na co były wydatkowane pieniądze Ligi. Grabowska poczuwała się do nadzoru
kwestii finansowych, by w sprawach deficytowych natychmiast reagowac i wskazywac wywarzony program naprawczy. Na jednym z posiedzen sekcji szpitalnej, Grabowska zwrociła się do jej członkin, by ograniczyły do niezbędnej liczbę przynoszonych rzeczy dla Legionistow66.
Pilnowała, by kazda z sekcji dostarczała jej sprawozdania, ktore były
pomocne przy obradach ogolnych stowarzyszenia67.
Gdy rozwiązał się Naczelny Komitet Narodowy, zas Centralny Komitet Narodowy stracił na znaczeniu i rozpadł się, praca Ligi polegała,
jak to okresliła Grabowska, na trwaniu68. Nie było to jednak bierne
trwanie, gdyz zołnierze i ich rodziny nadal potrzebowali wsparcia
i opieki. Nawet po odzyskaniu przez Polskę niepodległosci w 1918 r.
Liga kontynuowała swoją działalnosc, choc musiała dostosowac ją do
biezących potrzeb, stąd m. in. otwarcie warsztatu czepniczego, czy
zabieganie o utworzenie komisji wyborczej i bloku kobiecego w wyborach. Nie były to działania na wyrost, gdyz dowodztwo Wojska PolAPPT, AWG, Z Piotrkowskiego Koła Ligi Kobiet, sygn. 23, s. 5-6.
APPT, LKPWwP, Sprawozdanie Sekcji szpitalnej za czas od 1 stycznia do
1 kwietnia 1917 r., sygn. 2, s 118.
67 APPT, LKPWwP, Zebranie Zarządu z dn. 25 kwietnia 1918 r., sygn. 1, s. 35.
68 APPT, LKPWwP, Odpis protokołu ze Zjazdu b. Koła Ligi Kobiet Pogotowia
Wojennego w Piotrkowie, sygn. 4, s. 11.
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skiego samo zwracało się m.in. do Grabowskiej z prosbą o ponowne
uruchomienie herbaciarni oraz szwalni69. Liga kontynuowała tę działalnosc do 1922 r., kiedy z powodu wyjazdu duzej liczby członkin, musiała ją zawiesic70.
Przez lata działalnosci Ligi zołnierze legionowi mieli w Grabowskiej oparcie. Zachował się list adresowany do Grabowskiej, w ktorym
legionista Jan Pasek prosi ją o zaopiekowanie się jego zoną i siedmioletnią coreczką71. Obchody uroczyste, praca w sekcjach, ostatnie posługi poległym, ostre starcia z przeciwnikami politycznymi, gwarne
kiermasze, dające dochody dla organizacji, wyjazdy z paczkami na
front i swięta w szpitalu były to prace w LKPW, ktore Grabowska
okresliła mianem „cegiełek”, jakie dokładała do wspolnej budowy 72.
W 1918 r. zrealizowały się dla niej cele, ktore podjęła, wstępując do
organizacji. Najwazniejszy z nich stanowiła działalnosc niepodległosciowa, polegająca przede wszystkim na organizowaniu zaplecza
materialnego dla Legionow Polskich, w walce ktorych upatrywała
realnej szansy wybicia się na niepodległosc. Choc do walki zbrojnej
kobiet Liga Kobiet Pogotowia Wojennego podchodziła z duzą rezerwą,
Grabowska, biorąc pod uwagę własną osobę, takiej ewentualnosci nie
wykluczała, choc jej praca w POW polegała przede wszystkim na
działaniach pomocowych. Co prawda, z jednej strony stwierdzała, iz
jako kobieta moze pomoc w tworzeniu przyszłej wolnej Polski jedynie
dbając o potrzeby wojska, z drugiej jednak jej przynaleznosc do
Oddziału Zenskiego Polskiej Organizacji Wojskowej, swiadczyła, ze
w przypadku, gdyby zaistniała mozliwosc i została powołana do walki
zbrojnej, nie wahałaby się nawet przez chwilę. Inicjatorzy POW widzieli rolę kobiet, sprowadzającą się do niektorych zadan, jakie Grabowska wypełniała juz w Lidze Kobiet Pogotowia Wojennego. Pisali
oni, ze kobiety: „mogą przysposabiac bieliznę, odziez i zywnosc, mogą
APPT, LKPWwP, Zebranie Zarządu z dn. 11 listopada 1918 r., sygn. 1, s. 36.
APPT, LKPWwP, Sprawozdanie Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego w Piotrkowie
1914-1922, sygn. 2, s. 26.
71 APPT, LKPWwP, Prośba do ligi Pań w Piotrkowie, sygn. 10, b. p.
72 APPT, AWG, Z Piotrkowskiego Koła Ligi Kobiet, sygn. 23, s. 5.
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opatrywac rannych i chorych, mogą procz tego, jak to zawsze niewiasty polskie umiały, zagrzewac mocnym i kochającym słowem do męstwa, do poswięcenia i do wytrwania”73, z czasem ta rola rozszerzyła
się do zadan wywiadowczyn, telegrafistek, telefonistek i łączniczek.
Drugim celem, ktory Grabowska realizowała w Lidze Kobiet Pogotowia Wojennego było przekonanie opinii publicznej o słusznosci prowadzenia działan wojennych oraz nalezyte informowanie go o mozliwosciach walki o niepodległosc. Przede wszystkim rola męzczyzn
sprowadzała się do wstępowania do Legionow Polskich74. W miarę
zmiany nastrojow w społeczenstwie, Grabowska z całą Ligą wyszła
poza te zamierzenia, dodając do nich działania feministyczne. Obrana
misja, takze w tym przypadku zakon czyła się sukcesem, gdyz 28 listopada 1918 r. Tymczasowy Naczelnik Panstwa Jozef Piłsudski nadał
kobietom czynne i bierne prawa wyborcze. Za swoje zaangazowanie
i działalnosc w Lidze Kobiet Pogotowia Wojennego Wanda Grabowska
została w 1931 r. odznaczona Krzyzem Niepodległosci. Uzyskała tez
prawo noszenia Krzyza POW oraz odznaki za „Wierną słuzbę”75.
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Wybory organu wykonawczego gminy
w wielkich miastach – determinanty
sprzyjające utrzymaniu władzy
The election of local government in the large cities –
determinants which are conducive to maintain the authority
Streszczenie:
Dokonana w 2002 r. istotna zmiana zasad i trybu wyboru organu wykonawczego samorządu w jego podstawowych jednostkach organizacyjnych
otwierała kolejny etap rozwoju polskiego samorządu terytorialnego. Wówczas nastąpiło odejście od wyboru wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
przez radę gminy/miasta. Ustanowiona została zasada bezpośredniej elekcji
tego organu, dokonywanej przez mieszkańców. Od 2002 r. prezydenci miast
są wybierani co 4 lata w wyborach bezpośrednich. Kolejne wybory przynosiły ponowne zwycięstwo urzędującym prezydentom w wielu miastach.
Określa się ich mianem „wiecznych prezydentów” (wielokadencyjni prezydenci).
Wyznaczając przestrzenny zakres empirycznego pola badawczego, wybrałam trzy największe miasta Polski: Kraków, Gdańsk i Wrocław. Przebieg
kampanii związanych z wyborami prezydentów tych miast odsłania szczególnie interesujące aspekty pozycji i trudnej w modernizującej się Polsce
realizacji zadań przypisanych po 2002 r. prezydentom.
Artykuł jest próbą pokazania specyfiki władania prezydenta polskiego
miasta wybieranego co najmniej trzykrotnie. Moim celem badawczym było
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prześledzenie wydarzeń i okoliczności, które determinowały pozycję organu
wykonawczego gminy i sprzyjały reelekcji.
Słowa kluczowe: polityka lokalna; wybory prezydentów miast; wielokadencyjni prezydenci, władza lokalna.
Abstract:
The significant change of the principles and manner of electing the executive body of the local government in its basic organizational units introduced
in 2002 opened another chapter of development of the Polish local government. The principle of electing the village mayor (mayor, president of the
city) by the commune/city council was cancelled. It was established that this
body would be elected directly, by the commune dwellers. Since 2002, town
mayors in Poland have been elected in direct elections every four years. The
next elections were bringing the renewed victory of presidents-in-office in
many cities. They are named „everlasting mayors” (multi-term mayors).
While defining the territorial scope of the empirical research I chose
three of the biggest cities in Poland: Cracow, Gdansk and Wroclaw. The
course of campaigns connected with the election of presidents of these cities
displays particularly interesting aspects of the position and the difficulties in
fulfillment of tasks assigned to the presidents after 2002 in Poland under
modernization. The article is an attempt to show the specificity mayor of
Polish city who is in term of office for at least three times. My research objective was to analyze the events and circumstances which determined the position of the commune executive body and conduced to re-election.
Keywords: local politics; mayor of town elections; multi-term mayors; local
power.

Wprowadzenie
Miasta polskie, w ktorych organem wykonawczym jest prezydent
(107 miast), mają zroznicowany charakter zarowno pod względem
demograficznym, ekonomicznym i terytorialnym. Wsrod nich znajdują
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się miasta na prawach powiatu oraz takie, ktore nie są powiatami
grodzkimi1. Niektore z nich to wielkie aglomeracje metropolitalne.
Zarządzanie wielkimi miastami to specyficzny przypadek sprawowania władzy w srodowisku lokalnym. Szczegolnie dlatego, ze są one
zupełnie rozne od srodowisk gminnych, gmin wiejskich, miast małej
i sredniej wielkosci. Wielka liczba mieszkancow, często ogromna,
zurbanizowana przestrzen rodzą problemy zycia zbiorowego, ktore
w małych srodowiskach własciwie nie występują. A jesli juz występują to z pewnoscią nie w takiej skali.
Artykuł jest probą pokazania specyfiki pozycji prezydentow polskich miast wybieranych na kolejne kadencje w trzech największych
miastach Polski m.in.: Gdansku, Krakowie i Wrocławiu, począwszy od
pierwszych bezposrednich wyborow (2002 r.). Podstawowym celem
przeprowadzonych badan było poddanie weryfikacji przyjętego
załozenia, ze jednym z zasadniczych czynnikow motywujących do zabiegania o władzę przez prezydentow miast jest poparcie mieszkan W efekcie wprowadzenia ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) w Polsce utworzono 373 powiaty,
spośród których 65 stanowiły miasta na prawach powiatu, określane jako powiaty
grodzkie, w przeciwieństwie do pozostałych nazywanych ziemskimi. Choć w ustawie
nie pojawiają się pojęcia „powiat ziemski” i „powiat grodzki”, to na odróżnienie jednych od drugich powszechne stało się używanie tych terminów. Zob. T. Kuczur, Istota
i funkcjonowanie nowoczesnego samorządu terytorialnego w Polsce – wprowadzenie
do problematyki, [w:] R. Bruski, J. Joachimowski, T. Kuczur (red.), Współczesna administracja publiczna w Polsce, Wybrane zagadnienia prawe, polityczne i ekonomiczne.
Wyd. Mado, Toruń 2010, s. 19. Dla uściślenia informacji o powiatach grodzkich należy
wspomnieć o dwóch miastach – Warszawie i Wałbrzychu – których status ulegał
przeobrażeniom w tym względzie. Warszawa była siedzibą istniejącego w latach
1999-2002 powiatu warszawskiego, a jednocześnie stolica funkcjonowała także na
podstawie wielokrotnie nowelizowanej tzw. ustawy warszawskiej (ustawa z dnia
25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, Dz.U. z 1994 r. Nr 48, poz.
195 ze zm.). 15 marca 2002 r. przyjęto jednak nową ustawę o ustroju miasta stołecznego Warszawy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1438), na mocy której od 27 października 2002 r. Warszawa uzyskała status miasta na prawach powiatu i tym samym
stała się 66 powiatem grodzkim. Jednak od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2012 r.
w Polsce funkcjonowało ponownie 65 powiatów grodzkich, ponieważ w okresie tym
miasto Wałbrzych stanowiło gminę miejską, wchodzącą w skład ziemskiego powiatu
wałbrzyskiego. Od 1 stycznia 2013 r., po kilkuletnich staraniach władz miasta, Wałbrzych ponownie stał się powiatem grodzkim.
1
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cow, ktore jest konsekwencją akceptowania przez nich sposobu
sprawowania władzy oraz efektow jej działan. W toku prowadzonych
badan poszukiwałam rowniez odpowiedzi na pytania:
1. Czy, a jesli tak, to w jakim stopniu wpływ na wybory prezydenta
miasta posiada charakter komitetu wyborczego kandydata? Wyborcy preferują komitety partyjne, czy lokalne?
2. Jakie kwalifikacje i umiejętnosci prezydentow miast są najwazniejsze w sprawnym zarządzaniu miastem?
3. Jakie czynniki decydowały o zwycięstwie w wyborach prezydentow w trzech wybranych wielkich miastach polskich?
Osiągnięcie załozonego celu badawczego wymagało posłuzenia się
metodą ilosciowo-jakosciową, przydatną przy opracowaniu materiałow zrodłowych dotyczących wynikow wyborow. Metoda komparatystyczna została wykorzystana w celu porownania uzyskanych wynikow przez głownych uczestnikow opisywanych batalii wyborczych.
Opierałam się w tym zakresie przede wszystkim na danych statystycznych przygotowanych przez Panstwową Komisję Wyborczą. Jednoczesnie analizy statystyczne zostały poszerzone i wzmocnione poprzez
odwołanie się do badan jakosciowych, ktore zostały oparte na analizie
materiałow prasowych, wypowiedzi politykow i innych zrodeł publikowanych w czasie wyborow. Ograniczone ramy opracowania nie
pozwalały odwoływac się do wielu innych zrodeł i pozycji literatury
przedmiotu. Swiadomie tez ograniczam swoje rozwazania do wybranych przypadkow, dąząc do ukazania charakteru i przebiegu rywalizacji o fotel prezydenta.
Sytuacja społeczna, polityczna i gospodarcza wielkich miast jest
interesującym obszarem dla badaczy procesow związanych bezposrednio z organizowaniem zycia zbiorowego ich mieszkancow i kierowaniem nim. W tej przestrzeni rozwiązywane byc muszą wszelkie
problemy zaspokajania indywidualnych i zbiorowych potrzeb, zabezpieczania interesow ogromnej, ale ciągle lokalnej, społecznosci. Tu
rowniez najbardziej wyraziscie widoczne są osiągnięcia, lecz i niedostatki cywilizacyjno-kulturowe. Rozwiązywanie wskazanych proble– 39 –
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mow jest głowną trescią codziennej działalnosci organow lokalnej
władzy, ktorej prezydent miasta jest najbardziej prominentnym
przedstawicielem. Miast, w ktorych władzę sprawują „wieczni prezydenci” jest wiele. W latach 2002–2010, w 30 miastach na prawach
powiatu na prezydentow wybierano ponownie te same osoby. W 2014
r. trzech z nich zrezygnowało z rywalizacji o fotel prezydenta, dziesięciu przegrało wybory, natomiast siedemnastu z nich po raz kolejny
uzyskało mandat. Władzę co najmniej 2 na czwartą kadencję zdobyli
włodarze m.in. w Gdyni, Gliwicach, Jaworznie, Rzeszowie, Sopocie,
Tychach.
Zjawiska i procesy zachodzące w miastach Polski, wybranych jako
obiekty analizy rywalizacji wyborczej o urząd prezydenta, są w dostatecznym stopniu reprezentatywne, by ukazywac cechy wspolne i roz nice wynikające ze specyfiki poszczegolnych osrodkow. Na tej podstawie mozna podjąc probę wskazania uwarunkowan i przyczyn ponownego wyboru „głownych architektow polityki lokalnej”.
Kraków
Po wyborach z listopada 2014 r. mozna powiedziec, ze Krakow jest
miastem, w ktorym o stanowisko prezydenta rywalizuje wielu znakomitych kandydatow, a zawsze wygrywa – jak dotąd – Jacek Majchrowski. Faktycznie, od wprowadzenia bezposrednich wyborow, czyli od
2002 r., J. Majchrowski czterokrotnie okazywał się ich zwycięzcą. Co
prawda za kazdym razem do ostatecznego wyłonienia zwycięzcy
niezbędna była druga tura wyborow.
W aspekcie ideowym mieszkancy Krakowa przychylni są raczej postawom i hasłom konserwatywnym, co niewątpliwie jest dziedzictwem historii tego miasta, jego tradycji, silnych wpływow oraz pozycji
2 Wśród 17 wielokadecyjnych prezydentów kilku z nich po raz pierwszy zasiadało
na fotelach prezydenckich jeszcze przed 2002 r. np. od 1993 r. – Zygmunt Frankiewicz w Gliwicach; od 1998 r. – Wojciech Szczurek w Gdyni, Jacek Karnowski w Sopocie; od 2000 r. – Andrzej Dziuba w Tychach.
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koscioła katolickiego. Nalezy zwrocic uwagę, ze w innych wyborach
w Krakowie zdecydowanie i bezwzględnie najwyzszym poparciem
cieszą się kandydaci i ugrupowania szeroko rozumianej prawicy, reprezentowanej przez PO oraz PiS3.
W 2002 r. wywodzący się z SLD J. Majchrowski został prezydentem
Krakowa, pokonując takich rywali jak Jan Maria Rokita (PO), Zbigniew
Ziobro (PiS) i byłego prezydenta oraz zwycięzcę pierwszej tury wyborow Jozefa Lassotę (kandydata swojego własnego Obywatelskiego
Komitetu Wyborczego Wyborcow „Twoje Miasta”)4. W I turze wyborow J. Lassota uzyskał 21,18% poparcia a J. Majchrowski o ok. 2%
nizsze.
Ostateczny wynik wyborow był niespodzianką i wielkim zaskoczeniem w skali całego kraju, tym bardziej, ze J. Majchrowski nie był nawet kandydatem zgłoszonym przez SLD, lecz wystartował z ramienia
Ponadpartyjnego Komitetu Wyborczego Wyborcow „Przyjazny Krakow”5. W drugiej turze głosowania wygrał z J. Lassotą o 1421 głosow.
Zwycięstwo J. Majchrowskiego było w głownej mierze rezultatem pozytywnego społecznego postrzegania zarowno jego samego jako kan3 Na podstawie danych zaczerpniętych z oficjalnej strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl, w wyborach parlamentarnych w 2007 r.
łącznie na listy tych dwóch partii oddano w Krakowie aż 82,12% głosów (PO –
52,57%, PiS – 31,55%). Natomiast w 2005 r. powyższe partie uzyskały 73,19%,
w tym PO – 33,98%, PiS – 39,21%. Podobnie wyglądała sytuacja jeśli chodzi o wybory
prezydenta RP. W 2010 r. kandydaci PO i PiS uzyskali łącznie w pierwszej turze
głosowania 81,01% głosów (Bronisław Komorowski – 48,66%, Jarosław Kaczyński –
32,35%).
4 Pierwsza tura wyborów zakończyła następującymi wynikami: Józef Lassota –
23,27%, Jacek Majchrowski – 21,18%, Jan Maria Rokita – 18,06%, Zbigniew Ziobro –
12,93%, Kazimierz Kapera – 9,19% (wszystkich kandydatów było 13, ale wyniki pozostałych kandydatów nie przekraczały 5%). W drugiej turze Jacek Majchrowski
(50,47%), pokonał Józefa Lassotę – (49,53%) przewagą zaledwie 1421 głosów – dane
PKW (www.pkw.gov.pl.).
5 W wyborach do Rady Miasta Krakowa komitet ten uzyskał zaledwie 3,6% głosów, czyli nawet nie przekroczył progu wyborczego. Wybory te wygrało PiS (17,22%
i 9 mandatów w Radzie) przed koalicja SLD-UP (16,87% – 10 mandatów), LPR
(16,12% – 9 mandatów), PO (13,73% – 7 mandatów) i KWW Józefa Lassoty (12,41%
– 7 mandatów). Ostatni – 43. mandat przypadł KWW Krakowska Platforma Samorządowa - dane PKW (www.pkw.gov.pl).
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dydata, jak rowniez jego programu wyborczego. Poza tym korzystny
wynik osiągnął rowniez z powodu wewnętrznego podziału krakowskiej prawicy, jak rowniez wzajemnych antypatii personalnych jej kandydatow. Konsekwencją nieporozumien na prawicy był brak przy
drugiej turze wyborow jednoznacznego i oficjalnego poparcia dla
J. Lassoty ze strony wszystkich przegranych w pierwszej turze kandydatow i ich komitetow wyborczych. J. Majchrowski był faktycznie
jedynym faworytem na to stanowisko.
W kolejnych wyborach prezydenckich w 2006 r. w Krakowie
rywalizowało ze sobą siedmiu kandydatow. Najmocniejszym kontrkandydatem J. Majchrowskiego był prof. Ryszard Terlecki, historyk
(UJ, PAN), wykładowca i dziennikarz oraz działacz NSZZ „Solidarnosc”.
R. Terlecki występował z ramienia PiS, przegrał w drugiej turze stosunkiem głosow 40,43% do 59,57% na korzysc Majchrowskiego przy
frekwencji 38,84 % 6. R. Terlecki do momentu rozpoczęcia kampanii
wyborczej był osobą kompletnie nieznaną. Wyborcy dowiadywali się
o nim z billboardow, uzyskując informacje, ze jest profesorem i reperzentuje PiS.
J. Majchrowski przez swoją drugą kadencję na stanowisku prezydenta Krakowa efektywnie i umiejętnie zarządzał miastem. W skutecznym sprawowaniu władzy sprzyjały prezydentowi zarowno polityczna słabosc i podziały wewnątrz krakowskiej PO, a pozniej rowniez
wewnątrz PiS. Prezydent w drugiej kadencji wykazał się: modernizacją Małego Rynku i Placu Wszystkich Swiętych, otwarciem Muzeum
Historii Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głownego, remontem ulicy
Długiej, otwarciem parkingu podziemnego w poblizu Wawelu (plac
Na Groblach), przebudową stadionu Cracovii, budową i otwarciem
Krakowskiego Szybkiego Tramwaju oraz ukonczeniem i oddaniem
dwoch najwazniejszych inwestycji – rond Grzegorzeckiego i Mogil-

6

Na podstawie danych PKW (www.pkw.gov.pl).
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skiego. Została takze otwarta nowa częsc terminalu międzynarodowego lotniska w Balicach7.
W 2010 r. J. Majchrowski po raz trzeci odniosł zwycięstwo w wyborach na prezydenta Krakowa. Wowczas startował jako niezalezny kandydat, choc nadal kojarzony ze srodowiskiem lewicowym, wystawiony został przez KWW Jacka Majchrowskiego. Trzeba zaznaczyc, ze
od samego początku kampanii wyborczej wiadomo było, ze wybory te
rozstrzygną się między dwojką kandydatow – urzędującym prezydentem Krakowa J. Majchrowskim i urzędującym wojewodą małopolskim
Stanisławem Kracikiem. Jedyną osobą, ktora w tych wyborach mogła
odegrac istotną rolę i zaburzyc rywalizację pomiędzy kandydatami był
kandydat PiS Andrzej Duda.
W pierwszej turze bezdyskusyjnie zwycięzył J. Majchrowski, zdobywając 40,78% głosow. Natomiast jego rywal S. Kracik uzyskał 33,69%
poparcia. Trzeba powiedziec, ze zadawalający wynik (22,38%) uzyskał rowniez A. Duda8.
Największe szanse w drugiej turze wyborow wciąz miał J. Majchrowski, chociaz przy uzyskanym poparciu przez S. Kracika i silnym
na jego rzecz poparciu PO wszystko mogło się jeszcze zmienic. Bardzo
wazne w tym momencie było poparcie A. Dudy, na ktorego w pierwszej turze zagłosowała ¼ wyborcow, ktorzy wzięli udział w pierwszej
turze. Dlatego tez zarowno J. Majchrowski jak i S. Kracik zaczęli
zabiegac o poparcie ze strony kandydata PiS. Ostatecznie A. Duda
poparł kandydaturę urzędującego prezydenta, jednoczesnie negatywnie rekomendując jego kontrkandydata – S. Kracika. J. Majchrowski
popierany przez srodowiska lewicowe oraz PSL, Ruch Wyborcow
Janusza Korwin-Mikkego pokonał kandydata PO S. Kracika stosunkiem głosow 59,55% do 40,45% przy frekwencji 34,98% 9. I tak został
7 R. Żurek, Recepta na „długowieczność” wójta. Analiza czynników prowadzących
do reelekcji w wyborach 2010 r. na wybranych przykładach, „Prace Naukowe Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie. Res Politicae” 2012; Wydanie specjalne: Samorząd
miejski i jego elity, s. 163.
8 Na podstawie danych PKW (www.pkw.gov.pl).
9 Na podstawie danych PKW (www.pkw.gov.pl).
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wybrany na trzecią kadencję. Zdecydowanie na jego korzysc zadziałały pewne szczegolne okolicznosci. Przede wszystkim nalezy tu wymienic profesjonalne przygotowanie uroczystosci pogrzebowych Prezydenta Lecha Kaczynskiego i jego małzonki – ofiar katastrofy smolenskiej.
Kolejną nadzwyczajną okolicznoscią, ktora wpłynęła na wzrost poparcia dla J. Majchrowskiego, a tym samym wzbudziła niechęc do wojewody S. Kracika, była postawa tych politykow podczas powodzi
z maja 2010 r. Władze Krakowa wywiązały się bardzo solidnie z ochrony mieszkancow przed skutkami tej klęski zywiołowej. Natomiast
słuzby wojewodzkie, za ktore odpowiedzialny był wojewoda Kracik,
nie do konca poradziły sobie ze skutkami powodzi, gdyz wiele miejscowosci w Małopolsce jeszcze przez długi czas pozostawało odciętych od swiata.
Sprzymierzencem prezydenta J. Majchrowskiego okazała się rowniez aura, kiedy dzien przed drugą turą wyborow Krakow sparalizowały obfite opady sniegu. Wowczas słuzby miejskie bez zarzutu poradziły sobie z zaistniałą sytuacją, co dowiodło sprawnosci działania
władz miejskich.
W ostatnich wyborach samorządowych w Krakowie, w 2014 r.,
J. Majchrowski po raz kolejny – na czwartą kadencję – został wybrany
na prezydenta Krakowa. W wyscigu „o klucze” do miasta Krakowa rywalizowało osiem osob. Trzeba zaznaczyc, ze J. Majchrowski u progu
rozpoczęcia kampanii wyborczej był bezsprzecznie zdecydowanym
faworytem do ostatecznego zwycięstwa. Jezeli nie w pierwszej, to bez
wątpienia w drugiej turze. Jedyną osobą, ktora w tych wyborach miała
szansę na pojedynek z urzędującym prezydentem był Marek Lasota –
dyrektor krakowskiego oddziału IPN, ktory w konczącej się kadencji
zasiadał w klubie PO sejmiku wojewodztwa małopolskiego.
Komitet Wyborczy Wyborcow J. Majchrowskiego prowadził kampanię pod hasłem „Łączy nas Krakow”. W zasadzie juz samo hasło
bardzo dokładnie opisywało filozofię przyjętą przez sztabowcow prezydenta w przygotowaniu i opracowaniu programu wyborczego.

– 44 –

Grażyna Szczęsna – Wybory organu wykonawczego gminy...

Głowny nacisk został w nim połozony na eksponowanie sukcesow
Krakowa pod rządami aktualnego prezydenta, a takze koniecznosc
kontynuacji – wspolnie z mieszkancami – pracy dla dobra Krakowa. Tę
jednosc z mieszkancami i niejako odwołanie się do nich bezposrednio,
ponad podziałami politycznymi, J. Majchrowski bardzo wyraznie
akcentował juz w akapicie otwierającym program wyborczy: „Prosząc
o poparcie po raz czwarty, deklaruję, ze będę pilnował tego, co wspolnie udało nam się osiągnąc i zadbam o to, bysmy wszyscy odczuli korzysc z waznych inwestycji, nowych drog i obiektow uzytecznosci
publicznej – przedsięwzięc juz zrealizowanych i tych, ktore podejmiemy.
Nasze miasto jest gotowe, by stawic czoła wyzwaniom nowej epoki. I teraz mozemy mocniej skupic się na zwykłej codziennosci: zadbac
o dalszy rozwoj ekologicznej komunikacji, o czyste powietrze i poziom
edukacji, o jakosc i estetykę naszego najblizszego otoczenia, tworzyc
piękne tereny zielone i powszechnie dostępne miejsca rekreacji, budowac przedszkola, rozwijac programy aktywizujące bezrobotnych,
wspierające rodziny i seniorow, inicjowac działania sprzyjające przedsiębiorczosci. A wszystko to przy Panstwa udziale, dzięki uspołecznieniu procesow decyzyjnych”10.
Prezydent J. Majchrowski w kadencji 2014-2018 zamierzał skupic
się przede wszystkim na poprawie komfortu zycia w Krakowie.
W swoich załozeniach programowych sporo miejsca poswięcił ekologii. Według niego nalezy bezwzględnie kontynuowac działania zmierzające do poprawy jakosci powietrza w Krakowie poprzez: wymianę
piecow węglowych, tworzenie nowych parkow, zakup ekologicznego
taboru komunikacji miejskiej oraz uprzywilejowanie pojazdow elektrycznych. Zapowiadał rowniez rozbudowę infrastruktury sportowej.
W pierwszej kolejnosci prezydent J. Majchrowski wymieniał budowę
kompleksu sportowo-rekreacyjnego z basenem przy ul. Eisenberga,
10 Kraków nas łączy – program wyborczy Jacka Majchrowskiego. Tekst dostępny
na stronie internetowej http://www.majchrowski.pl w zakładce „program wyborczy”
(data dostępu: 3.03.2015 r.).
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a takze modernizację obiektow sportowych Juvenii, Hutnika, oraz Wawelu, jak rowniez budowę hali do uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne. Aby Krakow utrzymał swoją pozycję stolicy kultury,
J. Majchrowski zapowiadał koniecznosc rozbudowy miasta w tej dziedzinie na najwyzszym swiatowym poziomie, m. in. poprzez: otwarcie
nowoczesnej, interaktywnej ekspozycji w zabytkowym wnętrzu Muzeum Teatralnego przy ul. Szpitalnej, przejęcie przez miasto opieki
nad „Rydlowką” i włączenie tego muzeum w struktury Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Prezydent w najblizszej kadencji chciał
rowniez zadbac o uczniow krakowskich szkoł, aby mogli korzystac
z jak najszerszej palety zajęc dodatkowych. Za bardzo wazny uwazał
projekt codziennej lekcji języka angielskiego, a takze zamiar wprowadzenia dla uczniow technikow i szkoł zawodowych zajęc z języka
obcego branzowego. Natomiast jesli chodzi o inwestycje, prezydent
w swoim programie wyborczym uznał za najwazniejsze te, ktore poprawią komunikację w Krakowie: domknięcie III obwodnicy miasta,
budowa Trasy Łagiewnickiej, linii tramwajowej do Gorki Narodowej,
budowę 150 km sciezek rowerowych, a takze przebudowę i rozbudowę kilku ulic11.
Pierwsza runda wyborczego starcia o fotel prezydenta miasta,
w dniu 16 listopada 2014 r., nie przyniosła rozstrzygnięcia. Co prawda
urzędujący prezydent wygrał pierwszą turę wyborow uzyskując
39,18% poparcia, ale nie uzyskał wymaganej do zwycięstwa większosci. Natomiast popierany przez PiS kandydat prawicy M. Lasota uzyskał 26,95 % poparcia12. Kiedy juz było wiadomo, ze w drugiej turze
zmierzą się ze sobą J. Majchrowski i M. Lasota, urzędującego prezydenta zdecydowało się poprzec PO. Lokalni politycy PO wiedzieli, ze
wygrana J. Majchrowskiego gwarantuje im utrzymanie znacznych
wpływow w krakowskim magistracie13. Trzeba zaznaczyc, ze dla preTamże.
Na podstawie danych PKW (www.pkw.gov.pl).
13 http://wyborcza.pl/1,91446,17055770,Krakow_Czwarta_kadencja_prezydenta
_Jacka_Majchrowskiego.html (data dostępu: 1.12.2016 r.).
11
12
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zydenta kluczowe znaczenie w drugiej turze miały głosy trzeciego
z kandydatow, M. Pateny. I tak 30 listopada 2014 r. w drugiej turze
wyborow J. Majchrowski pokonał kandydata PiS-u M. Lasotę stosunkiem głosow 58,77% do 41,23% i został wybrany na czwartą kadencję14.
Wygrana J. Majchrowskiego nie była dla nikogo zaskoczeniem.
Zwycięstwo odniosł dzięki poparciu wyborcow PO. Jest juz regułą, ze
jego wygrana umozliwia brak porozumienia między ugrupowaniami
prawicy oraz centroprawicy przy wyłonieniu jednego silnego kandydata. J. Majchrowski zawsze zyskuje na antagonizmie między PO i PiS.
Prezydent trafnie odczytuje tez charakterystyczne dla Krakowa oczekiwania mieszkancow, ktorzy chcą spokojnych, gospodarskich rządow. Kolejne zwycięstwo J. Majchrowskiego to efekt przyzwyczajenia,
ktore jest nieodłącznym elementem mentalnosci krakowian. Mozna
powiedziec, ze w Polsce zachodzi proces stabilizacji władzy samorządowej i J. Majchrowski jest tego beneficjentem. Jednorazowe epizody
nie wpływają na obnizenie notowan. Zamieszanie z igrzyskami zimowymi, z budzetem obywatelskim i otoczka wokoł tego nie wpłynęły na
wyniki wyborow15.
Mozna powiedziec, ze przypadek J. Majchrowskiego jest dosc nietypowy. Własciwie w wyborach z 2002 r. mozna było go postrzegac
jako kandydata niby bezpartyjnego, to kolejne elekcje pokazywały
dystans kandydata w stosunku do SLD i umiejętnosc wykorzystania
elektoratu tej partii. Krotko mowiąc, J. Majchrowski jako lider lokalny,
umiejętnie wykorzystał wizerunek bezpartyjnego prezydenta lewicy
otwartego na podmioty, ktore w danym czasie pozwalały na utrzymanie pozycji „wielokadencyjnego prezydenta”. Widac, ze zbudował stabilną i liczną grupę wyborcow, ktorzy gwarantują mu wygraną.

Na podstawie danych PKW (www.pkw.gov.pl).
B. Piłat, To będzie kadencja administrowania. „Gazeta Wyborcza Kraków” z dnia
1.12.2014 r.
14
15
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Gdańsk
Podobnie w Gdansku, odkąd wprowadzono bezposrednie wybory
prezydentow miast, zwycięzca jest tylko jeden: Paweł Adamowicz.
Polityk PO, wygrywał dotąd kazde starcie o fotel prezydenta. Najpierw
w 2002 r. z Markiem Formelą, a pozniej trzykrotnie w 2006 r., 2010 r.
i 2014 r. z Andrzejem Jaworskim.
P. Adamowicz urząd prezydenta sprawuje od 1998 r.. Chociaz kadencja 1998–2002 nie jest tu analizowana ze względu na posredni
wybor, to jednak pełnienie funkcji prezydenta miasta na pewno rzutowało na jego dalsze losy. Warto rowniez wspomniec o karierze samorządowej P. Adamowicza. W 1990 r. został radnym Gdanska z ramienia
Komitetu Obywatelskiego. W następnej kadencji (1994–1998) został
przewodniczącym Rady Miasta Gdanska. Działał w tym okresie najpierw w Partii Konserwatywnej, a pozniej w Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym. Jednak w jego karierze przełomowy był rok 1998,
wtedy został po raz trzeci radnym, z listy AWS (SKL) i w tym samym
roku objął urząd prezydenta miasta. Jak widac, aktywnosc polityczna,
urzędowa i społeczna gwarantuje znaczny stopien rozpoznawalnosci.
Nie było więc zaskoczeniem to, ze w 2002 r. w pierwszych bezposrednich wyborach o urząd prezydenta miasta P. Adamowicz został
wybrany na drugą kadencję prezydencką w Gdansku.
Wowczas odbyły się dwie tury głosowania. W rywalizacji w pierwszej turze wyborow prezydenckich zwycięzył P. Adamowicz uzyskując
37,46% poparcia. W drugiej turze walka toczyła się pomiędzy P. Adamowiczem i M. Formelą. Zwycięzcą wyborow prezydenckich w 2002 r.
został P. Adamowicz, uzyskując poparcie 72,28% (71639 głosow) zdecydowanie pokonując rywala, kandydata SLD-UP16.
16 Na podstawie danych PKW (www.pkw.gov.pl). W drugiej turze wyborów P. Adamowicza poparli B. Borusewicz, PiS i G. Strzelczyk. J. Kurski stwierdził: „Gdyby różnica między obu kandydatami była niewielka, poparłbym Adamowicza. Jednak jego
przewaga jest przytłaczająca, a nie chcę, żeby ją jeszcze powiększyli moi wyborcy”,
G. Borkowska, Ta wyborcza niedziela. Listy do Pawła Adamowicza. „Gazeta Wyborcza
Trójmiasto” z dnia 8.11.2002 r.
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Silna pozycja PO oraz własny autorytet to głowne przesłanki, ktore
przyczyniły się do zdobycia w 2002 r. przez P. Adamowicza fotela prezydenta Gdanska. Swoj sukces skomentował: „Traktowałem wyborcow powaznie, nie obiecywałem gruszek na wierzbie. Byłem po stronie gdanszczan i okazało się, ze oni są po mojej stronie”17.
Podsumowując wyniki pierwszych bezposrednich wyborow organu wykonawczego miasta, mozna powiedziec, ze zapewniły one dosyc
łatwe zwycięstwo P. Adamowiczowi. Kadencja 2002–2006 ogolnie
była pozytywnie oceniana. Juz w połowie kadencji zauwazono poprawę stanu drog, udało się sprzedac Gdanskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz rozpocząc budowę hali widowiskowo-sportowej.
Pozytywnie oceniano podejmowane działania w celu poprawy bezpieczenstwa mieszkancow: powstanie komisariatu policji na Oruni, przekazanie 27 mieszkan na wynajem dla policjantow, miasto finansowało
zakupy sprzętu, dopłacało do dodatkowych patroli, rozpoczęło budowę systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicach miasta18. Poza tym
zorganizowanie 25 rocznicy powstania NSZZ „Solidarnosc”, owocne
starania o srodki z UE, jak rowniez stworzenie projektu budowy 1000
mieszkan komunalnych pozytywnie wpłynęło na obraz prezydentury
P. Adamowicza. Korzystnie postrzegano stworzenie wizerunku przyjaznego i bezkonfliktowego prezydenta, chociaz niektorzy uwazali, ze
jest to efekt skutecznie stosowanych zasad marketingu politycznego19.
Podejmowane działania przez urzędującego prezydenta z całą pewnoscią wpłynęły na zwiększenie jego poparcia, co potwierdziły kolejne wybory w 2006 r., ktore rozstrzygnęły się w pierwszej turze.
P. Adamowicz uzyskał 60,87% poparcia i po raz drugi (trzeci) został
prezydentem Gdanska. Jego najpowazniejszym rywalem był kandydat

17 G. Borkowska, Przyjaciół poznaje się w kampanii, „Gazeta Wyborcza Trójmiasto”
z dnia 12.11.2002 r.
18 P. Piotrkowski, K. Katka, Oceniamy bezpieczeństwo, „Gazeta Wyborcza Trójmiasto” z dnia 30.11.2004 r.
19 K. Katka, K. Włodkowska, PiS chce buszować w kolebce PO. „Gazeta Wyborcza
Trójmiasto” z dnia 16.01.2006 r.
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PiS – A. Jaworski (29,67%), ktory uzyskał o prawie 30% mniejsze
poparcie20.
Krotko mowiąc, na sukces P. Adamowicza wpłynęły zarowno notowania partii, ktorej był kandydatem oraz ocena prezydentury konczącej się kadencji. Jesli chodzi o czynnik partyjny, to PO posiadało rosnące poparcie, co wyraznie było potwierdzone w liczbie bezwzględnie oddanych na nie głosow: w 2002 r.– 32550, a w 2006 r.– 84933.
Natomiast jesli chodzi o drugi czynnik, to trzeba powiedziec, ze prezydentura P. Adamowicza była dobrze oceniana przez większosc mieszkancow miasta, gdyz potrafił realizowac ich potrzeby. Realne dokonania prezydenta oraz sposob ich przedstawienia wywarły znaczący
wpływ na autorytet P. Adamowicza, ktory w 2002 r. w drugiej turze
zdobył 71639 głosow, to w 2006 r. juz w pierwszej turze otrzymał
96485 głosow.
Jednym z dokonan prezydenta P. Adamowicza w czasie kadencji
2006–2010 była budowa nowoczesnego stadionu na rozgrywki Euro
2012. Sukcesem była rowniez sprzedaz prawa do nazwy stadionu
Polskiej Grupie Energetycznej na 5 lat (PGE Arena) za 35 mln zł 21.
Ponadto prace związane z Trasą Sucharskiego i budową tunelu pod
Martwą Wisłą, to rowniez dokonania tego okresu.
Zgodnie z przewidywaniami wybory prezydenckie w 2010 r.
w Gdansku wygrał w I turze, juz po raz trzeci, P. Adamowicz uzyskując
wynik 53,78% głosow, natomiast A. Jaworski uzyskał 21,84% głosow.
Porownując to z wynikami wyborami w 2006 r., zauwazyc mozna, ze
zarowno P. Adamowicz jak i A. Jaworski uzyskali nizsze poparcie niz
cztery lata wczesniej. Trzeba rowniez powiedziec, ze spadła tez
frekwencja wyborcza z 44,40% głosujących w 2006 r. do 39,76%
w 2010 r.22.

Na podstawie danych PKW (www.pkw.gov.pl).
M. Jamroż, Narodziła się PGE Arena Gdańsk. „Gazeta Wyborcza Gdańsk” z dnia
26.05.2010 r.
22 Na podstawie danych PKW (www.pkw.gov.pl).
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W 2014 r. w wyborach prezydenta Gdanska odbyły się dwie tury
głosowania. P. Adamowicz zwycięzył w pierwszej turze uzyskując
46,05% poparcia. Natomiast jego głowny rywal, A. Jaworski otrzymał
26,15% głosow23. Uzyskany wynik przez P. Adamowicza nie dawał
pewnosci co do rozstrzygnięcia w drugiej turze. Prezydent zdawał
sobie sprawę, ze nie moze lekcewazyc rywala – kandydata PiS. Tym
bardziej, ze poparcia A. Jaworskiemu udzielił J. Szczukowski z SLD, na
ktorego w pierwszej turze oddano 4,63% głosow oraz bezpartyjny
kandydat W. Bartelik z poparciem w pierwszej turze 6,58% głosow 24.
Dodatkowo sledztwo prokuratorskie prowadzone od 2013 r. w sprawie oswiadczenia majątkowego Adamowicza kładło cien na jego
sytuację polityczną25. Ostatecznie, w dniu 30 listopada 2014 r. w drugiej turze głosowania zwycięzył P. Adamowicz zdobywając 61,25%
głosow26.
Wybory z 2014 r. zakonczyły się po raz kolejny silną pozycją PO
w samorządzie gdanskim. Analizując sukces P. Adamowicza nalezy
zwrocic uwagę na kilka jego przyczyn. Jedną z nich jest szczegolna
pozycja PO w Gdansku. Partia ta posiada tam wyjątkowo wysokie
poparcie, podobnie z resztą jak w pozostałych miastach aglomeracji
trojmiejskiej. W wyborach do Sejmu PO w 2005 r. otrzymało 46,14%,
a w wyborach prezydenckich w 2010 r. Bronisław Komorowski zdobył
57,09% głosow27. Dlatego tez P. Adamowicz był po prostu kojarzony
i utozsamiany z PO, jako członek i kandydat tej partii.
Drugim czynnikiem mającym wpływ na sukces Adamowicza były
konkretne, pozytywne efekty w modernizacji Gdanska. Remonty i inwestycje w infrastrukturę komunalną są zawsze pozytywnie odbierane przez mieszkancow.
Na podstawie danych PKW (www.pkw.gov.pl).
http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/wybory-samorzadowe-2014-w-gdansku
-zbigniew-wysocki-z-knp,2528834,art,t,id,tm.html (data dostępu: 1.12.2016 r.).
25 http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1305438,II-tura-wyborow-wGdansk u-PKW-wygral-Pawel-Adamowicz (data dostępu: 1.12.2016 r.).
26 Na podstawie danych PKW (www.pkw.gov.pl).
27 Na podstawie danych PKW (www.pkw.gov.pl).
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Trzecią a zarazem bardzo istotną przyczynę stanowi to, iz P. Adamowicz przez większą częsc swoich rządow w miescie miał zaplecze
w Radzie Miasta, posiadającej bezwzględną większosc, przez co podejmowane działania i decyzje miały większą efektywnosc. Przypadek
P. Adamowicza potwierdza tezę, ze sukces „partyjnego” kandydata na
urząd prezydenta miasta jest uzalezniony od podstawowych czynnikow, a mianowicie: notowan partii, wsparcie ze strony Rady Miasta,
ktorą reprezentuje, jak rowniez od ocen mieszkan cow/wyborcow
prezydentury konczącej się kadencji.
Wrocław
Kolejnym miastem, w ktorym władzę sprawuje „wieczny prezydent” jest Wrocław. Cechą charakterystyczną wrocławskich wyborow
lokalnych jest wzrastająca dominacja partii politycznych. Szczegolnie
silne pozycje zajmują ugrupowania prawicowe.
W 2002 r. w wyborczych szrankach o fotel prezydenta startowało
10 kandydatow. Od początku kampanii wyborczej respondenci sondazowi jako zwycięzcę elekcji wskazywali Rafała Dutkiewicza, przed
kandydatką lewicy – Lidią Geringer d’Oedenberg28. Jednak rywalizacja
nie zakonczyła się w I turze. R. Dutkiewicz zdobył prawie 69 tys. głosow a jego rywalka ponad 45 tys. głosow. Trzeba rowniez zaznaczyc,
ze komitet R. Dutkiewicza miał większe poparcie niz SLD-UP, a on sam
miał takze zwolennikow poza PO i PiS. W drugiej turze wyborow
10 listopada 2002 r. R. Dutkiewicz uzyskał znaczącą przewagę, uzyskując az 64% poparcia. Wybory w 2002 r. nie są łatwe do jednoznacznej oceny. Na pewno R. Dutkiewicza nie mozna jednoznacznie
nazwac kandydatem niby-partyjnym, gdyz w wyborczych szrankach
stanął jako kandydat lokalny namawiany przez politykow PiS i PO.
Natomiast jego komitet wyborczy miał charakter niby-partyjny, ze
względu na fakt, iz na jego listach znalezli się politycy PO i PiS.
28 FIM, Łeb w łeb. „Gazeta Wyborcza Wrocław” z dnia 23.09.2002 r.; Kto liczy na
poparcie, „Gazeta Wyborcza Wrocław” z dnia 27.09.2002 r.
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Pierwszą kadencję prezydent R. Dutkiewicz poswięcił na pozyskiwanie inwestorow i promocję miasta. Dzięki temu we Wrocławiu
pojawili się inwestorzy: HP, LG Philips, Siemens, Toshiba, Volvo, Whirpool, Wrozamet, co spowodowało utworzenie ok. 40 tys. miejsc pracy
a w konsekwencji wpłynęło na zmniejszenie bezrobocia z 14 do 9% 29.
Przed wyborami w 2006 r. przede wszystkim politycy PO pokładali
nadzieje, ze R. Dutkiewicz będzie ubiegał się o reelekcję pod szyldem
ich partii30. Natomiast on sam w dniu 24 czerwca 2006 r. oznajmił, ze
startuje jako niezalezny kandydat, jednakze chciałby poparcia ze
strony PO i PiS. Trzeba powiedziec, ze rywalizacja wyborcza w 2006 r.
miała dosc anemiczny przebieg. Przyczyny nalezy doszukiwac się
w niezwykle silnej pozycji prezydenta R. Dutkiewicza na lokalnej arenie politycznej. W zasadzie zarejestrowano 12 komitetow wyborczych, ale tylko trzy, poza prezydenckim, zgłosiły swoich kandydatow.
R. Dutkiewicz zdobył 84,53% głosow pokonując kontrkandydata LPR
Janusza Dobrosza31.
Mozna powiedziec, ze R. Dutkiewicz w 2006 r. osiągnął wielki sukces. Reelekcja z tak duzym poparciem społecznym pokazała, ze dzięki
widocznym efektom sprawowania władzy, jak rowniez pomimo braku
absolutnej większosci w Radzie, mozna sprawnie zarządzac miastem.
W wyniku decyzji prezydenta o zerwaniu koalicji z PO, Wrocław jak
rowniez jego władze zostały pozbawione klosza ochronnego, jaki do
tej pory zapewniały władze panstwowe zdominowane przez PO. Tym
samym wybory samorządowe we Wrocławiu w 2010 r. zapowiadały
się bardzo interesująco, jako dalszy ciąg pojedynku pomiędzy dotychczasowymi koalicjantami: obozem prezydenta R. Dutkiewicza i przede
wszystkim – Platformą Obywatelską.
W 2010 r. w rywalizacji o fotel prezydenta Wrocławia uczestniczyło 9 kandydatow. Szczegolną wagę do tych wyborow przywiązy29 R. Grochal, A. Kondzińska, Dutkiewicz bezpartyjny i bezkonkurencyjny. „Gazeta
Wyborcza Wrocław” z dnia 15.11.2006 r.
30 AGKO, Co zrobi prezydent Dutkiewicz?, „Gazeta Wyborcza Wrocław” z dnia
21.06.2006 r.
31 Na podstawie danych PKW (www.pkw.gov.pl).
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wały partie polityczne – PO i PiS, wystawiając do rywalizacji posłow
Sławomira Piechotę (PO) i Dawida Jackiewicza (PiS). Jednak rywalizację wyborczą wygrał zdecydowanie ponownie w pierwszej turze
wyborow R. Dutkiewicz.
Wprawdzie poparcie dla prezydenta spadło o ok. 10% w porownaniu z poprzednią elekcją, ale i tak uzyskał imponujący wynik – 71,63%
(około 140 tys. głosow) znacząco dystansując swoich kontrkandydatow.
W listopadzie 2014 r. R. Dutkiewicz ubiegał się po raz czwarty o fotel prezydenta Wrocławia. Do walki o wrocławski ratusz stanęło 10
kandydatow. Od początku kampanii wyborczej wiadomo było, ze
w tych wyborach R. Dutkiewicz będzie rywalizował o urząd z Mirosławą Stachowiak-Rozecką (kandydatką PiS). R. Dutkiewicz, podobnie
jak P. Adamowicz w Gdansku, o prezydenturę dwa razy walczył w drugiej turze. W 2002 r., kiedy to po raz pierwszy obejmował urząd prezydenta i w ostatnich wyborach w listopadzie 2014 r.. W pozostałych
wyborach odnotowywał rekordowo wysokie poparcie: w 2006 r. –
84,53%, a w 2010 r. – 71,63%. W pierwszej turze R. Dutkiewicz uzyskał 42,37% głosow a jego kontrkandydatka – M. Stachowiak-Rozecka
uzyskała 25,80% 32. Prezydent przed wyborami związał się koalicją z
PO. Partia ta poparła go w wyborach i nie wystawiła we Wrocławiu
swojego kandydata. Konsekwencją porozumienia R. Dutkiewicza z PO
był rozłam w jego własnym ugrupowaniu samorządowym – stowarzyszeniu Obywatelski Dolny Sląsk (ODS). Częsc samorządowcow związanych dotychczas z ODS załozyła własny komitet pod nazwą KWW
„Bezpartyjni Samorządowcy”. „Rozłamowcy” podkreslali, ze nie chcą
byc „klientami partii politycznych”. W wyborach na prezydenta stolicy
Dolnego Sląska wystawili własną kandydatkę – Aldonę WiktorskąSwięcką33. W kampanii wyborczej pod hasłem „Łączy nas Wrocław”
Dutkiewicz wymieniał priorytety programu, ktore chce realizowac po
Na podstawie danych PKW (www.pkw.gov.pl).
http://www.tvn24.pl/rafal-dutkiewicz-o-kolejna-kadencje-musi-powalczyc-wdrugiej-turze,489030,s.html (data dostępu: 1.12.2016 r.).
32
33
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wygranych wyborach. Do nich zaliczył m. in. powstanie nowych szkoł,
przedszkoli i złobkow, powstanie obwodnicy Lesnicy i alei Wielkiej
Wyspy, rozbudowę systemu sciezek rowerowych, pojawienie się pojazdow elektrycznych, zapewnienie rozwoju transportu zbiorowego
i zwiększenie komfortu podrozy tramwajami i autobusami poprzez
wprowadzenie klimatyzacji w pojazdach. Prezydent zapewniał, ze
wrocławianie w jeszcze większym stopniu zostaną zaproszeni do decydowania o wyglądzie miejsc, w ktorych mieszkają. Zapewniał rowniez zwiększenie budzetu obywatelskiego. Priorytetem dla R. Dutkiewicza miało byc rowniez wspieranie gospodarki opartej na wiedzy, bo
Wrocław to miasto nowych technologii, czego symbolem jest kampus
EIT Plus 34. Przed pierwszą turą głosowania Dutkiewicz nie był
w ogole aktywny, niemal nie prowadził kampanii. W miescie widac go
było jedynie na plakatach i billboardach. Przygotował kilka konferencji, zaprezentował tez znanych wrocławian zasiadających w jego komitecie honorowym, pojawiał się na konwencjach, prezentacjach kandydatow do rady miasta i sejmiku wojewodztwa. Ale odmawiał debat
z rywalami. Jego sztab wyborczy wierzył w zwycięstwo i poparcie na
poziomie ponad 60%35. Gdy okazało się, ze jednak będzie dogrywka,
R. Dutkiewicz i jego sztab zaczęli odrabiac straty. Prezydent wyszedł
z ratusza i zaczął rozmawiac z mieszkancami, na wrocławskich przystankach indagował pasazerow i namawiał do głosowania na siebie.
Zgodził się rowniez na debatę ze swoją konkurentką, co wczesniej
stanowczo odrzucał. W wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” przyznał,
ze zrozumiał sygnał od wyborcow i zapowiedział zmianę stylu zarządzania miastem. Obiecał tez, ze będzie – bardziej niz dotychczas –
wsłuchiwał się w opinie mieszkancow, m.in. przeznaczając jeden
dzien w tygodniu na spotkania z nimi36.
34 http://www.tvn24.pl/rafal-dutkiewicz-o-kolejna-kadencje-musi-powalczyc-wdrugiej-turze,489030,s.html (data dostępu: 1.12.2016 r.).
35 M. Kozioł, Dutkiewicz schodzi do ludzi. „Gazeta Wyborcza Wrocław” z dnia
20.11.2014 r.
36 J. Harłukowicz, Dutkiewicz chyba wygrał, „Gazeta Wyborcza Wrocław” z dnia
1.12.2014 r.
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W dniu 30 listopada 2014 r. R. Dutkiewicz po raz drugi w swojej samorządowej karierze zmierzył się ze swoją kontrkandydatką do fotela
szefa miasta w drugiej turze. Ostatecznie prezydent Wrocławia wygrał
wybory na kolejną, czwartą kadencję wynikiem 54,72 % głosow 37. Ale
odnotował najgorszy w historii swoich kampanii wynik wyborczy.
Warto zaznaczyc, ze taka tendencja miała miejsce w całym kraju, dotknęła ona większosci prezydentow miast.
Dla R. Dutkiewicza były to zapewne najtrudniejsze wybory. Swoj
wyjątkowo słaby wynik prezydent komentował dwojako: „Rządzę
Wrocławiem juz 12 lat, więc naturalną rzeczą jest zatem pewne zuzycie. Na pewno tez nie wszystko, co robiłem, wykonywałem bezbłędnie. Na dodatek w ostatnim czasie widac wyrazny wzrost poparcia dla
PiS”38. Prezydent uwaza, ze słabszy niz cztery i osiem lat temu wynik
wyborczy to cena, jaką zapłacił za rezygnację ze swojej apartyjnosci
(zblizenie z Platformą Obywatelską) 39.
Trzeba rowniez powiedziec, ze wpływ na wynik wyborczy miała
rowniez słaba kampania wyborcza prezydenta. Dodatkowo przeprowadzone wybory w dwoch turach stanowią sygnał dla prezydenta, ze
musi zmienic styl rządzenia. Bez wątpienia czynnikiem wpływającym
na przebieg i wyniki tych wyborow miało zjawisko narastającego
zniecierpliwienia społeczenstwa wobec koalicji PO-PSL, krytyka tych
rządow prowadzona przez PiS i wreszcie – co było skutkiem wskazanych przewartosciowan w ocenach i postawach społecznych – zmiana
preferencji wyborczych w wielu srodowiskach.
Podsumowanie
Na podstawie analizy procesu wyłaniania organu wykonawczego
w konkretnych miastach: Krakowie, Gdansku, i Wrocławiu mozna
Na podstawie danych PKW (www.pkw.gov.pl.).
J. Harłukowicz, Dutkiewicz zaczyna zmiany, „Gazeta Wyborcza Wrocław” z dnia
2.12.2014 r.
39 Tamże.
37
38
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zauwazyc, ze większą efektywnosc w wyborach osiągają ci prezydenci,
ktorzy biorą udział w wyborach w ramach komitetow lokalnych lub
niby-partyjnych. Wyborcy wolą „lokalnych” prezydentow miast. Istnieją oczywiscie przypadki wyjątkowe – chociazby Gdansk, ktory pokazuje, ze „status wiecznego prezydenta” mozna utrzymac w „sposob
partyjny”. Generalnie trzeba podkreslic, ze sukces w rywalizacji wyborczej o fotel włodarza miasta moze osiągnąc lokalny przywodca,
opierający swą siłę na dwoch fundamentach: poparciu mieszkancow
oraz zapleczu w radzie miasta.
Analiza kampanii wyborczych i wynikow wyborow dowodzi rowniez, ze pierwszoplanowym warunkiem sukcesu w zabieganiu o władzę w miescie jest poparcie lokalnej społecznosci. Chcąc utrzymac
władzę trzeba odpowiadac na potrzeby mieszkancow w zarządzanym
miescie przez akceptowaną społecznie dbałosc o jego prosperity. Nie
moze zabraknąc trafnego odczytywania pojawiających się problemow
rozwojowych miasta i oczekiwan jego mieszkancow. Własciwie mozna
powiedziec, ze prezydenci miast to politycy na czteroletnich etatach.
Reelekcję moze im zagwarantowac odpowiednia charyzma, osobowosc, talent, pracowitosc i styl przywodztwa akceptowany przez społecznosc lokalną40. Liczą się oczywiscie osiągnięcia przypadające na
okres kadencji, choc ich percepcja i ocena społeczna rządzą się swoimi, specyficznymi prawami. Wydaje się rowniez, ze kandydaci biorący udział w rywalizacji z „wiecznymi prezydentami” nie mają wystarczającej siły, by konkurowac z konkretnymi faktami – rzeczywistymi dokonaniami kandydatow z poprzedniej kadencji. Według Jarosława Flisa „urzędujący prezydenci miast, decydując się na udział
w wyborach, juz na początku kampanii mają ok. 20% przewagi nad innymi kandydatami. Wynika to głownie z tego, ze społeczenstwo dobrze ocenia władze samorządowe i udziela sporego kredytu zaufania

40 A. Lipska, Wójt, burmistrz, prezydent – lokalni liderzy polityczni czy menedżerowie?, [w:] S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska (red.), Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 487.

– 57 –

Zbliżenia Cywilizacyjne

XII (4)/2016

urzędującym prezydentom”41. Poza tym urzędujący prezydenci miast
z racji pełnionej funkcji przyciągają większą uwagę mediow niz konkurenci, co na pewno zapewnia im większą rozpoznawalnosc i bez
wątpienia ma istotny wpływ na wynik wyborow.
Wyniki moich badan pozwalają rowniez na stwierdzenie, ze proces
wyłaniania prezydenta w wielkim miescie, a zwłaszcza decyzje mieszkancow-wyborcow spowite są pewną mgiełką tajemniczosci, ktorą
adekwatnie oddaje pojęcie imponderabiliow, kształtujących w pewnym stopniu zachowania i decyzje (wyborcze). To zas nie poddaje się,
jako „materia szczegolna” metodom i narzędziom badawczych stosowanym w toku moich badan gdyz wymagałoby zastosowania instrumentarium i metodologii bardziej wyrafinowanej, własciwej dyscyplinom badającym psychologiczne aspekty społecznych zachowan,
w tym zachowan wyborczych.
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Wanda Wasilewska jako autorka literatury
adresowanej do dzieci i młodzieży
Wanda Wasilewska as an author of the literature addressed
to children and youth
Streszczenie:
Wanda Wasilewska, znana pisarka i działaczka polityczna, w najnowszej
historii jest postacią kontrowersyjną. Celem niniejszego tekstu było przypomnienie jej utworów adresowanych do dzieci i młodzieży: Kryształowa kula
Krzysztofa Kolumba (1934), Królewski syn (1935), Szlakiem przygód (1935),
Legenda o Janie z Kolna (1936), Wierzby i bruk (1936), Skrzydła u ramion
(1939), W pierwotnej puszczy (1939). Literatura dziecięca powstała w latach
1933-1939 była owocem pracy Wasilewskiej, początkowo jako nauczycielki
w krakowskich szkołach, później redaktorki w warszawskich pismach dla
dzieci „Płomyk” i „Płomyczek”.
Słowa kluczowe: Wanda Wasilewska, utwory dla dzieci i młodzieży, opowiadania, „Płomyk” i „Płomyczek”
Abstract:
Wanda Wasilewska was known writer and political activist, in recent history is a controversial figure. The aim of this text was to remind her literature addressed to children and adolescents: The crystal ball of Christopher
Columbus (1934), Royal Son (1935), Trail adventure (1935), The Legend of
John from Kolno (1936), Willow and Paving (1936), Wings in arms (1939), In
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the wilderness (1939). The children's literature was established in the years
1933-1939. This literature was the result of the Wasilewska work, first as an
teacher in the Krakow schools, and later as an editor at warsaw's writings for
children, „The flame” and „Flame”.
Key words: Wanda Wasilewska, works for children and young people, short
stories, „The flame” and „Flame”

W okresie drugiej Rzeczpospolitej powstało wiele ciekawych ksiązek dla dzieci i młodziezy, ktorych autorami byli m.in. Jan Brzechwa,
Kazimiera Iłłakowiczowna, Jerzy Korczak, Kornel Makuszynski, Anna
Swirszczynska. Do mniej znanych tworcow z tego okresu nalezą: Maria Kownacka, Zofia Sawicka, Lucyna Krzemieniecka, Maria Kann 1.
Zrządzeniem losu Wanda Wasilewska2, ktora napisała wiele utworow
przeznaczonych dla młodziezy w ogole nie jest kojarzona z tego typu
literaturą. Autorka Ojczyzny (1934), Oblicza dnia (1936) oraz Ziemi
w jarzmie (1938) w opracowaniach naukowych przyporządkowana
jest najczęsciej do lewicowego, rewolucyjnego nurtu literatury lat
trzydziestych XX wieku – obok Władysława Broniewskiego, Leona

1 Zob. J. Białek, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918-1939: zarys
monograficzny, Warszawa 1987.
2 Wanda Wasilewska (ur. 1905 w Krakowie, zm. 1964 w Kijowie) – polonistka,
pisarka, doktor filozofii, działaczka społeczno-polityczna. W latach 1923-1927 studiowała polonistykę i historię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W trakcie
studiów rozpoczęła działalność polityczno-oświatową, została członkiem Związku
Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej, Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego
i Polskiej Partii Socjalistycznej. Po wybuchu drugiej wojny światowej udała się do
Lwowa. Współuczestniczyła w powołaniu Związku Patriotów Polskich, 1Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, brała udział w pracach Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Ponadto współpracowała z radziecką i polskojęzyczną prasą
(„Nowe Widnokręgi”, „Wolna Polska”, „Czerwony Sztandar”) oraz tworzyła powieści
o tematyce wojennej (np. trylogię Pieśń nad wodami). Po wojnie nie wróciła do kraju,
lecz zamieszkała razem z trzecim mężem Aleksandrem Korniejczukiem w Kijowie;
Archiwum Akt Nowych [dalej: AAN], Wspomnienia Wandy Wasilewskiej nagrane
w Zakładzie Historii Partii przy KC PZPR w styczniu 1964 r., tecz. osob. Wandy
Wasilewskiej, sygn. 9599.
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Kruczkowskiego i Władysława Kowalskiego3. Prozę jej zalicza się takze do tzw. literatury upolitycznionej4, powiesci politycznej5 (obok Leona Kruczkowskiego i Juliusza Kadena-Bandrowskiego) lub literatury
chłopskiej6 (obok Leona Kruczkowskiego, Wojciecha Skuzy, Antoniego
Olchy i Mariana Czuchnowskiego). „W Ojczyźnie doszukiwano się
zbieznosci z literaturą Elizy Orzeszkowej. Ze względu na stale powtarzający się motyw dziecka i dziecinstwa zestawiano utwory Wasilewskiej z Bolesławem Prusem” 7. Natomiast druga kontrowersyjna ksiązka W. Wasilewskiej Oblicze dnia przez krytykow literackich uznana
została za kontynuację Przedwiośnia Stefana Zeromskiego8. Zanim
jednak Wasilewska, polonistka i rozpoznawalna działaczka polityczna
oraz corka ministra spraw zagranicznych w II RP – Leona Wasilewskiego9, wydała przed wybuchem drugiej wojny swiatowej trzy swoje
głosne powiesci, trudniła się pisaniem utworow, ktore były adresowane do znacznie młodszego grona odbiorcow. Powstała w latach 19331939 literatura dziecięca była owocem pracy Wasilewskiej, początkoZ. Wasilewski, Słowo wstępne, [w:] A. Naborowska (oprac.), Wanda Wasilewska:
wieczór literacki, Warszawa 1954, s. 4.
4 Z. Jarosiński, Literatura i nowe społeczeństwo. Idee lewicy dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 1983.
5 H. Małgowska, Nowa formuła powieści społecznej, [w:] A. Brodzka, Z. Żabicki
(red.), Z problemów literatury polskiej XX wieku, T. 2, Warszawa 1965, s. 403.
6 Termin ten w okresie dwudziestolecia międzywojennego służył do określenia
literatury podejmującej temat wiejski z pozycji rewolucyjnych.
7 M. Forma, Działalność kulturalno-literacka Wandy Wasilewskiej w latach 19341945, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.
Zbliżenia Cywilizacyjne. Edukacja, kultura, polityka” 2014, T. 10, s. 181.
8 Zob. H. Zatorska, Wanda Wasilewska, Warszawa 1976, s. 35.
9 Leon Wasilewski (ur. 1870 w Petersburgu, zm. 1936 w Warszawie) – historyk,
polityk, etnograf i literat. Znany i ceniony działacz PPS oraz bliski współpracownik
Józefa Piłsudskiego. W drugiej Rzeczpospolitej piastował wiele ważnych funkcji: był
ministrem spraw zagranicznych w rządzie Jędrzeja Moraczewskiego, posłem RP
w Estonii, delegatem na pokojową konferencję w Paryżu oraz na konferencję państw
bałtyckich w Helsinkach. Zob. AAN, Akta Leona Wasilewskiego 1890–1936 [1937],
tecz. osob. Leona Wasilewskiego, sygn. 390; A. Friszke, Jeden z „niepokornych” Leon
Wasilewski, [w:] L. Wasilewski, Piłsudski jakim go znałem, Warszawa 2013, s. 9-108;
W. Pobóg-Malinowski, Leon Wasilewski. Szkic biograficzny, „Niepodległość” 1937,
T. 16, s. 11-106; B. Stoczewska, O Leonie Wasilewskim, http://www.omp.org.pl/
stareomp/index7c3b.html (dostęp: 15.01.2015).
3
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wo jako nauczycielki w krakowskich szkołach, pozniej redaktorki
w warszawskich pismach dla dzieci. Jesienią 1934 roku nie przedłuzono Wasilewskiej umowy w gimnazjum, dlatego razem z rodziną przeniosła się z Krakowa do Warszawy. Od 1935 roku pracowała w Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz w redakcji „Płomyka”10 i „Płomyczka”11. Nakład 25 numeru „Płomyka” z marca 1936 roku poswięcony
Związkowi Radzieckiemu „został skonfiskowany przez władzę, a działalnosc Zarządu Głownego ZNP zawieszona, Wasilewskiej postawiono
zarzut agitacji komunistycznej oraz bolszewizowania polskich dzieci”12. W lipcu 1938 roku została zwolniona z redakcji pisma za zorganizowanie, wspolnie z Janiną Broniewską i pozostałymi członkami
redakcji, strajku pracownikow Związku. Po tym zdarzeniu nawiązała
wspołpracę z pismem dla dzieci i młodziezy, w ktorym drukowano
przygody disnejowskich bohaterow. Jej zadanie polegało na tłumaczeniu tekstow umieszczanych pod obrazkami. Pisała rowniez teksty do
audycji nadawanych w Polskim Radiu.
Powstałe w tym okresie utwory dla dzieci i młodziezy Jozef Zbigniew Białek, z uwagi na tematykę, podzielił na dwie zasadnicze grupy:
„pierwszą tworzą teksty o charakterze obyczajowym, bliskie radykalnemu nurtowi prozy lat trzydziestych (Gorska, Boguszewska, Kornacki), drugą – opowiesci i opowiadania historyczne, biograficzne, przyrodnicze”13. Klasyfikacja ta jest jak najbardziej poprawna. Pierwsze
utwory Wandy Wasilewskiej dla dzieci i młodziezy poswięcone były
znanym postacią historycznym. Owe opowiesci z dziejow ojczystych,
podobnie jak w dobie pozytywizmu i nieustannych walk wyzwolen-

10 „Płomyk” – tygodnik ilustrowany dla dzieci i młodzieży, który ukazywał się
w latach 1917–1991. Pierwszym wydawcą pisma był Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, a od 1930 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego.
11 „Płomyczek” – czasopismo młodzieżowe, które ukazywało się w latach 1917–
2013.
12 M. Forma, Działalność polityczno-literacka Wandy Wasilewskiej w latach 1939–
1943, [w:] R. Majzner (red.), Między prawdą a zwątpieniem. W poszukiwaniu obrazu
przeszłości, T. 3, Częstochowa 2015, s. 322.
13 J. Białek, Literatura dla dzieci i młodzieży..., s. 293.
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czych, miały na uwadze nie tylko względy poznawcze, lecz przede
wszystkim cele wychowawcze.
W 1925 roku seria „Biblioteki Ksiązek Rozowych” wydała dwa teksty Wandy Wasilewskiej: Goście z całego świata (wydanie oddzielne
w 1933 r.) i Opowieść o człowieku pierwotnym (wydanie oddzielne
w 1934 r.). Następnie ukazały się kolejne opowiadania historyczne,
biograficzne i przygodowe takie jak: Kryształowa kula Krzysztofa Kolumba (1934), Królewski syn (1935), Szlakiem przygód (1935), Legenda o Janie z Kolna (1936), Wierzby i bruk (1936), Skrzydła u ramion
(1939), W pierwotnej puszczy (1939).
Opowiadania historyczne, biograficzne i przygodowe
Kryształowa kula Krzysztofa Kolumba (1934) opisuje wczesne dziecinstwo jednego z najsłynniejszych XV wiecznych odkrywcow i zeglarzy. Zycie prywatne Kolumba zawsze owiane było tajemnicą, dlatego
niewiele wiadomo na temat jego lat młodzienczych. Biografie odkrywcy Ameryki konstruowane według schematu narracji hagiograficznej
idealizują jego czyny od najmłodszych lat. W opowiadaniu Wasilewskiej Krzysztof juz od dziecka chciał zostac marynarzem. Jego ojciec
pragnął natomiast, aby syn zdobył konkretny zawod; posyłał go na
praktykę do piekarza, kupca, szewca, farbiarza ubran. Chłopiec wolał
podrozowac, odkrywac nieznane lądy wraz z ich mieszkancami.
Fascynowały go egzotyczne kultury, rosliny i zwierzęta. Nie raz wyobrazał sobie jak wraca z takiej podrozy, a ludzie w porcie głosno
nawołują i podziwiają go za skarby, ktore przywoził z tych eskapad.
Marzył o sławie. Pewnego dnia udał się do wrozki, w ktorej kuli zobaczył swoją przyszłosc. Wyprawy do odległych krain wcale nie zapewniły mu dobrobytu, lecz były przyczyną nienawisci, chorob, więzienia
i smierci. Mimo to Krzysztof postanowił isc obraną wczesniej drogą,
poniewaz był swiadomy swojej misji - musiał wybawic ludzi od głodu.
Ujrzał w kuli twarze dzieci, ktore w czasach biedy zywiły się bulwami
ziemniakow, przywiezionych przez niego z Ameryki do Europy. W po-
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dobny sposob Kolumb ratuje od głodu mieszkan cow Europy w poemacie Adama Mickiewicza pt. Kartofla. Jednak przesłanie wypływające z opowiastki Wasilewskiej brzmi następująco: nalezy wierzyc
w siebie i spełniac marzenia, ale nie dla nagrod i chwały, lecz dla
dobra innych. Prezentując osobę Kolumba autorka zwrociła uwagę na
takie cechy jego charakteru jak odwaga, silna wola i pasja odkrywcza.
Wanda Wasilewska w okresie międzywojennym nie była jedyną pisarką, ktora probowała odtworzyc losy tego słynnego na całym swiecie
zeglarza i podroznika. Zainteresowanie literaturą podrozniczą w Polsce na przełomie XIX i XX wieku było całkiem spore. Kolumb stał się
bohaterem wiersza Cypriana K. Norwida Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie (1856) oraz powiesci Tadeusza Peipera Krzysztof Kolumb odkrywca (1949)14.
Opowiadanie Królewski syn (1935) poswięcone zostało Kostce Napierskiemu15, ktory w1651 roku probował wszcząc powstanie chłopskie na Podhalu. Był on najprawdopodobniej synem krola Władysława
IV. Niektorzy historycy są zdania, iz Kostka Napierski miał kontakty
z Bohdanem Chmielnickim. W podobny sposob o pochodzeniu bohatera pisała sama Autorka:
Kimże on był (...). Był ponoć królewskim synem. Nieprawe dziecko królewskie odziedziczyło po ojcu, Władysławie IV, królewską dumę, ambitne plany,
wojowniczego ducha rycerzy, despotyczną naturę władców.
Starano się widać o to, by chłopak otrzymał odpowiednie wychowanie. Oddano go na jeden z najbardziej zasłużonych dworów - dwór rodziny Kostków,
których nazwiskiem będzie się potem posługiwał królewski syn16.

14Zob. J. Tazbir, Polska sława Krzysztofa Kolumba, Warszawa 1991; tegoż, Kilka
wierszy o Krzysztofie Kolumbie, „Przegląd Humanistyczny” 1993, nr 6, s. 1-5.
15 Aleksander Kostka-Napierski (ur. 1617, zm. 18 lipca 1651 w Krakowie) - oficer
wojsk konnych, według jednej z hipotez wywodził się ze szlacheckiego rodu z Mazowsza. W 1651 roku przy pomocy powstańców chłopskich zajął zamek w Czorsztynie. Powstanie jednak zostało stłumione, a jego przywódca został skazany na karę
śmierci poprzez nabicie na pal. Zob. K. Lepszy, Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia, Warszawa 1968, s. 266-267.
16 W. Wasilewska, Królewski syn, [w:] tejże, Utwory dla młodzieży, Warszawa 1954,
s. 438.
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W opowiesci Wasilewskiej młody Kostka, ktory naprawdę nazywał
się Wojciech Stanisław Bzowski dorastał na dworze krolowej Cecylii
Renaty Habsburzanki, pierwszej zony Władysława IV Wazy oraz jako
paz uczestniczył w zyciu kulturalnym oraz był swiadkiem intryg, tajnych układow i bezwzględnej walki o władzę. W tym okresie pisarka
upatruje początkow oraz zrodeł jego nienawisci do szlachty i magnatow. W walce chciał wykorzystac chłopow, ktorym obiecał wyzwolenie spod panskiego ucisku, zapewniając ich jednoczesnie, ze krol Jan
Kazimierz solidaryzuje się z powstancami. Przy pomocy nauczyciela
Marcina Radockiego wszedł w posiadanie fałszywych rozkazow na
nazwisko Napierski (przedtem był znany jako Aleksander Leon ze
Szternberku) i jako krolewski pułkownik zorganizował między innymi
na Podhalu zaciąg wojsk. W czerwcu 1651 roku zajął zamek w Czorsztynie. Po dwudniowym oblęzeniu przegrał w walce z zołnierzami wysłanymi przez krakowskiego biskupa Piotra Gębickiego. Za wzniecenie buntu został skazany na karę smierci poprzez nabicie na pal.
W tekscie Wasilewskiej dwie rzeczy zwracają uwagę. Autorka wykazuje się znakomitą znajomoscią historii Polski. Fakt ten jednak nie dziwi,
gdyz po obronie pracy magisterskiej pt. Podhale u Witkiewicza i Tetmajera na Uniwersytecie Jagiellonskim, na podstawie ktorej nadano
jej tytuł doktora filozofii, Wasilewska postanowiła dalej kontynuowac
swoją edukację. Przez dwa lata na wydziale historii kultury uczęszczała na seminarium prowadzone przez prof. Stanisława Kota oraz napisała pracę historyczną pt. Marcin Czechowicz. Z dziejów ariaństwa
polskiego17. Pisarka mocno akcentuje klasowy charakter panstwa polskiego: narod dzieli się na klasę panującą (szlachtę i margrabiow)
oraz na biednych, ucisnionych chłopow. Wątek ten będzie stale powracał w powiesciach Wasilewskiej, zarowno w tych przedwojennych jak
Ziemia w jarzmie (1938), pisanych w czasie wojny – Płomień na bagnach (1940) i w jej tworczosci powojennej – Rzeki płoną (1952).

17 Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego [dalej: AUJ], Teczka akt doktorskich
Wandy Wasilewskiej-Szymańskiej, sygn. WF II 504.
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Szlakiem przygód (1935) to opowiesc o dwoch dzielnych młodzien cach, synu krakowskiego starosty Kazko i jego pachołka Stanko, ktorzy zostali porwani przez sługę Iwana. Chłopcy wspolnie przemierzają nieznane im lasy i bory, walczą z dzikimi zwierzętami, odnajdują
kryjowkę rzezimierzkow. W koncu, przy pomocy gorala Andre, doprowadzają do procesu zdrajcow. Utwor w całosci napisany został gwarą,
ktorą pisarka doskonale znała. Wasilewska będąc dzieckiem często
chorowała, dlatego tez rodzice wysyłali ją za miasto, do Radziszowa
i Zagacia lub w okolice Zakopanego. Latem 1914 roku Wasilewska razem z młodszą siostrą przebywały na letnisku we wsi Zarnowka koło
Makowa Podhalanskiego. Tam tez mała Dziunka spędziła lata I wojny
swiatowej pod opieką blisko siedemdziesięcioletniej babki, poniewaz
oboje jej rodzice zaangazowani byli w walki niepodległosciowe. Przedłuzający się pobyt w Zarnowce umozliwił Wasilewskiej poznanie
zwyczajow i obyczajow chłopow oraz wierzen i zabobonow, ktore
skrzętnie zapisywała w zeszycie. Historie te wykorzystywała pozniej
przy pisaniu swoich powiesci i opowiadan dla dzieci. W utworze
zwracają uwagę kolorowe ilustracje nieznanego artysty oraz drobiazgowe opisy przyrody, ktora z jednej strony jest tajemnicza i grozna,
z drugiej – zachwyca swoim pięknem. A oto jeden z nich:
Przed nimi roztaczała się szeroka dolina. Środkiem płynął bystry strumień. Na
zielonych, rozkwitłych łąkach wznosiły się gdzieniegdzie wysokie, grube modrzewie w puszystym, delikatnem igliwiu. Gdzieniegdzie ciemniał cis. Wielkie,
barwne kielichy kwiatów tkwiły w wysokiej trawie, jak gwiazdy. Liście dzikiego szczawiu zarastały wybrzeże potoku, mieszając się z włochatemi parasolami łopuchów. W zalewie słonecznych blasków dolina wyglądała jak jakiś
zaczarowany kraj, ciągnęła ku sobie znużone półmrokiem boru oczy z nieprzemożoną siłą. Dal tonęła w błękitnych oparach18.

Legenda o Janie z Kolna (1936) opowiada historię sługi krola Władysława III, ktory po smierci swojego władcy i przyjaciela, porzucił
zołnierski fach i został zeglarzem w słuzbie dunskiego krola Christiana I. Jan z Kolna bowiem po przegranej bitwie z Turkami w 1444 roku
18W.

Wasilewska, Szlakiem przygód, Warszawa 1936, s. 74.
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pod Warną, dosc miał walki z ludzmi, zapragnął wojowac z morzem.
Marzył rowniez o odkryciu nieznanego Europejczykom lądu, połozonego na obszarze połnocnego Atlantyku, za Islandią i za Grenlandią.
Zakonczenie utworu jest mgliste i niejasne, nie mowi wprost czy bohaterowi udało się osiągnąc cel, bowiem jego statek wpłynął między
gory lodowe. Opowiadanie Wasilewskiej stanowi nawiązanie do legendy o polskim podrozniku z XV wieku, Janie z Kolna, zwanym niekiedy
w zapiskach Johannem Scolvusem czy Scolusem (ur. ok. 1935, zm. ok.
1984), ktory rzekomo w 1476 roku jako pierwszy (szesnascie lat
przed Krzysztofem Kolumbem) dotarł do wybrzezy Ameryki. Janusz
Tazbir zwraca uwagę, ze w okresie zaborow i wojen badacze często
wskazywali na polskie korzenie znanych i zasłuzonych postaci historycznych, bowiem rekompensowali w ten sposob emigracyjne kompleksy charakterystyczne dla Polakow w okresie niewoli 19. Dzisiaj
trudno udowodnic prawdziwosc tej hipotezy. Niemniej postac legendarnego podroznika znalazła swoje odbicie w literaturze i sztuce.
Stała się inspiracją dla wielu polskich artystow, m.in. malarza Jana
Matejki, rzezbiarza Aleksandra Zurakowskiego, pisarza Stefana Zeromskiego20. Natomiast Wasilewska opisując perypetie tego Polaka
i nawigatora floty dunskiej, zwrociła uwagę na przesądy, wierzenia
i mitologię zeglarską. Ponadto ksiązeczka została wzbogacona o ilustracje, ktorych autorem był znany grafik i malarz - Zbigniew Łoskot.
W pierwotnej puszczy (1939) to zbior opowiesci poswięcony czasom prehistorycznym. Bohaterami poszczegolnych historii są spersonifikowane zywioły (woda, ogien, krzemien, glina i ziemia) oraz
zwierzęta (pies, krowa), z ktorymi słaby i nieporadny człowiek zawarł
19 J. Tazbir, Zainteresowanie Kolumbem w Polsce XIX i XX wieku, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, nr 34/3, s. 468, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/ Kwartal
nik_Historii_ Nauki_i_Techniki/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1989-t34-n3/
Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1989-t34-n3-s463-482/ Kwartalnik_Historii_
Nauki_i_Techniki-r1989-t34-n3-s463-482.pdf (dostęp: 06.02.2017).
20 Jan z Kolna – Polak, który odkrył Amerykę, http://www.dziennik.com/publicy
styka/artykul/jan-z-kolna-polak-ktory-odkryl-ameryke (dostęp: 06.02.2017); J. Tazbir, Zainteresowanie Kolumbem w Polsce XIX i XX wieku..., s. 469-470.
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przymierza. Z czasem jednak nauczył się korzystac z ich własciwosci,
zniewolił siły przyrody choc te probowały mu przypomniec kto w tym
układzie jest Panem a kto niewolnikiem. Człowiek często zapominał
o warunkach zawartych umow i zaniedbywał zwierzęta, ktore mu
wiernie słuzyły. Najgorzej jednak wiodło się przymierzu człowieka
z człowiekiem bowiem ludzie nie mogli się ze sobą porozumiec, zabijali się, wytyczali granice na mapie i w sercu. Opowiadanie ma na celu
przypomnienie niegdys obowiązujących zasad. Autorka na koncu
utworu zwraca się do Czytelnika tymi oto słowami:
Dlatego napisałam tę książkę, żeby przypomnieć tobie, który jesteś jeszcze
mały, o przymierzach zawartych ongiś na polanie pierwotnej puszczy. (...)
Kiedy zaś przyjdzie taka chwila, że zechcesz niesłusznie uderzyć psa albo dokuczyć koniowi pasącemu się spokojnie na łące - przypomnij sobie o przymierzu zawartym ongiś na polanie pierwotnej puszczy. (...) A były tam trzy warunki, o których nie powinieneś zapominać: miejsce przy ogniu, kęs strawy
i dobre obchodzenie się. Musisz o tym pamiętać, bo zwierzę, które cię karmi,
daje ci odzież i opiekę, dochowało przymierza.
Ale nade wszystko chciałabym, żebyś pamiętał o przymierzu człowieka z człowiekiem. Żebyś pamiętało nim, jeśli przyjdzie na ciebie taka zła chwila, że
bliski będziesz skrzywdzenia człowieka. Bo przymierze zawarte zostało także
w moim i twoim imieniu i zawarto je nie na dzień ani na dwa dni, ale po
wszystkie dni, póki żył będzie człowiek21

Ostatnie opowiadanie pt. Skrzydła u ramion Wasilewska ukonczyła
w sierpniu 1939 roku, na dwa miesiące przed wybuchem drugiej woj.ny swiatowej. Autorka opisała w nim historię młodego władcy z dynastii Piastow, Przemysława II (ur. 1257, zm. 1296), ktory był piątym,
najmłodszym synem księcia wielkopolskiego, Przemysława I. Wychowywał się on na dworze swojego stryja Bolesława Poboznego, po
smierci ktorego przejął jego włosci i w 1295 r. koronował się na krola
Polski. Niecały rok pozniej, 8 lutego 1296 r. został zamordowany
przez margrabiow brandenburskich. Opowiadanie to niewątpliwie
jest owocem zainteresowan Wasilewskiej, ktora w latach 1923-1927

21 W. Wasilewska, W pierwotnej puszczy, [w:] tejże, Utwory dla młodzieży, Warszawa 1954, s. 111-112.
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studiowała filologię polską, a po obronie pracy magisterskiej postanowiła kontynuowac edukację jeszcze przez dwa lata na wydziale historii kultury22. W latach 30. XX wieku w dobie wzmozonego zagrozenia
ze strony faszystowskich Niemiec utwor ten stanowił ostrzezenie
przed zachodnim sąsiadem. Jednoczesnie wzywał do walki, przypominając, ze wojny z Niemcami trwają od czasow dynastii piastowskiej,
a Polacy nadal nie wyrownali rachunkow za przelaną krew.
Opowiadania obyczajowe
Wierzby i bruk (1936) to przejmująca pogadanka pokazująca w jaki
sposob zmienia się sytuacja materialna rodziny po smierci jej zywiciela i opiekuna. Po nagłym zgonie męza kobieta z trojką małych dzieci nie jest w stanie utrzymac gospodarstwa na wsi. Sprzedaje ziemie
oraz trzodę chlewną i przeprowadza się do miasta. Pracuje w pocie
czoła jako praczka mimo to nie jest w stanie utrzymac domu. Odpowiedzialnosc za losy rodziny przejmuje najstarszy z synow, Wicek,
ktory w wieku trzynastu lat postanawia podjąc pracę na budowie. Bol
fizyczny, obolałe mięsnie nie są dla niego wazne, poniewaz ma swiadomosc, ze dzięki jego pracy rodzina moze byc razem. Postac głownego bohatera wzorowana była najprawdopodobniej (tak samo jak
w przypadku Anatola z Oblicza dnia) na murarzu i drugim męzu23 Wa-

22 Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego [AUJ], Teczka akt doktorskich Wandy
Wasilewskiej-Szymańskiej, sygn. WF II 504.
23 Wanda Wasilewska była czterokrotnie zamężna. Jej pierwszym partnerem życiowym był Roman Szymański, syn robotnika kolejowego z Tuchowa, który zmarł
w 1931 roku na tyfus brzuszny. Po śmierci Szymańskiego, z którym miała córkę Ewę,
związała się z murarzem Marianem Bogatko, zastrzelonym we Lwowie w 1940 roku.
Jej trzecim oficjalnym mężem w 1941 roku został ukraiński pisarz i działacz komunistyczny – Aleksander Korniejczuk. Marian Czuchnowski w swoim utworze pt. Z Moskwy do... Moskwy (1944) podaje, że zanim Wasilewska wyszła za mąż za Korniejczuka, związała się z aktorem, który grał główną rolę w jej przedstawieniu pt. Opowieść
o Bartoszu Głowackim. Z recenzji zamieszczonych w „Czerwonym Sztandarze” (23 III
1941) udało się ustalić, że odtwórcą tytułowego Bartosza Głowackiego był Lech
Ludwik Madaliński.
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silewskiej, Marianie Bogatce24. Według opinii Aleksandra Wata był
z niego „fantastyczny atleta, piękny rzeczywiscie chłopak do tanca
i rozanca. Bardzo inteligentny, bystry, z poczuciem humoru, szalenie
wesoły, silny chłop”25. Bogatko jednoczesnie czytał i wprowadzał poprawki do powiesci Wasilewskiej. W liscie do matki na temat umiejętnosci literacko-korektorskich męza Wanda pisała:
Jestem teraz w trakcie pisania wielkiej powieści, ale to pójdzie dość wolno, bo
muszę do tego dużo czytać i opracowywać porządnie. Marjan piłuje mnie
w niesłychany sposób. Węszy braki i felery już nie tylko w każdej stronie ale
w każdem zdaniu. Książce wyjdzie to zresztą tylko na dobre. Zdaje mi się, że
Marjan mógłby także pisać – bodaj lepiej odemnie. Wszystko, co zmienię według jego uwag, jest stanowczo lepsze, niż wpierw26.

Marian Bogatko został zastrzelony przez funkcjonariuszy NKWD
we Lwowie wiosną 1940 roku, poniewaz sprzeciwiał się wspołpracy
Wasilewskiej z komunistami. Zachowanie pisarki po smierci Bogatki
uległo diametralnej zmianie. Włodzimierz Sokorski twierdził, iz od
tego momentu stała się „serwilistycznie radziecka”27.
Na przełomie lat 1936–37 na łamach „Płomyka” ukazywały się
opowiadania28, ktore w 1939 roku złozyły się na ksiązkę pt. Pokój na
poddaszu. Utwor ten do 1989 roku znajdował sie w spisie lektur obo24 Marian Bogatko (ur. 17 marca 1906 r. w Krzepicach, zm. 25 lub 26 maja 1940
roku we Lwowie) – działacz społeczno-politycznych, który z zawodu był robotnikiem
murarskim. Członek PPS oraz OMTUR, sekretarz Związku Zawodowego Murarzy,
administrator „Dziennika Popularnego”, pracownik redakcji pisma „Płomienie”, organizator strajku generalnego murarzy w Krakowie w 1933 roku. Został zastrzelony
w 1940 r. we Lwowie przez NKWD, w mieszkaniu wynajmowanym przez starszą
siostrę Wasilewskiej.
25 A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony, T. 1, Warszawa 1990, s. 284.
26 AAN, Z.A. Woźnicka, Wspomnienia o Wandzie Wasilewskiej, tecz. osob. Wandy
Wasilewskiej, sygn. 9599, k. 436.
27 W. Sokorski, Adieu, burdel czyli notatnik intymny, Chicago - Warszawa 1992,
s. 23.
28 Na łamach „Płomyka” ukazały się następujące fragmenty Pokoju na poddaszu:
1936, nr 1 (Rozdział I); nr 3 (Rower); nr 5 (Pożar); nr 7 (Krzak bzu); nr 9 (Wypadek);
nr 10 (Na podwórku); nr 13 (Pani Kalinowska); nr 14 („Zwykła” bawełna); nr 16/17
(Choinka); 1937, nr 2 (Kamizelka); nr 19 (Wózek); nr 21 (Kamizelki); nr 23 (Helenka);
nr 25 (bez tytułu); nr 27/28 (Święta); nr 30 (bez tytułu); nr 31 (Imieniny); nr 33
(Szofer); nr 37 (Nowe mieszkanie); nr 39/40 (bez tytułu).
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wiązkowych. Jego bohaterami jest czworka dzieci-sierot: Anka, Ignas,
Adas, Zosia. Anka jako najstarsza z rodzenstwa, aby zapewnic byt
materialny rodzinie, podejmuje wyniszczającą fizycznie pracę w fabryce bawełny. Pozostała trojka dzieci pomaga jej w obowiązkach domowych. Postawa jaką przyjmują zbliza ich niekiedy do ludzi w pełni
dorosłych i dojrzałych emocjonalnie. Ignas, aby odciązyc finansowo
siostrę, sprzedaje jedyną rzecz, ktorą posiada - rower, dzięki ktoremu
moze jezdzic za miasto. Często rowniez w celu zarobkowym podejmuje rozne prace sezonowe. Zosia gasi pozar oraz ratuje sparalizowaną
babkę Kalinowską przed zaczadzeniem, kalecząc sobie przy tym ręce.
Anka zas walczy z antysemityzmem, tłumacząc osiedlowym dzieciom,
ze ich kolega Chaimek – syn zydowskiego szewca, nie jest wcale od
nich gorszy. Ponadto adoptuje jeszcze jedno niepełnoletnie dziecko Helenkę, ktora po smierci dziadka, staje się sierotą.
Wasilewska w Pokoju na poddaszu podejmuje dwie wazne kwestie.
Po pierwsze jasno daje do zrozumienia, ze miasto nie sprzyja aktywnosci psychofizycznej dzieci, czym nawiązuje do mysli Jana J. Rousseau29. Znacznie lepszym miejscem dla wszechstronnego rozwoju jest
wies, między innymi poprzez stały kontakt z naturą. Kwestia druga
rowniez związana jest z wychowaniem dzieci. Od najmłodszych lat
powinny one wspołpracowac ze sobą, tak aby ich działania przynosiły
korzysci reszcie społeczenstwa. Tym samym praca jest traktowana
jako wartosc, zarowno z punktu widzenia jednostki, jak i całego
społeczenstwa. W ramach jednego zawodu za wykonywaną pracę
wszyscy robotnicy (bez względu na płec) powinni otrzymywac takie
samo wynagrodzenie. Praca jest wartoscią absolutną, jest czynnikiem
wszechstronnego rozwoju człowieka, decyduje o jego miejscu w społeczenstwie i poczuciu socjalnego bezpieczenstwa. Praca Anki jest
przede wszystkim pozyteczna. Pomimo ze wyczerpuje ją fizycznie
czuje się dzięki niej potrzebna i spełniona. Młodszy brat codzienny
wysiłek dziewczyny podsumowuje następująco: „Przeciez ty dajesz
29 Jan J. Rousseau (ur. 28 czerwca 1712 w Genewie, zm. 2 lipca 1778 w Ermenonville) – pisarz tworzący w języku francuskim, filozof, pedagog.
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ludziom ubranie, robisz płotno na bandaze i na poduszki dla niemowląt, i na sukienki dla dzieci, i na wszystko, wszystko”30. Hasła zawarte
w tym utworze niewątpliwie odpowiadają socjalistycznym przekonaniom Wasilewskiej z tego okresu. Warto przypomniec, ze pisarka w latach 1934-1937 była członkiem Rady Naczelnej PPS, gdzie reprezentowała lewicowe skrzydło partii.
Pozostałe utwory
Wiele tekstow dla dzieci i młodziezy Wasilewska jako redaktorka
zamiesciła na łamach „Płomyka” i „Płomyczka”. Niektore z nich to: Jak
Jerzy Bajan został lotnikiem?, „Płomyk” 1934, nr 7; Wspomnienie z roku 1915, „Płomyk” 1934, nr 12; Jak Janek został Sindbadem Żeglarzem,
„Płomyczek” 1935, nr 1; Przyjaciele, „Płomyk” 1935, nr 3. U zegarmistrza, „Płomyczek” 1936, nr 2; Noc trzech króli, „Płomyczek” 1936,
nr 18; Legenda o Janie z Kolna, „Płomyk” 1936, nr 26. Tworczosc dla
dzieci i młodziezy Wandy Wasilewskiej zamknęła się własciwie w latach międzywojennych. Po wybuchu II wojny swiatowej udała się do
Lwowa. Na terytorium okupowanym przez ZSRR brała aktywny udział
w powołaniu Związku Patriotow Polskich oraz 1 DP im. Tadeusza Kosciuszki. Pisała teksty poswięcone problematyce wojennej: Płomień na
bagnach (1940), Tęcza (1943), Po prostu miłość (1945). Po wojnie nie
wrociła do kraju. Razem z czwartym męzem Aleksandrem Korniejczukiem zamieszkała w Kijowie. Zmarła 29 lipca 1964 roku, mając zaledwie 59 lat.
Pomimo oddalenia Wasilewskiej od kraju w okresie PRL-u chętnie
wznawiano jej powiesci. W 1954 roku opublikowano jednotomowy
zbior opowiadan W. Wasilewskiej, adresowany do młodego pokolenia
pt. Utwory dla młodzieży31, w skład ktorego weszły wszystkie jej
utwory dla dzieci i młodziezy, takze te drukowane w czasopismach.
Autorką wstępu do tego wydania była przyjaciołka pisarki – Janina
30W.
31W.

Wasilewska, Pokój na poddaszu, Warszawa 1977, s. 98.
Wasilewska, Utwory dla młodzieży, przedm. J. Broniewska, Warszawa 1954.
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Broniewska32. Znajoma Wasilewskiej na temat jej utworow dla dzieci
i młodziezy odnotowała:
Każdy z zawartych w tym tomie utworów, drobne opowiadanie czy cała powieść, to dokument walki Wandy Wasilewskiej o dziecko robotnicze i chłopskie zatruwane propagandą wrogów robotnika i chłopa. To przeciwwaga
reakcyjnego wychowania, które miało jeden tylko cel – wychować dzieci przeciw własnej klasie robotniczej, na posłusznych, a więc tanich najemników,
przysparzających bogactw fabrykantom i obszarnikom. Utwory literackie
Wandy Wasilewskiej dla dzieci i młodzieży to świadectwo miłości ojczyzny,
prawdziwej ojczyzny ludu pracującego33

Utwory Wasilewskiej adresowane do dzieci i młodziezy cechuje
plastycznosc oraz malarskosc opisu, ktore pisarka osiągnęła stosując
liczne porownania i metafory. Opowiadania bogate są w srodki stylistyczne, szczegolnie w epitety i związki frazeologiczne. Wyrazem folklorystycznych i etnograficznych zainteresowan autorki są wplatane
w utwory roznego rodzaju piesni i przyspiewki np.:
1) goralskie:
Panowie, panowie, będziecie panami,
Ale nie będziecie przewodzić nad nami.
Polana, polana nie jednego pana,
Polanę skosili, pana obwiesili...34

32 Janina Broniewska z domu Künig (ur. 5 sierpnia 1904 r. w Kaliszu, zm. 17 lutego 1981 r. w Warszawie) – polska pisarka, autorka powieści dla dzieci i młodzieży, publicystka, pedagog. W 1933 r. pozbawiono ją prawa do nauczania. W latach
1934-37 redagowała pisma dla dzieci „Płomyk” i „Płomyczek” i pisała książki dla
dzieci. W czasie II wojny światowej przebywała na terenach okupowanych przez
ZSRR. Była działaczką Związku Patriotów Polskich i korespondentem wojennym
Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki oraz członkiem redakcji „Nowych Widnokręgów”; w 1944 r. posłanką do KRN. W 1947 r. powróciła do Polski. Została redaktorem naczelnym tygodnika „Kobieta” oraz redaktorem literackim „Kraju Rad”. Przyjaźń z Wasilewską oraz doświadczenia wojenne opisała w swoich utworach: Maje
i listopady (1967), Tamten brzeg mych lat (1973) oraz w zapiskach Z notatnika
korespondenta wojennego (1953); Zob. Słownik biograficzny historii Polski, J. Chodera,
F. Kiryk (red.), T. 1, Wrocław 2005, s. 154; Literatura Polska: przewodnik encyklopedyczny, J. Krzyżanowski, od 1976 C. Hernas (red.), T. 1, Warszawa 1984, s. 106.
33 J. Broniewska, Wstęp, [w:] W. Wasilewska, Utwory dla młodzieży..., s. 10.
34 W. Wasilewska, Królewski syn..., s. 449.
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2) weselne:
O Krakowa jadę,
Krzemienista droga;
Dajże, dziewczę, buzi, Bój się Pana Boga!35

Podsumowanie
Utwory literackie przeznaczone dla młodziezy nie roznią się zbytnio ani omawianą problematyką, ani językiem od powiesci wojennych
i powojennych Wasilewskiej. Choc autorka wprowadza do nich elementy optymistyczne, cały czas poruszają te same tematy: wyzysk,
nędzę i ubostwo chłopow na wsi oraz dwuklasowosc społeczenstwa
polskiego. Odnalezc w nich bez trudu mozna akcenty społeczne, moralne i patriotyczne. Pisarka często sięgała takze po tematy ze swiata
przyrody, wykorzystywała zebrane w młodosci piosenki, legendy oraz
wątki z opowiesci ludowych, ktore nadają melodyjnosci utworom.
Warto zwrocic uwagę, ze opowiadania (tak samo jak inne utwory
Wasilewskiej) oparte zostały na autentycznym materiale i osobistych
obserwacjach proletariatu krakowskiego. Wasilewska sytuuje swoje
postacie na tle konkretnego srodowiska, ktore doskonale znała. Na
bohaterow swoich opowiadan, utrzymanych w konwencji realistycznej, wybiera dzieci z kręgu biedoty miejskiej oraz rodzin robotniczych,
uposledzonych społecznie. Dzieci te jednak same mogą decydowac
o swoim losie, a nawet o przyszłosci innych pokrzywdzonych sierot,
poniewaz mają silnie rozbudowany instynkt opiekunczy – starsze rodzenstwo wychowuje i utrzymuje młodsze. Pomimo wysokiego poziomu artystycznego utwory Wasilewskiej nie przetrwały proby czasu.
Po przemianach ustrojowych Wanda Lwowna przestała juz byc patronką ulic, instytucji panstwowych i szkoł, a jej utwory wycofano z listy lektur szkolnych.

35Tejże, Wierzby

i bruk, [w:] Utwory dla młodzieży..., s. 491.
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Raport z badań na temat postaw wobec
turystyki i ich społecznych uwarunkowań
w grupie uczniów kończących szkołę
podstawową
Attitudes toward tourism and its social conditions in group
of pupils graduating primary school
Streszczenie:
Praca dotyczy istotnego problemu postaw młodzieży wobec turystyki
i rekreacji. Materiał badawczy stanowiła grupa 220 chłopców i dziewcząt
z 4 szkół województwa pomorskiego. Cel pracy realizowano przy zastosowaniu metody sondażu diagnostycznego w formie ankiety. Wyniki badań wykazały, że postawy te w grupie młodzieży szkolnej są pozytywne na poziomie
2,82 w skali od 0 do 4. Ich najważniejsze determinanty to poziom dziennej
aktywności fizycznej oraz płeć. Pozostałe uwarunkowania okazały się nieistotne statystycznie, a zaliczono do nich wykształcenie rodziców, status ekonomiczny rodziny oraz miejsce zamieszkania. Wyniki są częściowo zbieżne
z dotychczasowym stanem wiedzy na temat społecznych uwarunkowań postaw wobec kultury fizycznej.
Słowa kluczowe: wskaźnik postawy, uwarunkowania społeczne, postawy
wobec turystyki i rekreacji
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Abstract:
The paper refers essential problem concerning youth attitudes to tourism
and recreation. Research group were 220 boys and girls from four elementary schools of Pomeranian province. Aim of the paper was executed by diagnostic survey in form of questionnaire among a selected group of people.
Results of the investigations have shown that attitudes are positive on the
level 2,82 in scale between 0 and 4. The most important conditions of the
attitudes are level of daily physical activity and the gender. Another factors
have not statistical significance, for example parental education, economical
status and place of residence. Results are partially coincided with current
empirical knowledge about social conditions of attitudes to physical culture.
Keywords: attitude index, social conditions, attitudes to tourism and recreation

Wstęp
Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistosc stawia wspołczesnego
człowieka w obliczu licznych wyzwan. Postęp cywilizacyjny z jednej
strony ma gwarantowac większy komfort zycia, z drugiej jednak jest
przyczyną wzrostu jego tempa. Uwikłanie w problemy prywatne i zawodowe nakazuje refleksję nad zgubnymi konsekwencjami wyznaczania sobie coraz to nowych zadan. Wynikają stąd licznie podejmowane
proby uzyskania wewnętrznej stabilizacji psychofizycznej poprzez aktywnosc fizyczną, zmianę nawykow dietetycznych, techniki psychorelaksacji czy częstszy kontakt z przyrodą. Oprocz tych działan, ktorych
skutecznosc opiera się głownie na systematycznosci, podkreslic tez
nalezy znaczenie praktyk o bardziej incydentalnym charakterze, takich jak sezonowe wyjazdy turystyczne. Aby mozna było uczynic z nich
swoistą filozofię wypoczynku, niezbędne jest uprzednie uformowanie
własciwych postaw wobec turystyki.
Dotychczas zebrane wyniki badan wskazują, ze postawy wobec
turystyki są zroznicowane w zaleznosci od wieku i wykształcenia respondentow, stopnia ich zamoznosci lub przynaleznosci do okreslonej
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grupy etnicznej1. Niektorzy badacze zaznaczają, ze osoby czerpiące
dochody z turystyki, wykazują większą akceptację dla oddziaływania,
jaki turystyka wywiera na srodowisko ich zycia w porownaniu z pozostałymi mieszkancami2. Waznym uwarunkowaniem postaw mieszkancow wobec turystow i turystyki jest poziom turystycznego rozwoju miejscowosci, w tym wielkosc ruchu przyjazdowego3. Zazwyczaj
w początkowej fazie rozwoju turystyki uwidacznia się przychylny
stosunek społecznosci lokalnych do turystow4. W Polsce nieliczne jak
dotąd badania nad postawami społeczenstwa wobec rozwoju turystyki i ruchu turystycznego realizowano w obrębie i otoczeniu parkow
narodowych – Słowinskiego5 i Babiogorskiego6, a takze w wybranych
miejscowosciach turystycznych roznych stref krajobrazowych 7. Z kolei
w latach 2010- 2011 przeprowadzono badania eksploracyjne w wybranych gminach turystycznych Beskidu Sląskiego, ktorych celem było rozpoznanie postaw ich mieszkancow wobec turystow, opinii na te-

1 A. Besculides, M. E. Lee, P. J. McCormick, Residents’ Perceptions of the Cultural
Benefits of Tourism, „Annals of Tourism Research” 2002, Vol. 29 ( 2 ), s. 303-309.
2 C. Jurowski, M. Uysal, D. R. Williams, A Theoretical Analysis of Host Community
Resident Reactions to Tourism, „Journal of Travel Research” 1997, Vol. 34 ( 2), s. 3-11;
K. Lindberg, R. L. Johnson, Modeling Resident Attitudes toward Tourism, „Annals of
Tourism Research” 1997, Vol. 24 ( 2 ), s. 402-424.
3 D. Gursoy, G. Rutherford, Host Attitudes toward Tourism: An Improved Structural
Model, „Annals of Tourism Research” 2004, Vol. 31 ( 3), s. 495-516.
4 P. Bastias-Perez, T. Var, Perceived Impacts of Tourism by Residents, „Annals of
Tourism Research” 1995, Vol. 22 ( 1 ), s. 208-210.
5 D. Matuszewska, Społeczne uwarunkowania planowania i zarządzania zrównoważonym rozwojem turystyki w parkach narodowych na przykładzie Słowińskiego
Parku Narodowego, [ w : ] G. Gołembski ( red. ), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Poznań 2008, s. 336-350.
6 R. Pawlusiński, M. Mika, R. Faracik, Plan rozwoju i zarządzania turystyką w regionie Babiej Góry, Kraków 2008;
7 A. Rapacz, P. Gryszel, D. E. Jaremen, Udział mieszkańców w realizacji idei zrównoważonego rozwoju, [ w : ] G. Gołembski ( red. ), Turystyka jako czynnik..., op. cit.,
s. 162-179; I. Sikorska-Wolak, J. Zawadka, Postawy społeczności lokalnej wobec rozwoju turystyki wiejskiej, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis.
Oeconomica” 2011, Nr 288 ( 64), s. 93-102.
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mat lokalnego rozwoju turystyki i jego znaczenia ekonomicznego oraz
aktywnosci władz lokalnych w zakresie jego wspierania8.
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie znaczenia poszczegolnych uwarunkowan społecznych dla kształtowania postaw wobec
turystyki na przykładzie niewielkiej grupy badawczej, co moze stac
się przyczynkiem do kolejnych badan, dzięki ktorym przedstawione tu
wnioski będzie mozna poddac szerszemu uogolnieniu.
Procedura badawcza
Populację badawczą stanowili uczniowie klas szostych 4 szkoł podstawowych wojewodztwa pomorskiego zlokalizowanych w miescie
(Gdynia – 2 szkoły) i na wsi (Luzino, Choczewo). Badanie, ktorym objęto łącznie 220 osob (112 chłopcow i 108 dziewcząt) w wieku 13 lat
przeprowadzono wiosną 2008 roku. Zastosowano metodę sondazu
diagnostycznego, w ramach ktorej posłuzono się własnego autorstwa
kwestionariuszem ankiety postaw wobec turystyki i rekreacji kwestionariuszem ankiety postaw wobec turystyki rekreacji autorstwa
własnego. Narzędzie w swojej tresci odnosi się do ankiety postaw
młodziezy wobec kultury fizycznej 9 z zastosowaniem norm dla okreslenia znaku i siły postawy 10. Zastosowano skalę interwałową typu
Likerta11, w ktorej osoba badana moze podkreslic jedną z 5 danych do
wyboru odpowiedzi: całkowicie się zgadzam – 4 punkty, zgadzam się
– 3 punkty, nie mam pewnosci – 2 punkty, nie zgadzam się – 1 punkt,
całkowicie się nie zgadzam – 0 punktow. Uzyskujemy wtedy stopien
zgody badanej osoby z danym twierdzeniem w skali od 0 do 4, a po
8 M. Mika, Postawy społeczności lokalnych wobec turystów i rozwoju turystyki –
przykład gmin Beskidu Śląskiego, „Prace Geograficzne”, Instytut Geografii i Gospodarki
Przestrzennej UJ, Kraków 2013, z. 134, s. 83-100.
9 K. Górna, Przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w kulturze fizycznej, Katowice 2001, s. 249-255.
10 M. Wojciechowski, Badania nad postawami dziewcząt klas VII i VIII wobec wybranych wartości psychospołecznych szkolnego wychowania fizycznego, „Kultura Fizyczna” 1990, Nr 5-6, s. 21-25.
11 S. Mika, Psychologia społeczna, Warszawa 1984, s. 138-147.
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zsumowaniu punktow za poszczegolne pytania i podzieleniu uzyskanej wartosci przez liczbę pytan – usredniony globalny wskaznik postawy, dla ktorego przyjęto normy12:
0,00 – 0,49 pkt.
– postawa zdecydowanie negatywna
0,50 – 1,49 pkt.
– postawa negatywna
1,50 – 2,49 pkt.
– postawa obojętna
2,50 – 3,49 pkt.
– postawa pozytywna
3,50 – 4,00 pkt.
– postawa zdecydowanie pozytywna.
Kwestionariusz ankiety zawierał podstawowe informacje o badanych osobach wykorzystane do analizy, takie jak płec, miejsce zamieszkania, status ekonomiczny, wykształcenie rodzicow i zakres pozaszkolnej aktywnosci fizycznej oraz 25 pytan o następującej tresci:
1. Czy lubisz uprawiac turystykę aktywną (rowerową, narciarską,
kajakową itp.)?
2. Czy podrozowanie jest ciekawszą formą wypoczynku niz lezenie
na plazy?
3. Czy interesują Cię wycieczki turystyczno-krajoznawcze?
4. Czy odwiedziłes w ostatnim roku jakies miejsca poza Twoim
miejscem zamieszkania?
5. Czy w Polsce jest wiele ciekawych atrakcji turystycznych?
6. Czy w weekendy poswięcasz czas na turystykę?
7. Czy chętnie wstałbys dwie godziny wczesniej z łozka w weekend
w celu turystycznym?
8. Czy chętnie uczestniczysz w rodzinnych wyprawach turystycznych?
9. Czy często wyjezdzasz z rodziną zwiedzac rozne miejsca?
10. Czy zdarzyło Ci się odmowic udziału w wycieczce, pomimo iz
miałes wolny czas?
11. Czy zgodziłbys się na wyjazd turystyczny z klasą w czasie wakacji?
12 W. Pańczyk, Biologiczno-zdrowotne i wychowawcze efekty lekcji wychowania fizycznego w terenie i w sali, Zamość 1999, s. 54.
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12. Czy poswięciłbys inną czynnosc (komputer, TV, zabawa, spanie)
dla wyjazdu turystycznego?
13. Czy poswięciłbys noc na oglądanie video z Twojej ostatniej wyprawy turystycznej?
14. Czy turystyka pomaga poszerzac własną wiedzę?
15. Czy kupiłbys ksiązki związane z turystyką?
16. Czy z własnej potrzeby przeglądasz mapy, atlasy czy przewodniki?
17. Czy oglądasz filmy o tematyce krajoznawczo – turystycznej?
18. Czy uwazasz, ze warto wydac pieniądze na sprzęt turystyczny?
19. Czy uwazasz, ze organizacje i kluby turystyczne są potrzebne?
20. Czy chciałbys zostac przewodnikiem lub pilotem wycieczek?
21. Czy chciałbys zdobywac odznaki turystyczno – krajoznawcze?
22. Czy chciałbys pracowac kiedys w branzy turystycznej?
23. Czy chciałbys nalezec do jakiejs organizacji turystycznej?
24. Czy turystyka powinna byc uprawiana przez ludzi w kazdym wieku?
25. Czy turystyka kojarzy Ci się z pielęgnowaniem zdrowia?
Na podstawie zebranego materiału wyliczono globalny wskaznik
postawy oraz odniesiono do niego pięc wybranych uwarunkowan.
W badaniach zastosowano analizę statystyczną w postaci wspołczynnika korelacji Pearsona i testu t-Studenta.
Omówienie wyników badań
Analiza badan całej grupy wykazała, ze wynik globalnego wskaz nika postawy wyniosł 2,82 w skali od 0 do 4. W skali uwarunkowan
postaw najwazniejszą rolę odegrała pozaszkolna aktywnosc fizyczna.
Analizując ją, dokonano podziału osob na grupę angazującą się w pozaszkolną aktywnosc fizyczną i taką, ktora w niej nie uczestniczy (tabela 1).
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Tabela 1. Porównanie globalnego wskaźnika postawy w grupie osób nieaktywnych
oraz aktywnych fizycznie w czasie pozaszkolnym
Osoby aktywne
(N – 27)

Osoby nieaktywne
(N – 193)

s
3,21

0,15

p

s
2,77

0,28

0,000

Źródło: opracowanie własne.

Mniejszą, ale rowniez istotną statystycznie roznicę, wykazało porownanie osob według kryterium płci. Wyzszy wskaznik postawy zanotowano w grupie chłopcow (tabela 2).
Tabela 2. Porównanie globalnego wskaźnika postawy w grupie chłopców i dziewcząt
Chłopcy (N – 112)

Dziewczęta (N – 108)

s
2,88

0,28

s
2,76

0,32

p
0,002

Źródło: opracowanie własne.

Pozostałe dwa uwarunkowania analizowane za pomocą tej samej
metody okazały się w badanej grupie nieistotne statystycznie. W tabelach 3 i 4 zostały one przedstawione według malejącej roznicy poziomu istotnosci.
Tabela 3. Porównanie globalnego wskaźnika postawy w grupie uczniów z miasta i ze
wsi
Uczniowie z miasta
(N – 106)

Uczniowie ze wsi
(N – 114)

s
2,84

0,30

p

s
2,80

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 4. Porównanie globalnego wskaźnika postawy w grupie uczniów
o zadowalających i niezadowalających warunkach życia
Warunki zadowalające (N
– 107)

Warunki niezadowalające
(N –113)

s
2,84

p

s

0,30

2,81

0,31

0,454

Źródło: opracowanie własne.

Osobnej analizie poddane zostały postawy w kontekscie wykształcenia ojca i matki badanych osob. Nie wykazano istotnych statystycznie roznic w postawach między dziecmi rodzicow reprezentujących
cztery poziomy wykształcenia. Sytuacja ta dotyczy zarowno grupy
ojcow (tabela 5) jak i matek dzieci (tabela 6).
Tabela 5. Poziom istotności różnic między postawami dzieci ojców z różnym
wykształceniem
Wykształcenie
(wartość wskaźnika
postawy)

Średnie
(2,79)

Wyższe
(2,83)

Zawodowe
(2,76)

Podstawowe
(2,87)

Średnie (2,79)

–

0,907

0,974

0,384

Wyższe (2,83)

0,907

–

0,830

0,892

Zawodowe (2,76)

0,974

0,830

–

0,497

Podstawowe (2,87)

0,384

0,892

0,497

–

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 6. Poziom istotności różnic między postawami dzieci matek z różnym
wykształceniem
Wykształcenie
(wartość wskaźnika
postawy)

Średnie
(2,79)

Wyższe
(2.86)

Zawodowe
(2,83)

Podstawowe
(2,84)

Średnie (2,79)

–

0,676

0,957

0,808

Wyższe (2,86)

0,676

–

0,984

0,990

Zawodowe (2,83)

0,957

0,984

–

0,999

Podstawowe (2,84)

0,808

0,990

0,999

–

Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie
Choc przedstawione wyniki dotyczą badan realizowanych kilka lat
temu, to ich aktualnosc jest związana z niewątpliwą ponadczasowoscią problematyki postaw wobec kultury fizycznej, a w tym takze turystyki. Uzyskany w badaniach globalny wskaznik postawy (2,82)
okazał się bowiem niemal identyczny ze wskaznikiem postaw osiągniętym przez Panczyka13 w odniesieniu do grup uczestniczących w terenowych zajęciach wychowania fizycznego (2,81). Według przyjętych
norm osoby biorące udział w badaniu charakteryzują się pozytywną
postawą wobec turystyki i rekreacji. O znaczeniu aktywnosci ruchowej dla kształtowania postaw prozdrowotnych, a przez to takze pro
rekreacyjnych, mogą swiadczyc niektore wyniki eksperymentow prowadzonych zarowno w kraju14, jak i za granicą15.
Wskazuje się na znaczący wzrost tak globalnego, jak i cząstkowych
wskaznikow postawy u osob poddanych innowacji pedagogicznej
w zakresie wychowania fizycznego polegającej na zwiększeniu liczby
godzin lekcyjnych realizowanych w przestrzeni pozaszkolnej (outdoor
activity). Dowodzi się rowniez poprawy wielu cech, wiąząc aktywizację na poziomie fizjologicznym z poprawą nastawienia emocjonalnego
do zajęc oraz ogolnie z pozytywnymi zmianami w zakresie postaw
Ibidem, s. 102.
M. Napierała, M. Szark-Eckardt, H. Żukowska, M. Kuska, W. Zukow, Aktywność
fizyczna w zdrowym stylu życia bydgoskich gimnazjalistów, „Journal of Health Sciences” 2014, Vol. 4 (11), s. 11-32; M. Paczyńska-Jędrycka, W. Łubkowska, Edukacja
zdrowotna przez gry i zabawy ruchowe z uwzględnieniem zabaw animacyjnych w opinii studentek pedagogiki elementarnej (na przykładzie województwa wielkopolskiego),
„Pielęgniarstwo Polskie” 2014, Nr 3 (53), s. 215-221; E. Kozdroń, Rekreacja ruchowa
jako składnik zdrowego stylu życia. Minimum aktywności ruchowej, [w:] E. Kozdroń
(red.) Podstawy teorii i metodyki rekreacji ruchowej. Podręcznik dla instruktora rekreacji ruchowej – część ogólna. Warszawa 2008, s. 60-65.
15 J. M. Burnham, Exercise is medicine: health benefits of regular physical activity,
„The Journal of the Louisiana State Medical Society” 1998, Vol. 150 (7), s. 319-323;
A. P. Hills, S. J. Street, N. M. Byrne, Physical Activity and Health: „What is Old is New
Again", „Advances in Food and Nutrition Research” 2015, Vol. 75, s. 77-95; D. E. Warburton, C. W. Nicol, S. S. Bredin, Health benefits of physical activity: the evidence,
„Canadian Medical Association Journal” 2006, Vol. 174, nr 6, s. 801-809.
13
14
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względem kultury fizycznej16. W tym kontekscie mozna odniesc spostrzezenia W. Panczyka jego spostrzezenia do wynikow niniejszych
badan przedstawionych w tabeli 1, a dotyczących porownania wskaznika postaw w grupach osob o roznym stopniu aktywnosci fizycznej.
Poza zwiększoną aktywnoscią fizyczną badania wskazały płec jako
czynnik roznicujący wskaznik postawy względem turystyki i rekreacji.
Wykazano znaczną przewagę pozytywnych postaw wsrod młodziezy
męskiej, co potwierdziło wczesniejsze wnioski Panczyka. Trudnosci
z kształtowaniem emocjonalnego stosunku dziewcząt do aktywnosci
fizycznej podkreslali rowniez Frołowicz17, Madejski18 oraz Kwiecinski
i Janeczek19. Co więcej, obserwowana od okresu dojrzewania niechęc
dziewcząt do aktywnosci przejawia się mniejszą niz u chłopcow
aktywnoscią fizyczną w kolejnych latach zycia. Potwierdziły to badania wsrod osob dorosłych20. Większosc wynikow obserwacji wykazała, ze zakonczenie edukacji szkolnej powoduje najczęsciej zaniechanie
dotychczas obowiązkowej aktywnosci ruchowej, a zatem i stopniowe
osłabianie własciwych postaw wobec turystyki, aktywnosci fizycznej
i zdrowia. Symptomy tego zjawiska widoczne są juz w okresie nauki
16 M. Pasek, Postawy prosomatyczne uczniów jako efekt zajęć z wychowania fizycznego w terenie i w sali w świetle wybranych uwarunkowań osobniczych i środowiskowych, Gdańsk 2013, s. 143.
17 T. Frołowicz, Nastawienie do kultury fizycznej polskich piętnastolatków [w:]
Materiały z konferencji naukowo-metodycznej nt. Wychowanie fizyczne i sport dzieci
i młodzieży, Gdańsk 1989, s. 87.
18 E. Madejski, Wpływ modernizacji szkolnego systemu wychowania fizycznego na
efektywność zajęć oraz postawy uczniów wobec kultury fizycznej, „Studia i Monografie”, Nr 12, Kraków 1997, s. 68-69.
19 J. Kwieciński, E. Janeczek, Aktywność fizyczna dzieci z regionu konińskiego określona metodą MVPA [w:] R. Muszkieta. M. Napierała, A. Skaliy, W. Żukow (red.), Wspomaganie rozwoju i edukacji człowieka poprzez turystykę, sport i rekreację, Bydgoszcz
2009, s. 334.
20 S. Nowak, Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych [w:]
S. Nowak (red.) Teorie postaw, PWN, Warszawa 1973, s. 23; S. Wanat, Uczestnictwo
w masowej kulturze fizycznej – czas wolny w środowisku wielkomiejskim, „Kultura Fizyczna” 1989, Nr 3-4, s. 14-15; T. Wolańska, Ustawiczne wychowanie do rekreacji
fizycznej, „Kultura Fizyczna” 1989, Nr 5-6, s. 17-18; M. Orłowska, Problemy czasu wolnego w pedagogice społecznej, [w:] M. Orłowska (red.) Pedagogika społeczna: dokonania, aktualność, perspektywy, Toruń 2002, s. 581-598.
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szkolnej, kiedy coraz mniejszy odsetek młodych ludzi podejmuje
aktywnosc ruchową21. O zaangazowaniu w działania turystyczne dzieci do 14 roku zycia mozna wnioskowac z danych ze szkoł oraz organizacji młodziezowych działających wsrod młodziezy. Jak wynika z danych Instytutu Turystyki22, obniza się odsetek dzieci uczestniczących
w wyjazdach turystycznych z 54% respondentow w roku 2001 do
44% w roku 2005. Znalazło to potwierdzenie w niniejszych badaniach, w ktorych młodziez aktywna fizycznie poza szkołą stanowi zaledwie 12% poddanej analizie populacji. Badanie nie wykazało natomiast roznic między postawami w grupach młodziezy miejskiej i wiejskiej, wbrew opinii, ze rodziny z duzych aglomeracji miejskich częsciej
przejawiają aktywnosc turystyczną23. Potwierdza to doniesienia z zakresu antropologii społecznej, ktorych głownym załozeniem jest brak
roznic między warstwami społecznymi i srodowiskowymi na linii
miasto-wies. Uzasadnia się to tym, ze ludnosc kraju w okresie swej
najnowszej historii wymieszana jest w sposob dostateczny, a klasy czy
warstwy społeczne są od wielu dziesięcioleci otwarte24. Zacieranie
roznic między grupami dzieci z duzych i mniejszych skupisk ludnosci
jest obserwowane takze w zakresie inicjatyw związanych z kształtowaniem zainteresowania formami turystyki i rekreacji w postaci tworzenia sciezek dydaktycznych25 czy zakładania klubow propagujących
K. Górna, Przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w kulturze fizycznej, Katowice 2001, s. 189-190; M. Bukowiec, Postulowane, założone i rzeczywiste funkcje wychowania fizycznego w przygotowaniu do uczestnictwa w kulturze fizycznej, Kraków 1990,
s. 130; M. Pasek, Sprawność fizyczna a jej somatyczne uwarunkowania na przykładzie
dziewcząt szkoły średniej z Rumi, „Rocznik Naukowy AWFiS”, Gdańsk 2011, t. XXI,
s. 13; B. Alejziak, Wyjazdy turystyczne młodzieży a samowychowanie, „Edukacja” 2005,
Nr 4, s. 48-61.
22 J. Łaciak, Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2005 roku, Warszawa 2006.
23 R. Winiarski, J. Zdebski, Psychologia turystyki, Warszawa 2008, s. 29.
24 J. Charzewski, Demograficzne i urbanizacyjne wyznaczniki kultury fizycznej, [w:]
Z. Krawczyk, R. Przewęda, T. Ulatowski (red.), Raport o kulturze fizycznej w Polsce,
Warszawa 1989, s. 45.
25 M. Nowacka, Edukacja turystyczna i rekreacyjna młodzieży szkolnej na przykładzie miejskiej ścieżki dydaktycznej po Szydłowcu, [w:] R. Muszkieta. M. Napierała,
A. Skaliy, W. Żukow (red.), Wspomaganie rozwoju..., op. cit., s. 125.
21
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wsrod dzieci marsze na orientację 26, choc działania takie w wybranych duzych miastach są oceniane bardzo wysoko 27. Zaobserwowano
takze brak związkow z wykształceniem rodzicow oraz sytuacją materialną rodzin badanych dzieci. Tymczasem według licznych doniesien,
sytuacja rodzinna ma duzy wpływ na osiągnięcia dydaktycznowychowawcze dziecka28. Poniewaz srodowiska rodzinne są roznorodne, odmienne warunki materialne, psychologiczne, kulturalne i społeczne powodują, ze dzieci osiągają lepsze lub gorsze wyniki w nauce.
Czynnikiem dominującym, okreslającym wiele cech srodowiska rodzinnego, jest poziom wykształcenia rodzicow, ktory warunkuje sytuację materialną i mieszkaniową rodziny, jej dochody i strukturę wydatkow, w tym wydatki na wyposazenie mieszkan i tzw. „kulturę”.
Okazuje się, ze w rodzinach o wyzszej pozycji społecznej – rodzinach
inteligenckich – preferowane są takie wartosci rodzicielskie, ktore
mają charakter rozwojowy, a więc powinny generowac lepsze postawy względem kultury fizycznej, takze turystyki i rekreacji. Podkresla
się, ze większą aktywnosc turystyczną przejawiają rodzice o wyz szym
poziomie wykształcenia i korzystnym statusie materialnym29.
W obliczu powyzszych spostrzezen, tak własnych jak i innych autorow, nalezy uznac, iz uzyskana w badaniach przewaga w pozytywnych
postawach wobec turystyki i rekreacji jest scisle związana z zakresem
podejmowanej aktywnosci fizycznej w wieku szkolnym. Wyniki badan
potwierdzają zroznicowanie płciowe w zakresie postaw względem
turystyki i rekreacji, Zgadzają się więc z rezultatami wczesniejszych
badan odnoszących czynnik płci do postaw względem kultury fizycz26 R. Gotowski, K. Parzych, Znaczenie marszów na orientację w procesie edukacji
dzieci i młodzieży w województwie kujawsko-pomorskim, [w:] R. Muszkieta. M. Napierała, A. Skaliy, W. Żukow (red.), Wspomaganie rozwoju..., op. cit., s. 385.
27 A. Szwichtenberg, M. Soroka, Analiza wykorzystania czasu wolnego przez dzieci
i młodzież miasta Gdynia [w:] W. W. Gaworecki, Z. Mroczyński (red.) Turystyka i sport
dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, Gdańsk 2008, s. 391.
28 M. Przetacznik, G. Makiełło-Jarża, Podstawy psychologii ogólnej, Warszawa 1982,
s. 242; H. Filipczuk, Rodzina a rozwój psychiczny dziecka, Warszawa 1981, s. 38-55;
H. Marczewska, T. Wolańska, Rodzina jako środowisko wychowania do rekreacji [w:]
T. Wolańska (red.), Wybrane zagadnienia rekreacji ruchowej, Warszawa 1988, s. 28-86.
29 R. Winiarski, J. Zdebski, Psychologia turystyki, Warszawa 2008, s. 29.
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nej. Nie zaobserwowano natomiast sugerowanych w literaturze roznic
w postawach wobec turystyki i rekreacji przy uwzględnieniu takich
uwarunkowan, jak miejsce zamieszkania, status materialny rodziny
i wykształcenie rodzicow. Wreszcie osiągnięty wynik globalnego
wskaznika postawy dzieci mozna ocenic jako dobry, aczkolwiek
w perspektywie dotychczasowych badan zachodzi prawdopodobienstwo jego szybkiego i systematycznego obnizania w pozniejszym
okresie ich zycia.
Wyniki pozniejszych badan odnoszących się do postaw wobec ruchu turystycznego dowodzą istotnej roli, jaką turystyka moze wywierac na lokalne społecznosci. Niekoniecznie przy tym, postawy mieszkancow bywają jednoznacznie pozytywne, co jest zrozumiałe w obliczu istniejących dysfunkcji turystyki30. Dla przeciwwagi wyniki innych
badan sugerują, ze postawy mieszkancow wsi wobec turystow i rozwoju turystyki wiejskiej są z reguły pozytywne31. Rowniez analizy
przeprowadzone w gminach gorskich dowodzą, ze mimo znacznego
oddziaływania ruchu turystycznego na lokalne srodowisko, badane
społecznosci charakteryzuje wysoki stopien akceptacji dla lokalnego
rozwoju turystyki32. Mozna więc raczej stwierdzic, ze postawa indywidualna wobec turystyki jest kształtowana przez liczne determinanty,
a jej kierunek i siła bywają uzaleznione od tego, jakie emocje wyzwalają w człowieku związane z nią zjawiska.
Bibliografia:
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31 I. Sikorska-Wolak, J. Zawadka J., Postawy społeczności..., op. cit., s. 93-102.
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Tworzenie spółek wodnych w świetle
aktualnych regulacji prawnych
Creating water companies in light of current legal
regulations
Streszczenie:
Gospodarka wodna jest nieodłącznym elementem życia i rozwoju nowoczesnych społeczeństw. Nieodłącznym elementem tej gospodarki są spółki
wodne. W Polsce zagadnienia te są uregulowane w odpowiednich przepisach, a ich podstawę stanowi ustawa z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne .
Spółki wodne jako forma działalności organizacyjnej, zostały ujęte już
w ustawie prawo wodne z 1922r. Mają one więc swoje prawne umocowania
od wielu lat. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w prawie wodnym z 2001 r.
W myśl przepisów tam zawartych urządzenia melioracyjne służące do nawadniania lub odwadniania gruntów utrzymywane są przez właścicieli
gruntów lub inne podmioty, które odnoszą z tego tytuły korzyści. Dlatego dla
usprawnienia i ulepszenia realizacji właściwego gospodarowania wodami
i urządzeniami wodnymi przez właścicieli gruntów i wszystkich odnoszących korzyści tworzone są dobrowolne organizacje zwane spółkami wodnymi, które przejmują wykonywanie obowiązków związanych z utrzymywaniem urządzeń melioracji szczegółowych od zainteresowanych.
Słowa kluczowe: spółka wodna, zarząd spółki, prawo wodne, komisja rewizyjna, katastrat.
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Abstract:
Water economy is an inseparable part of life and modern societies development. An inseparable part of the water economy are water companies. In
Poland such issues are organized by proper regulations and their basis is
a legal act set up on the 18th of July, 2001, called Water Law.
Water companies as a form of organized activity has been implemented
in legal act Water Law since 1922 thus having been fixed for many years. It
was reflected in in the Water Law in 2001. According to the legal regulations
in the Water Law, the devices used for irrigation and desiccation of the arable lands are maintained by the land owners and other business entities who
benefit from the usage of these lands. Therefore, for the improvement of the
usage of water and water devices by land owners and other entities, voluntary organizations called water companies are set up. Water companies take
over the responsibilities concerned with the land improvement from the
people concerned.
Keywords: water company, company board, Water Law, audit committee,
katastrat

Cel i przedmiot opracowania
Społka wodna jest swoistego rodzaju umową mającą na celu zaspokajanie wskazanych ustawą - prawo wodne - potrzeb z zakresu gospodarowania wodami. Społka wodna jest formą organizacyjną odrębną
zarowno od społek cywilnych działających w oparciu o ustawę z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jak i od społek prawa handlowego, osobowych i kapitałowych, działających w oparciu o ustawę
z dnia 15 wrzesnia 2000 r. – Kodeks społek handlowych. Jej powstanie
i zasady działania reguluje wspomniana juz wczesniej ustawa – prawo
wodne1.
W polskim systemie prawnym funkcjonują rozne typy społek.
Społki wodne są typowym przykładem społek prawa administracyj1 D. Pikor, Tworzenie spółek wodnych, http://www.naukaibiznes.tv/artykuly/po
kaz/tworzenie-spolek-wodnych (dostęp: 10.03.2016 r.).
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nego2. Społka wodna to instytucja prawnoustrojowa, podlegająca
przepisom prawa wodnego, ktora daje podstawę do wykorzystania
działan i inicjatyw społecznych do wykonywania zadan administracji
publicznej w dziedzinie gospodarki wodnej3. Uwzględniając poglądy
pismiennictwa, a przede wszystkim tresc przepisu art. 164 ust. 1 ustawy prawo wodne, mozna przyjąc, ze społka wodna to podmiot prawa
o charakterze publicznoprawnym, związany z gospodarką wodną4.
Społka prawa administracyjnego jest organizacją bardzo specyficzną, zrzeszającą osoby fizyczne lub prawne powołaną po to, aby
nadzorowac wspolne przedsięwzięcia. Zalicza się do nich na przykład
społki powołane do zarządzania wspolnotami gruntowymi uregulowane w art. 14-25 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspolnot gruntowych5 oraz społki wodne, uregulowane w ustawie
prawo wodne6.
Celem opracowania jest przede wszystkim analiza zasad i mechanizmow jakie towarzyszą powstawaniu społek wodnych.
Powstanie spółki wodnej
Ustawodawca w bardzo skromny sposob uregulował kwestie związane z powstaniem i funkcjonowaniem społek wodnych, nie przyznając zadnym organom delegacji do wydania jakichkolwiek przepisow
wykonawczych. Rodzi się więc pytanie o mozliwosc posługiwania się,
w kwestiach w ustawie nieuregulowanych, przepisami dotyczącymi
innych rodzajow społek. Lakonicznosc ustawodawcy w sprawach spo łek wodnych sugeruje mozliwosc swobodnego kształtowania stosunkow wewnątrz tych społek celem dostosowania ich organizacji do
zadan, ktore mają realizowac w celu zaspakajania potrzeb członkow
B. Rakoczy, Wybrane problemy prawa wodnego, Warszawa 2013, s. 245.
R. Paczuski, Spółki wodne – cele, zadania, prawne podstawy organizacji oraz perspektywy ich rozwoju w kontekście zachodzących zmian, Toruń 2006, s. 9 i nast.
4 B. Rakoczy, Prawo wodne komentarz, Warszawa 2013, s. 678.
5 T.j. Dz. U. z 1963r. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.
6 J. Szałuchowicz, Prawo wodne. Komentarz, Warszawa 2010, s. 404.
2
3
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z zakresu gospodarowania wodami. Nie ma więc przeszkod w stosowaniu przez społki wodne rozwiązan przyjętych dla społek innego rodzaju, o ile rozwiązania te zostaną przyjęte przez własciwe organy
społki. Pamiętac jedynie nalezy, ze rozwiązania takie nie mogą byc
społce narzucone z zewnątrz, a w szczegolnosci przez organy uprawnione do kontrolowania społek wodnych7.
Do powstania społki wodnej potrzebne jest porozumienie co najmniej 3 osob fizycznych lub prawnych. Inicjatorem powstania takiej
społki nie moze byc jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowosci prawnej. Dla zawarcia porozumienia nie jest konieczna forma
aktu notarialnego. Jednoczesnie ustawodawca wyraznie wskazuje, ze
porozumienie w sprawie powołania społki wodnej powinno byc sporządzone na pismie. Porozumienie jest dokumentem prywatnym, niewymagającym zatwierdzenia przez zadną władzę, ani koniecznym do
okazywania zadnej władzy, gdyz ustawodawca nie nałozył takich
wymogow na osoby działające w celu powołania społki wodnej8.
Społki wodne zgodnie z art. 164 ust. 8 ustawy prawo wodne, mogą
tworzyc związki społek wodnych, ktore są szerszą struktura organizacyjną. Natomiast zgodnie z art. 164 ust. 10 wyzej wymienionej ustawy,
mogą rowniez byc powoływane związki wałowe, ktorych celem jest
wykonanie i utrzymywanie wałow przeciwpowodziowych wraz
z urządzeniami wodnymi stanowiącymi ich wyposazenie. Dla związkow wałowych stosuje na podstawie art. 164 ust. 11 ustawy prawo
wodne odpowiednie przepisy dotyczące społek wodnych. Jednak
w przeciwienstwie do społek wodnych nadzor nad ich działalnoscią
sprawuje własciwy marszałek wojewodztwa zgodnie z art. 164 ust. 9
Prawa wodnego.
Do utworzenia społki konieczne jest uchwalenie statutu przez osoby zainteresowane utworzeniem społki i dokonanie wyboru władz.
Społka wodna nabywa osobowosc prawną z chwilą zatwierdzenia
statutu przez starostę. Utworzenie społki podlega obowiązkowi wpisu
7
8

D. Pikor, op.cit.
Ibid.
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w katastrze wodnym (odpowiednik KRS lub CEIDG) zgodnie z art. 167
ustawy prawo wodne.
Stosownie do art. 165 ust. 1 prawa wodnego do utworzenia społki
wodnej wymagane jest podjęcie następujących czynnosci:
1) uchwalenie statutu społki przez osoby zainteresowane utworzeniem społki,
2) dokonanie wyboru organow społki.
Statut spółki
Statut społki, oprocz przepisow prawa wodnego, jest podstawowym dokumentem, regulującym powstanie, ustroj i ustanie społki
jako osoby prawnej. Statut społki powinien byc uchwalony przez
osoby zainteresowane utworzeniem społki. Prawo wodne przewiduje
dla przyjęcia statutu formę uchwały nie wskazuje większosci, ktora
jest potrzebna do jej podjęcia. Uchwały walnego zgromadzenia społki
w sprawie zmiany statutu wymagają większosci 2/3 głosow przy
obecnosci, co najmniej połowy członkow społki. Zasadnym w tej
sytuacji wydaje się przyjęcie, ze skoro zmiana statutu nie wymaga
jednomyslnej uchwały i wystarczająca jest do jej przyjęcia większosc
kwalifikowana 2/3 głosow, to do podjęcia uchwały uchwalającej statut
taka większosc, sposrod osob, ktore zawarły porozumienie w sprawie
utworzenia społki, tez będzie wystarczająca, zwłaszcza w sytuacji, gdy
porozumienie uzaleznia członkostwo w społce od jego podpisania9.
Do statutu dołącza się wykaz członkow społki, zawierający ich oznaczenie, wskazanie ich siedzib i adresow. Statut społki wodnej podlega
zatwierdzeniu przez Starostę własciwego miejscowo dla siedziby
społki wodnej. Społka wodna nabywa osobowosc prawną z chwilą
uprawomocnienia się decyzji starosty o zatwierdzeniu statutu.
Osoby zainteresowane utworzeniem społki wodnej opracowują
statut, zgodnie wymaganiami okreslonymi w art. 166 ust. 1 prawa
9

Ł. Opaliński, Melioracje – aspekty prawne –opracowanie, Wrocław 2013, s. 1-3.
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wodnego. Statut społki wodnej musi zawierac takie elementy obowiązkowe jak:
1) nazwę i siedzibę społki oraz teren jej działalnosci,
2) cel społki oraz sposob i srodki słuzące do osiągnięcia tego celu,
3) zasady ustalania wysokosci składek i innych swiadczen na rzecz
społki, adekwatnych do celow społki,
4) zasady ustalania naleznosci za dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie sciekow, w przypadku prowadzenia działalnosci, o ktorej mowa w art. 164 ust. 2,
5) prawa i obowiązki członkow społki,
6) ograniczenia praw członkow dotyczące ich gruntow i obiektow
niezbędnych do wykonywania zadan społki, warunki przyjmowania nowych członkow oraz wykluczania członkow ze społki,
7) warunki następstwa prawnego członkow społki,
8) organy społki, ich skład, zasady powoływania i odwoływania oraz
zakres działania,
9) zasady nawiązywania stosunku pracy w ramach społki,
10) przypadki wymagające zwołania walnego zgromadzenia,
11) czas trwania społki oraz sposob jej rozwiązania lub likwidacji,
12) warunki zaciągania zobowiązan i udzielania pełnomocnictw do
reprezentowania społki,
13) przeznaczenie mienia pozostałego po rozwiązaniu lub likwidacji
społki.
Są to minimalne wymogi jakie muszą wystąpic w kazdym prawidłowym statucie społki wodnej. Nie oznacza to jednak, ze nie mozna
w nim zawrzec więcej regulacji. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyzszego z dnia 29 czerwca 2010 r.10 uznano, ze statut społki wodnej
nie moze ograniczac uprawnienia członka do wystąpienia ze społki
rowniez, gdy jego członkostwo powstało ex lege na podstawie art. 165
ust. 7 prawa wodnego. Oprocz tego koniecznym elementem kazdego
statutu społki wodnej jest wykaz członkow społki, zawierający ich
10

Sygnatura akt III CZP/46/10 (OSNC 2011, nr 2, poz.18).
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oznaczenie, wskazanie ich siedzib i adresow zgodnie z art. 166 ust. 2
prawa wodnego.
Organy spółki
Kolejną czynnoscią niezbędną dla utworzenia społki jest dokonanie wyboru jej organow. Wybor organow społki następuje po uchwaleniu jej statutu, albowiem to statut przewiduje jakie organy i o jakim
składzie będzie posiadac społka, a takze w jaki sposob będą one powoływane. Ustawodawca dla czynnosci wyboru organow nie wymaga
podjęcia uchwały, poniewaz to, czy uchwała taka będzie konieczna,
uzaleznione jest od organu, ktoremu uprawnienie do powoływania
okreslonego organu społki zostanie przyznane w statucie. Jezeli
w uchwalonym przez członkow załozycieli statucie uprawnienie do
powoływania członkow organow przyznane zostanie komus innemu
niz organ kolegialny, powołanie to nie nastąpi w formie uchwały. Wybor organow powinien byc potwierdzony na pismie11.
Społka moze byc utworzona dla potrzeb jednej lub kilku wsi, albo
całej gminy. W skład społki wodnej mogą wchodzic takze: gminy, zakłady i itp. Społki wodne mogą łączyc się w związki społek wodnych,
do ktorych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące społek wodnych, z tym ze prawa i obowiązki przysługujące wobec społek wodnych staroscie, w stosunku do związkow społek wodnych wykonuje
marszałek wojewodztwa.
Społki wodne, zapewniając zaspokojenie potrzeb zrzeszonych
w nich osob w dziedzinie gospodarowania wodami, mogą podejmowac działalnosc umozliwiającą osiągnięcie zysku netto. Osiągnięty
zysk netto przeznacza się wyłącznie na cele statutowe społki wodnej
na podstawie art. 164 ust.2 ustawy prawo wodne.

11 www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/tworzenie-spolek-wodnych (dostęp: 10.03.2016 r.).
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Społka wodna działa poprzez wybrane przez siebie organy. Zgodnie z przepisami art. 172 ust. 1 ustawy prawo wodne organami społki
wodnej są:
1) walne zgromadzenie – nalezy tutaj zauwazyc, ze ustawodawca
w przypadku tego organu dopuszcza mozliwosc zastąpienia walnego zgromadzenia członkow społki wodnej walnym zgromadzeniem delegatow. W praktyce oznacza to, ze wszystkie sprawy
związane z wyborem władz, udzielaniem absolutorium zarządowi społki, itp. zostają powierzone przez członkow społki wybranym delegatom12.
2) zarząd,
3) komisja rewizyjna, o ile społka liczy więcej niz dziesięciu członkow.
Pierwsze dwa organy są instytucjami obligatoryjnymi dla prawidłowego funkcjonowania społki wodnej. Istnienie komisji rewizyjnej
jest uzaleznione od liczby członkow społki wodnej. Jesli jest ich co
najmniej dziesięciu powołanie komisji rewizyjnej jest obowiązkowe.
Oprocz tego w społce wodnej, związkach społek lub związkach wałowych mogą istniec rowniez inne organy, jednak ich istnienie i funkcjonowanie jest uzaleznione wyłącznie od zapisow statutowych danej
społki13.
Najwazniejszym organem społki wodnej jest walne zgromadzenie
delegatow. Do kompetencji walnego zgromadzenia zgodnie z art. 173
ust. 1 omawianej ustawy nalezy:
1) uchwalanie planu prac społki wodnej oraz jej budzetu, w ktorym
mozna upowaznic zarząd do zaciągania pozyczek lub kredytow, w
imieniu społki, do ustalonej wysokosci,
2) uchwalania wysokosci składek i innych swiadczen na rzecz społki,
3) ustalanie wysokosci naleznosci za dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie sciekow, w przypadku prowadzenia
12
13

Statut Gminnej Spółki Wodnej „Topólka” w Topólce, Rozdział V § 19.
B. Rakoczy, Prawo…, op. cit., s. 698.
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działalnosci, o ktorej mowa w art. 164 ust. 2 wspomnianej wyzej
ustawy,
4) wybor oraz odwołanie członkow zarządu i członkow komisji rewizyjnej,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdan oraz udzielanie zarządowi absolutorium,
6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomosci albo
zbycia lub obciązenia nieruchomosci społki wodnej,
7) uchwalanie zmian statutu społki wodnej,
8) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia społki wodnej do
związku społek wodnych,
9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia społki wodnej z inną społką wodną albo podziału społki wodnej na dwie lub więcej
społek,
10) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania społki wodnej oraz powołania likwidatorow,
11) zatwierdzanie ostatecznych rachunkow i sprawozdan likwidatora
społki wodnej,
12) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd lub komisję rewizyjną.
Powyzsze kompetencje są zastrzezone tylko dla instytucji walnego
zgromadzenia. Katalog ten ma charakter zamknięty. Walne zgromadzenie zgodnie z art. 174 prawa wodnego jest zwoływane przez zarząd co najmniej raz w roku14.
Zarząd społki wodnej jest organem wykonawczym społki. Na podstawie art. 176 prawa wodnego do zadan zarządu nalezy:
1) wykonanie uchwał walnego zgromadzenia,
2) kierowanie działalnoscią społki,
3) zarządzanie jej majątkiem,
4) prowadzenie gospodarki finansowej

14

Ibid., s. 700.
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5) reprezentowanie społki na zewnątrz – przy czym do reprezentowania (składania oswiadczen woli) zgodnie z art. 176 ust. 1 jesli
statut nie stanowi inaczej uprawniony jest:
a) jeden członek zarządu jesli w skład zarządu wchodzą nie
więcej niz 2 osoby,
b) dwoch członkow zarządu w pozostałych przypadkach.
Zarząd, jak juz wspomniano wyzej moze byc jednoosobowy lub
wieloosobowy. Liczbę członkow zarządu okresla statut społki. Zarząd
wybierany jest na 5 lat, jezeli statut społki wodnej nie stanowi inaczej.
Do własciwosci zarządu nalezą sprawy niezastrzezone dla innych
organow społki. Zarząd społki wodnej ma prawo obciązania członkow
społki kosztami swiadczen lub prac niewykonanych w terminie.
Wpis do katastratu wodnego
Zarząd społki wodnej oprocz wymienionych wyzej czynnosci zgłasza utworzenie społki w celu wpisania do katastru wodnego, prowadzonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w terminie 30 dni od dnia nabycia przez społkę osobowosci prawnej.
Wpis społki wodnej do katastru wodnego obejmuje:
1) nazwę, siedzibę, adres i przedmiot działania społki,
2) imiona i nazwiska członkow zarządu oraz sposob reprezentowania społki,
3) czas trwania społki,
4) dane dotyczące decyzji starosty o zatwierdzeniu statutu.
Wypis z katastru wodnego stanowi dokument potwierdzający osobowosc prawną społki. Nie dopełnienie przez zarząd społki obowiązku zgłoszenia społki do katastru wodnego, w swietle art. 194 Prawa
wodnego, stanowi wykroczenie zagrozone karą grzywny, orzekaną
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przez sądy15 w trybie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks
postępowania w sprawach o wykroczeniach16.
Inne czynności towarzyszące tworzeniu spółki
Oprocz tego do czynnosci organizacyjnych zarządu, na etapie tworzenia społki wodnej, nalezą
1) zgłoszenie do Urzędu Statystycznego celem nadania numeru REGON,
2) zgłoszenie do Urzędu Skarbowego celem nadania numeru NIP,
3) załozenie konta bankowego,
4) wyrobienie odpowiednich pieczątek,
5) przygotowanie mapy obszaru działalnosci Społki Wodnej z zaznaczonymi urządzeniami i budowlami melioracji wodnych szczegołowych,
6) sporządzenie wykazu urządzen i budowli melioracji szczegołowych dla Wojewodzkiego Zarządu Melioracji i Urządzen Wodnych17.
Zgodnie z art. 173 ust. 2 Prawa wodnego praca zarządu podlega
ocenie przez walne zgromadzenie. Dla tego w trakcie obrad tego organu po zakonczeniu danego roku kalendarzowego walne zgromadzenie podejmuje uchwałę o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium
zarządowi społki wodnej przez walne zgromadzenie. Jest ono rownoznaczne z odwołaniem zarządu. W efekcie nieudzielenia zarządowi
absolutorium cały zarząd zostaje odwołany. Nie ma tutaj mowy o odwoływaniu pojedynczych jego członkow, na co wyraznie wskazuje
zapis omawianego powyzej artykułu, ktory zawiera sformułowanie
„zarząd społki” a nie „członek zarządu”18. Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze odwołanie całego zarządu społki wodnej nie skutkuje nieD. Pikor, op.cit.
Dz. U. z 2008r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.
17 www.lir.lublin.pl/download/20130730spolkiwodne.pdf (dostęp: 10.03.2016 r.).
18 B. Rakoczy, Prawo…, op. cit., s. 701.
15
16
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moznoscią wejscia członka zarządu ponownie do nowo powołanego
zarządu.
Jak juz wspomniano organem społki, ktory reprezentuje społkę na
zewnątrz jest zarząd społki. On tez jest organem władnym do zaciągania zobowiązan oraz prowadzenia gospodarki finansowej. Więc to
zarząd jako organ odpowiedzialny za reprezentacje odpowiada za
wszelkie zobowiązania społki19. Nalezy zauwazyc, ze ustawodawca
dał zarządowi kompetencje w zakresie gospodarowania całym majątkiem społki. Daje to więc faktyczne uprawnienia do podejmowania
decyzji o charakterze prawnym i faktycznym 20. Istnieje wiec ewidentne domniemanie, ze to własnie zarząd na podstawie swoich kompetencji odpowiada za zobowiązania społki21.
Problemy praktyczne związane z tworzeniem spółek wodnych
Ogromnym problemem przy powoływaniu do zycia społki wodnej
jest kwestia członkostwa w niej poszczegolnych osob lub instytucji.
Bardzo często członkowie społki wodnej zalegające z płatnosciami
składek na rzecz społki podnoszą przed sądami zarzut, ze owo
członkostwo nabyli bez swojej wiedzy. Dodatkowo zgłaszają takze
fakt, iz w społce ich uprawnienia są często iluzoryczne22. W swietle
orzeczenia Sądu Najwyzszego z 29 czerwca 2010 r.23 statut społki
wodnej nie moze ograniczac uprawnienia członka do wystąpienia ze
społki. Chodzi rowniez o sytuację, w ktorej członkostwo w społce powstało ex lege na podstawie art. 165 ust. 7 ustawy prawo wodne Sąd
Najwyzszy podkreslił, ze dobrowolnosc członkostwa oznacza zarowno swobodę przystąpienia do zrzeszenia, jak i wystąpienia z niego.
Ibid., s. 706.
Wyrok z dnia 28 maja 208 roku w Lublinie II SA/Lu 187/08 (LEX nr 524063).
21 K. Kierzkowska, Rozwiązanie spółki wodnym w prawie polskim, „Przegląd Prawa
Ochrony Środowiska” 2012, Nr 2.
22 Interpelacja nr 15552 do ministra środowiska w sprawie funkcjonowania spółek wodnych oraz praw i obowiązków ich członków.
23 Sygnatura akt III CZP/46/10 (OSNC 2011, nr 2, poz.18).
19
20
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Następca prawny członka społki staje się zgodnie z prawem członkiem tejze społki. Oznacza to, ze członkostwo następcy w społce wodnej jest identyczne i oparte na takich samych prawach i obowiązkach
jak jego poprzednika. Według sądu następca wstępuje bowiem w jego
prawa i obowiązki. Jezeli zatem poprzednikowi przysługiwało uprawnienie kształtujące do wystąpienia ze społki, to przysługuje ono rowniez następcy. W uzasadnieniu Sąd Najwyzszy stwierdził m.in., ze stosunek członkostwa w społce wodnej jest stosunkiem cywilnoprawnym mimo nadzoru i kontroli sprawowanej przez starostę nad działalnoscią społek. Postanowienie statutu społki wodnej wymagające zgody walnego zgromadzenia na wystąpienie członka w istocie prowadzi
do powstania przymusowego członkostwa w sytuacji, w ktorej zgodnie z prawem wodnym jest ono dobrowolne z wyjątkiem wynikającym z art. 168 ustawy prawo wodne. Dobrowolnosc członkostwa
oznacza zas zarowno swobodę przystąpienia do zrzeszenia, jak i wystąpienia z niego, rowniez, gdy członkostwo powstało na podstawie
wspomnianego art. 165 ust. 7 prawa wodnego. Mozna więc wnioskowac, ze przymusowe członkostwo w społce wodnej jest sprzeczne
z Konstytucją RP24.
Mozemy jednak zastanowic się nad sytuacją odwrotną. Jesli art.
165 ust. 7 ustawy prawo wodne jest niezgodny z Konstytucją to mozemy rozwazac czy wystąpienie następcy prawnego członka społki
wodnej z tejze społki jest zgodne z Konstytucją? Bo jak znalezc uzasadnienie dla faktu, ze często członek społki wodnej występując ze
niej zaburza funkcjonowanie duzego systemu melioracyjnego szkodząc przy tym innym. Nalezałoby wtedy tą częsc systemu „wyciąc”
i oddac osobie występującej ze społki wodnej. Jest to jednak niemozliwe.
W mysl obowiązujących przepisow prawa wodnego oraz funkcjonującego orzecznictwa, społki wodne są zrzeszeniami dobrowolnymi.
24 A. Suchoń, Członkostwo w spółce wodnej nie jest obowiązkowe, „Tygodnik Poradnik Rolniczy”, http://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/prawo/czlonkostwo-w-spol
ce-wodnej-nie-jest-obowiazkowe/ (dostęp: 18.03.2016 r.).
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W związku z powyzszym członkostwo w nich jest dobrowolne. Wyjątek stanowi tutaj sytuacja uregulowana w art. 168 ustawy prawo
wodne, kiedy to starosta na podstawie decyzji moze włączyc zakład
do społki wodnej. Z członkostwem w społce wiąze się natomiast
obowiązek uiszczania składek, czy tez innych swiadczen, jesli tak
stanowią statuty społek wodnych.
Osoby stające się następcami prawnymi członkow społki, o ktorych
mowa w art. 165 ust. 7 ustawy, ktore wstępują w prawa i obowiązki
swego poprzednika, mają rowniez prawo korzystac ze swoich swobod
obywatelskich. Przysługuje im prawo do wystąpienia ze społki na
podstawie złozonego oswiadczenia woli. Dobrowolnosc członkostwa
obejmuje, jak juz wczesniej wskazano, takze sytuację, gdy członkostwo w społce powstało na mocy samego prawa - w drodze następstwa prawnego. Niezaleznie zatem od tego, w jakiej formie dany
mieszkaniec nabył członkostwo w społce, do jego wystąpienia wystarczające powinno byc oswiadczenie woli o wystąpieniu. W przypadku
gdy ustalone w statucie reguły wystąpienia ze społki okreslone zostałyby sprzecznie z obowiązującym prawem, podmiot, ktorego sprawa
dotyczy, ma uprawnienie zaskarzyc niezgodne z prawem uchwały
w drodze sądowej.
Tak naprawdę mozna się spierac co do dobrowolnosci przynalez nosci do społki wodnej. Art. 30 i 31 ust. 1 i 2 Konstytucji RP stanowią,
ze:
1) przyrodzona i niezbywalna godnosc człowieka stanowi zrodło
wolnosci i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna,
a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych,
2) wolnosc człowieka podlega ochronie prawnej,
3) kazdy jest obowiązany szanowac wolnosci i prawa innych. Nikogo
nie wolno zmuszac do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
Jednoczesnie art. 31 ust. 4 Konstytucji przewiduje ograniczenia
w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnosci i praw mogą byc
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ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym panstwie dla jego bezpieczenstwa lub porządku publicznego, bądz dla ochrony srodowiska, zdrowia i moralnosci publicznej,
albo wolnosci i praw innych osob. Ograniczenia te nie mogą naruszac
istoty wolnosci i praw. Czy sprawne działanie społek wodnych nie jest
aby sytuacją gdzie nalezałoby te prawa ograniczyc poniewaz brak
efektywnych działan społek wodnych jest duzym zagrozeniem dla
naszego srodowiska naturalnego? Według mnie tak. Poniewaz to własnie działania społek wodnych w duzej mierze przyczyniają się do
naszego bezpieczenstwa przeciwpowodziowego. To jak społki działają
to odrębna sprawa. To kto zasiada we władzach społki zalezy od jej
członkow. Jesli wybierzemy człowieka bez umiejętnosci daru wspołpracy z innymi i siły przebicia jego, działania będą zadne. Jes li wybierzemy człowieka, ktory potrafi myslec i działac jego działania będą
przynosiły efekty.
Drugim bardzo istotnym problemem z ktorym borykają się społki
wodne jest egzekucja swiadczen i składek. Zgodnie z art. 170 ust. 5 do
egzekucji składek i swiadczen, na rzecz społki wodnej stosuje się
przepisy o egzekucji naleznosci podatkowych. Nie jest to jednak tak
oczywiste w praktyce. Stało się tak na skutek postanowienia Sądu
Najwyzszego z dnia 11 sierpnia 2004r. w ktorym uznano, ze przewidziana w prawie wodnym składka członkowska ma charakter swiadczenia cywilnoprawnego i poddanie jej egzekucji administracyjnej nie
pozbawia jej tego charakteru25. Kierując się wskazaniami wynikającymi ze wspomnianego wyroku, urzędy skarbowe zaczęły odmawiac
przyjmowania tytułow wykonawczych od społek wodnych. W analogicznej sprawie wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny w wyroku
z dnia 10 lipca 2006r.26, w odniesieniu do opłat za nielegalne pobranie
paliw i energii w sieci, ktorych mozliwosc dochodzenia w trybie
egzekucji administracyjnej wynika z art. 57 ustawy z dnia 10 kwietnia
Postanowienie SN z dnia 11 sierpnia 2004 roku, II CK 481/03 (LEX nr 271669).
Wyrok TK z dnia 10 lipca 2006 r., sygn. akt K 37/04, http://trybunal.gov.pl
(dostęp: 15.02.2017 r.).
25
26
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1997 r. Prawo energetyczne27. W uzasadnieniu tego wyroku wskazano, ze naleznosc pienięzna przedsiębiorstwa energetycznego z tytułu pobierania opłat za nielegalne pobieranie paliwa lub energii jest
przekazana do egzekucji administracyjnej na podstawie art. 57 ust. 2
prawa energetycznego, jezeli wynika ona z wyroku sądowego rozstrzygającego spor z odbiorcą. Dodatkowo Trybunał Konstytucyjny,
postanowieniem z dnia 28 lutego 2007r. 28, zasygnalizował Sejmowi
potrzebę podjęcia inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie pobierania przez przedsiębiorstwa energetyczne opłat za nielegalne pobieranie paliw lub energii z sieci oraz ich sciągania w drodze postępowania
egzekucyjnego w administracji, w uzasadnieniu podnosząc potrzebę
takiego zredagowania odpowiednich przepisow prawa energetycznego, aby wynikało z nich jednoznacznie, ze przedsiębiorstwo energetyczne moze pobierac opłaty za nielegalnie pobrane paliwo lub energię w wysokosci okreslonej w taryfach wowczas, gdy odbiorca nie
kwestionuje roszczenia przedsiębiorstwa. W sytuacji, gdy odbiorca
odmawia uiszczenia ww. opłat, przedsiębiorstwo, celem zaspokojenia
swojego roszczenia, winno skierowac sprawę na drogę sądowego postępowania rozpoznawczego29.
Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny w swoim wyroku z dnia
4 listopada 2009 r. uznał, ze z przepisu art. 170 ust. 5 prawa wodnego
w związku z art. 2 § 1 pkt 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r.30 nie mozna wyprowadzic
normy prawnej zwalniającej społkę wodną, jako wierzyciela, od przewidzianych na zasadach ogolnych obowiązkow w zakresie wymogow,
jakim powinien odpowiadac tytuł wykonawczy, a w szczegolnosci
wskazania tresci podlegającego egzekucji obowiązku wynikającego
Dz. U. Nr 89 z 2006 roku, poz. 625 z póź. zm..
Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2007 r., sygn. akt
S 3/07; http://prawo.money.pl/orzecznictwo/trybunal-konstytucyjny/postanowie
nie;z;dnia;2007-02-28,s,3,07,3413,orzeczenie.html (dostęp: 15.0.2017r.).
29 Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – z upoważnienia
ministra – na interpelację nr 4659 w sprawie egzekucji administracyjnej należności
pieniężnych, o których mowa w art. 170 ustawy Prawo wodne.
30 Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.
27
28
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z odpowiedniej decyzji lub wyroku sądowego, stosownie do przepisu
art. 27 § 1 pkt 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Społka wodna, jako wierzyciel, nie jest w tym zakresie podmiotem
uprzywilejowanym31.
Pojawia się w tym miejscu pytanie: czy urzędy skarbowe mogą
wstrzymac egzekwowanie tytułow wykonawczych związanych z nieuiszczaniem składek za konserwację urządzen melioracyjnych przez
członkow społki wodnej bez uzyskanie prze tą, społkę wyroku sądowego? Jak wyzej zostało wspomniane, zgodnie z art. 170 § 1 ustawy
prawa wodnego członek społki wodnej jest obowiązany do wnoszenia
składek i ponoszenia na jej rzecz innych okreslonych w statucie
swiadczen niezbędnych do wykonywania statutowych zadan społki.
W przypadku niewykonania tego obowiązku mozliwe jest dochodzenie naleznosci pienięznych z majątku członka społki wodnej w trybie
egzekucji administracyjnej. Okazuje się jednak, ze przekazanie do
egzekucji administracyjnej tych naleznosci nie jest jednak wystarczającą podstawą do wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej.
Mozliwosc takiego postępowania została uzalezniona od spełnienia
drugiego warunku okreslonego w art. 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – uzyskania przez wierzyciela stosownego
orzeczenia sądu. Zatem podstawą prawną dochodzonego obowiązku
moze musi byc prawomocne orzeczenie sądu, z ktorego wynika istnienie obowiązku uiszczenia składki członkowskiej32.
Podsumowanie
Nalezy stwierdzic, ze społki wodne są organizacjami mającymi olbrzymie znaczenie dla rolnictwa i gospodarki wodnej. Borykają się
31 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2009 r II GSK
557/09 dostępny na stronie internetowej http://www.lexlege.pl/orzeczenie/141883
/ii-gsk-557-09-wyrok-naczelnego-sadu-administracyjnego/ (dostęp: 15.02.2017 r.).
32 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2009 r II GSK
557/09; http://www.lexlege.pl/orzeczenie/141883/ii-gsk-557-09-wyrok-naczelnego
-sadu-administracyjnego/ (dostęp: 15.02.2017 r.).
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z problemami jakimi jest członkostwo poszczegolnych członkow oraz
sciągalnosc składek członkowskich. Potrzebne są zmiany prawa
w tym zakresie, ktore dały by większe umocowania prawne zarządom
społek w zakresie egzekucji oraz członkostwa. Tym czasem przyszłosc
społek wodnych w swietle proponowanych zmian ustawy prawy wodne jest bardzo niepewna poniewaz zmiany jakie mogą zajsc pozbawią
te organizacje srodkow pienięznych na finansowanie swojej działalnosci a sama społka zostanie zepchnięta do roli organu pomocniczego
gminy.
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A. R. Jurewicz, T. Kuczur, M. Piekarska, D. Wąsik (red.),
Wybory i nieprawidłowości wyborcze wczoraj i dziś.
Wybrane zagadnienia, Wyd. Volumina.pl, Olsztyn 2015,
ISBN 978-83-7867-310-1, ss. 230.
Zgodnie z powszechnie ugruntowanym poglądem wybory nalezą
do kluczowych wydarzen politycznych okreslanych mianem swoistego ,,swięta demokracji”, w trakcie ktorych urzeczywistnia się i realizuje władza Narodu. Na przestrzeni ostatniego okresu dostrzec mozna
wzmozone zainteresowanie tą tematyką, na co duzy wpływ miały wybory powszechne z lat 2014-2015. W 2014 roku odbyły się bowiem
wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory samorządowe,
natomiast w 2015 roku wybory na urząd Prezydenta RP oraz do
Sejmu i Senatu RP. Wymienione wydarzenia polityczne dostarczyły
niezwykle bogatego materiału do rozwazan dla przedstawicieli wielu
dyscyplin naukowych. Zagadnieniem o kluczowym znaczeniu, ktore
budzi zainteresowanie w nauce jest materia dotycząca nieprawidłowosci i naduzyc wyborczych. W tym kontekscie z satysfakcją nalezy
odnotowac fakt pojawienia się na rynku wydawniczym publikacji pt.
Wybory i nieprawidłowości wyborcze wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia, pod redakcją A. R. Jurewicz, T. Kuczura, M. Piekarskiej, D. Wąsika,
będącej jedną z pierwszych prac naukowych traktujących o wyborach
z lat 2014-2015. Znalazły się w niej opracowania będące pokłosiem
obrad Ogolnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Przestępstwa i niepra– 112 –
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widłowosci wyborcze”, ktora w dniu 12 maja 2015 roku odbyła się na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autorami artykułow są pracownicy naukowi, doktoranci oraz studenci z osrodkow naukowych z całej Polski reprezentujący takie obszary badawcze jak historia, politologia, prawo, czy socjologia. Z kolei redaktorami naukowym recenzowanej pracy zostali
cenieni w srodowisku naukowym znawcy prawa rzymskiego, prawa
wyborczego oraz systemow politycznych. Z uwagi na ograniczone ramy objętosciowe, w niniejszej recenzji dokonana zostanie charakterystyka tylko niektorych z zawartych w monografii opracowan naukowych.
Recenzowana publikacja składa się z trzynastu artykułow pogrupowanych w dwoch odrębnych częsciach. Przyjęty podział moze
jednak budzic zastrzezenia, gdyz jest nie tylko nieproporcjonalny
(w pierwszej częsci znalazły się dwa artykuły, natomiast w drugiej az
jedenascie), ale tytuły poszczegolnych częsci nie korespondują z trescią umiejscowionych w nich opracowan naukowych. Przykładem
moze byc referat ,,Agitacja wyborcza w Internecie”, ktory umieszczony
został w częsci zatytułowanej ,,Wybory w ujęciu lokalnym”, czy opracowanie poswięcone teoretycznym i praktycznym aspektom wolnych
wyborow (,,Wolne i uczciwe wybory a przestępstwa i nieprawidłowosci wyborcze – od teorii do praktyki”), ktorego tematyka wymyka się
z ram zakreslonych przez intytulację tej częsci pracy (,,Wybory w częsci teoretycznej”).
Pierwszą częsc monografii zatytułowaną ,,Wybory z perspektywy
historycznej i teoretycznej” otwiera artykuł dr Adama Swiętonia nt.
Korupcja wyborcza w okresie schyłkowej republiki rzymskiej. W przywołanym opracowaniu wyodrębnic mozna dwie częsci – pierwszą –
poswięconą charakterystyce zjawiska korupcji wyborczej w republikanskim Rzymie oraz drugą, w ktorej opisana została reakcja na to
zjawisko ze strony rzymskiego prawodawcy. Zawarte w pracy rozwazania rozpoczynają się od analizy genezy korupcji wyborczej oraz
czynnikow, ktore doprowadziły do jej wykrystalizowania we wskaza-
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nej formie ustroju panstwowego. W dalszej częsci opisany został przebieg kampanii wyborczych oraz metody, ktorymi posługiwali się ubiegający o urząd kandydaci zabiegając o względy wyborcow. Kolejne
fragmenty pracy Autor poswiecił charakterystyce przestępczego handlu głosami w republikanskim Rzymie z wyszczegolnieniem roli podmiotow biorących udział w tym korupcyjnym procederze. Kluczową
rolę w kontekscie prowadzonych rozwazan odgrywa jednak analiza
dorobku legislacyjnego dotyczącego przestępstwa korupcji wyborczej.
W jej ramach dokonano charakterystyki poszczegolnych ustaw zogniskowanych na walkę z tym zjawiskiem. Wskazany artykuł rozni się od
innych opracowan poswięconych tej materii nowatorskim spojrzeniem na analizowany problem. Autor nie ograniczył się bowiem do
powielania schematow, jakie w tym zakresie stosuje się w pismiennictwie, ale przedstawił własne, niezwykle interesujące ujęcie tej problematyki czyniąc to w ciekawy i przy tym bardzo klarowny sposob.
Drugim i zarazem ostatnim opracowaniem naukowym umiejscowionym w pierwszej częsci recenzowanej monografii jest artykuł
Wolne i uczciwe wybory a przestępstwa i nieprawidłowości wyborcze –
od teorii do praktyki, autorstwa prof. dr hab. Arkadiusza Zukowskiego.
Zawarte w nim rozwazania Autor rozpoczyna od charakterystyki pojęcia ,,wybory”, by następnie ukazując wieloznacznosc poglądow dotyczących interpretacji tego terminu przejsc do omowienia roli, jaką
wskazane instytucje odgrywają we wspołczesnych demokratycznych
ustrojach panstwowych. W tej częsci opracowania przyblizone rowniez zostały stanowiska przedstawicieli doktryny dotyczące pojęcia
,,wolnych i uczciwych wyborow”, jak rowniez dokonana została charakterystyka kryteriow, jakie muszą spełnic wybory, aby moc okreslic
je tym mianem. Autor słusznie wskazuje, ze pojęcie ,,wolne i uczciwe
wybory” jest terminem rzadko uzywanym w pismiennictwie, ktory
nie cieszy się zbytnią popularnoscią wsrod przedstawicieli doktryny
prawa. W dalszej częsci pracy dokonana została charakterystyka
pojęcia demokratycznych wyborow oraz przyblizone zostały kwestie
związane z monitorowaniem ich przebiegu. Kolejne fragmenty roz-
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wazan poswięcono problematyce przestępczosci wyborczej oraz jej
wpływowi na przebieg procesu wyborczego. W tym miejscu scharakteryzowane zostało pojęcie naduzyc wyborczych, jak rowniez dokonana została analiza poglądow przedstawicieli doktryny prawa karnego
poswięconych przestępstwom przeciwko wyborom i referendum.
W koncowych fragmentach pracy Autor zwraca uwagę na zagrozenia,
jakie wiązą się z wykorzystywaniem w procesie wyborczym tzw. alternatywnych metod do głosowania (głosowania elektronicznego, korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika).
Drugą częsc recenzowanej monografii, zatytułowaną ,,Wybory
w ujęciu lokalnym”, otwiera opracowanie Wybory bez wyboru na Białorusi – analiza nieprawidłowości podczas wyborów prezydenckich
w 2010 roku, autorstwa Wojciecha Fabiszewskiego i Andrzej Jurkuna.
Na początku pracy przyblizone zostały zagadnienia dotyczące roli
oraz znaczenia wyborow w demokratycznych ustrojach panstwowych
oraz podstawowe informacje charakteryzujące Republikę Białorusi
(niektore całkowicie zbędne, jak np. informacje dotyczące stolicy,
połozenia geograficznego, czy waluty). W ramach dalszego wywodu
omowiony został przebieg poszczegolnych etapow wyborow prezydenckich na Białorusi z 2010 roku (m.in. kampania wyborcza, czy
przebieg głosowania), jak rowniez opisane zostały nieprawidłowosci,
dostrzezone przez międzynarodowych obserwatorow monitorujących
ich przebieg. Poza wskazanymi aspektami w pracy opisane rowniez
zostały wydarzenia, ktore rozegrały się na Białorusi po ogłoszeniu
wynikow wyborow. Całosc rozwazan wienczy syntetyczne podsumowanie, w ktorym Autorzy pokrotce odnoszą się do perspektyw związanych ze zmianą sytuacji politycznej na Białorusi.
W kolejnym opracowaniu naukowym, zawartym w recenzowanej
monografii, Wybory brzeskie 1930 roku w oczach dziennikarzy Dziennika Wileńskiego, jego autor – Piotr Bojarski – analizuje postawę
dziennikarzy wskazanego czasopisma wobec tzw. wyborow brzeskich
(z 16 i 23 listopada 1930 roku). Dziennik Wilenski był we wskazanym
okresie najwazniejszym organem prasowym Związku Ludowo-Naro-
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dowego (ZLN), a w pozniejszym czasie Stronnictwa Narodowego (SN)
– partii o charakterze narodowo-demokratycznym. Zawarte w pracy
rozwazania rozpoczynają się od opisu wydarzen związanych z tzw.
sprawą brzeską. Następnie autor analizuje przebieg wyborow oraz
przybliza najwazniejsze artykuły poswięcone wyborom z 1930 roku,
ktore ukazały się na łamach Dziennika Wilenskiego (m.in. relacje
z przebiegu wyborow oraz nastroje społeczenstwa towarzyszące
przebiegowi głosowania). W kolejnych fragmentach pracy analizie
poddane zostały rowniez artykuły ukazujące się juz po zakonczeniu
wyborow, w ktorych dokonywano podsumowywania ich wynikow
oraz analizowano ich przebieg. Niezwykle interesującym i przy tym
wartosciowym fragmentem pracy jest podsumowanie, w ktorym Autor przedstawia własną ocenę wydarzen politycznych z 1930 roku
oraz wskazanych wyborow oraz analizuje ich wpływ na pozniejsze
losy panstwa polskiego.
Autorami kolejnego referatu umieszczonego w drugiej częsci recenzowanej monografii nt. Naruszenia prawa wyborczego w świetle
wyborów parlamentarnych w 1935 roku są Marcin Zakrzewski oraz
Alicja Wozniak. Przed przystąpieniem do zagadnien stanowiących
przedmiot niniejszego opracowania autorzy szczegołowo opisują sytuację polityczną, jaka okolicznosci związane z uchwaleniem Konstytucji kwietniowej, wybory do sejmu brzeskiego, ktore stały się przyczynkiem do zmian politycznych mających miejsce we wskazanym
okresie. Kolejne fragmenty pracy poswięcone zostały analizie przepisow Konstytucji kwietniowej w zakresie wyborow oraz rozwiązan
ordynacji wyborczych z 1935 roku. Po tej charakterystyce oraz szczegołowemu omowieniu pozycji ustrojowej i zasad wyborow do Sejmu
i Senatu Autorzy przystępują do analizy zagadnien stanowiących
przedmiot opracowania. W tym względzie pewien niedosyt budzi fakt,
iz rozwazaniom dotyczącym naduzyc wyborczych w wyborach parlamentarnych z 1935 roku poswięcony został zaledwie jeden, niespełna
trzystronicowy akapit. Dodatkowo, został on zdominowany przez zagadnienia związane z samym przebiegiem wyborow, a kwestie doty-
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czące nieprawidłowosci zostały w nim całkowicie zmarginalizowane.
Całosc rozwazan wienczy krotkie podsumowanie, w ktorym dokonana
została ocena prawna wyborow z 1935 roku.
Kolejnym opracowaniem zawartym w recenzowanej monografii
jest artykuł Agaty Pyrzynskiej pt. Nieprawidłowości wyborcze w toku
kampanii wyborczej w wyborach na urząd Prezydenta RP w 2015 roku.
Na początku pracy Autorka przybliza kluczowe regulacje Kodeksu
wyborczego z 5 stycznia 2011 roku dotyczące kampanii wyborczej
oraz prowadzenia agitacji wyborczej, a następnie przechodzi do opisu
wybranych wydarzen z kampanii w wyborach prezydenckich z 2015
roku relacjonowanych przez srodki masowego komunikowania,
ktorych przebieg budził zastrzezenia m.in. z omowionymi uprzednio
przepisami prawa wyborczego. W tym względzie znalazły się takie
zagadnienia problemowe, jak składaniem przez kandydatow na urząd
Prezydenta RP ofert pracy w obwodowych komisjach wyborczych,
kwestie prowadzenia agitacji z udziałem uczniow, czy zbierania
podpisow poparcia kandydata na urząd Prezydenta RP na terenie
uczelni. Dokonując wnikliwej oceny prawnej wskazanych zachowan
Autorka nie poprzestaje na relacjach srodkow masowego komunikowania, ale przybliza rowniez stanowisko Panstwowej Komisji Wyborczej.
Ostatnim artykułem naukowym, ktory znalazł się w recenzowanej
monografii jest opracowanie autorstwa D. Wąsika, T. Kuczura i R. Wro blewskiego zatytułowane Nawoływanie do bojkotu wyborów – czyn
zabroniony, czy zachowanie bezkarne. Nalezy zwrocic uwagę na fakt, iz
analizowany w pracy problem został potraktowany szerzej, niz wskazywałby na to tytuł pracy, gdyz poza zagadnieniami odnoszącymi się
do wyborow, poruszone w nim rowniez zostały kwestie poswięcone
bojkotowi referendum. Zwracając uwagę na coraz częsciej występujące w praktyce przypadki nawoływania do bojkotu wyborow i referendum Autorzy opracowania starają się dokonac oceny tego rodzaju
zachowan przez pryzmat obowiązujących regulacji karnych. W tym
celu po dokonaniu charakterystyki czynnosci związanych z bojkotem
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wyborow, przechodzą do analizy poglądow doktryny i judykatury
ukonstytuowanych pod rządami Kodeksu karnego z 1932 roku, gdzie
nawoływanie do bojkotu wyborow stanowiło przestępstwo. Z uwagi
na brak odpowiednika wskazanego czynu zabronionego w obowiązującej ustawie karnej Autorzy poddają analizie obowiązujące regulacje
pod kątem mozliwosci ich zastosowania do prawnokarnej oceny czynnosci mieszczących się w zakresie bojkotu wyborow.
Recenzowana ksiązka z uwagi na charakter i znaczenie podejmowanych w niej zagadnien stanowi cenne zrodło informacji o wyborach
oraz o problematyce nieprawidłowosci i naduzyc wyborczych. Zasługuje ona na uwagę przede wszystkim ze względu na niewielką liczbą
opracowan poswięconych tej tematyce oraz interdyscyplinarnosc zawartych w niej rozwazan. Nalezy bowiem zauwazyc, ze wskazana
problematyka dotychczas nie cieszyła się szerszym zainteresowaniem
w pismiennictwie. Przewazającą większosc opracowan zawartych
w recenzowanej monografii mozna polecic przedstawicielom nauk
humanistycznych, w tym zwłaszcza studentom prawa, politologii oraz
historii. Wypada się w tym miejscu zastanowic, czy problematyka
wyborow i nieprawidłowosci wyborczych, ktora została uczyniona
przedmiotem niniejszej monografii nie została jednak potraktowana
zbyt szeroko (od okresu starozytnego Rzymu po wybory z 2015 roku)
i czy zawęzenie tak wytyczonych ram temporalnych nie odbyłoby się
z pozytkiem dla recenzowanego dzieła. Niezwykle roz norodna tematyka zawartych w ksiązce artykułow naukowych w praktyce nie będzie pozostawac bez wpływu na krąg odbiorcow, jak tez moze sprawiac trudnosci w dotarciu do poszczegolnych opracowan.
Poziom merytoryczny i warsztatowy recenzowanego dzieła nalezy
generalnie ocenic jako dobry. Podkreslic przy tym jednak nalezy, ze
w monografii znalazły się artykuły o bardzo zroznicowanym poziomie
naukowym. Mozna bowiem odnalezc w niej prace, ktore inspirują do
przemyslen i zachęcają do dyskusji, jak rowniez takie, ktorych dopuszczenie do publikacji moze budzic zastrzezenia m.in. z uwagi na prowadzenie rozwazan w oparciu o nieaktualny stan prawny. Pomimo wy-
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eksponowanych mankamentow recenzowane opracowanie zasługuje
na pozytywną ocenę. Stąd tez nalezy miec nadzieję, ze w niedalekiej
perspektywie stanie się ono przyczynkiem do podjęcia szerszej dyskusji nad problematyką wyborow oraz przestępstw i nieprawidłowosci wyborczych.
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Wrocław 2017, ISBN 978-83-8028-062-5, ss. 96.
1.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku1
w art. 84 wprowadziła zasadę powszechnosci i rownosci opodatkowania, zgodnie z ktorą „kazdy jest obowiązany do ponoszenia cięzarow
i swiadczen publicznych, w tym podatkow, okreslonych w ustawie”.
Okreslenie ,,kazdy” uzyte przez ustawodawcę w tym przepisie wskazuje, iz nie zdecydował się on na zawęzenie strony podmiotowej obowiązku ponoszenia cięzarow i swiadczen publicznych, lecz objął tym
zakresem zarowno osoby fizyczne (bez względu na ich obywatelstwo), osoby prawne jak i jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowosci prawnej2. Podmioty te zostały obligatoryjnie zobowiązane do regulowania podstawowych cięzarow i swiadczen publicznych względem panstwa i nie powinny dązyc do ,,nielegalnego” uchylania się od tego konstytucyjnego obowiązku, czy tez do podejmowania działan mających na celu ,,legalne” jego uniknięcie.
1 Dz. U. z 1997 r., Nr 78 poz. 483 ze zm., uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym
w dniu 25 maja 1997 r.
2 A. Krzywoń, Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011, s. 19.
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Bardzo często w praktyce urzędniczej spotykamy się jednak ze zjawiskiem unikania opodatkowania. Wspołczesnie w wielu krajach
europejskich, w tym rowniez w Polsce zjawisko to nasila się coraz
bardziej, a jego negatywny wpływ jest na tyle znaczący, ze skłania
organy panstwowe do podejmowania działan mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku oraz jego skutkom. W doktrynie unikanie
opodatkowania rozumiane jest jako podejmowanie przez podatnikow
legalnych działan, zmierzających do wyeliminowania cięzaru opodatkowaniu lub jego ograniczenia w stosunku do poziomu uznawanego
za adekwatny do danej sytuacji, rozpatrywanej z ekonomicznego,
a nie formalnoprawnego punktu widzenia3. Wspolną cechą tych działan jest to, ze – mimo ich legalnosci – prowadzą do obnizenia obciązenia podatkowego ponizej poziomu uznawanego przez ustawodawcę
za adekwatny lub akceptowalny, w sytuacji, gdy ustawodawca takiej
mozliwosci w ogole nie zakładał 4. Jak wskazuje A. Olesinska ,,unikanie
opodatkowania sprzeciwia się konstytucyjnej zasadzie rownosci opodatkowania, ktora powinna byc przestrzegana nie tylko na płaszczyznie stanowienia, ale takze na płaszczyznie stosowania prawa5.
W związku z powyzszym podstawowym obowiązkiem ustawodawcy powinno byc podejmowanie działan słuzących zapobieganiu zjawisku unikania opodatkowania oraz jego całkowitej eliminacji. W praktyce nie powinno dochodzic do sytuacji, w ktorej o wysokosci realnego obciązenia podatkowego przesądza, nie ekonomiczna tresc zjawisk
gospodarczych, a celowo sztuczna ich fasada, ukształtowana w taki
sposob, ktory pozwala uniknąc bądz zmniejszyc cięzar opodatkowania. Podatnik, ktory unika opodatkowania znajduję się w lepszym
połozeniu anizeli inni podatnicy, rzetelnie regulujący swoje zobowią3 A. Olesińska, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – moda czy konieczność?, [w:] H. Dzwonkowski, J. Kulicki (red.), Dylematy reformy systemu podatkowego
w Polsce, Warszawa 2016, s. 312; A. Olesińska, Klauzula ogólna przeciwko unikaniu
opodatkowania, Toruń 2013, s. 17.
4 B. Brzeziński, A. Olesińska, Klauzula normatywna zapobiegania unikaniu opodatkowania, [w:] B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe – teoria, instytucje, funkcjonowanie, Toruń 2009, s. 290.
5 A. Olesińska, Klauzula ogólna przeciwko..., op. cit., s. 360.
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zania na rzecz panstwa, co przeczy konstytucyjnej zasadzie rownosci
i zaburza mechanizmy konkurencji rynkowej. W ten sposob unikanie
opodatkowania jest zjawiskiem podwojnie groznym, nie tylko dla finansow publicznych panstwa (pozbawia budzet panstwa okreslonych
srodkow finansowych), ale takze sprzyja niszczeniu podatnikow,
w tym przedsiębiorcow, ktorzy uczciwie i rzetelnie wypełniają swoje
obowiązki podatkowe6.
Kazdy system podatkowy posiada inne mechanizmy prawne przeciwdziałające zjawisku unikania opodatkowania. Tytułem przykładu
mozna wskazac działania ustawodawcy zmierzające do wprowadzenia regulacji szczegołowych zapobiegających poszczegolnym, juz rozpoznanym w praktyce, formom unikania opodatkowania na gruncie
poszczegolnych podatkow7 lub wykorzystywanie jako metody przeciwdziałania zjawisku unikania opodatkowania tzw. sądowych doktryn orzeczniczych8. Jednakze najbardziej znanym i szeroko stosowanym na swiecie rozwiązaniem w celu zniwelowania zjawiska
unikania opodatkowania jest wprowadzanie do systemow prawa podatkowego ogolnych klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania9.
W polskim systemie prawa podatkowego instrumentem przeciwdziałania unikaniu opodatkowania jest wprowadzona dosc niedawno,
do przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa10, klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Przepisy dotyczące przeciwdziałaniu unikania opodatkowania weszły w zycie
z dniem 15 lipca 2016 roku na mocy ustawy z dnia 13 maja 2016 roku
o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektorych innych

6 L. Etel et al., Ordynacja podatkowa: Kierunkowe założenia nowej regulacji, Białystok 2015, s. 275-276.
7 W literaturze przedmiotu znane jako: ,,SAARs” – specific anti avoidance rulet lub
,,TAARs” – targeted anti avoidance rulet.
8 Szerzej na ten temat: B. Brzeziński, Anglosaskie doktryny orzecznicze a unikania
opodatkowania, Toruń 1996, ss. 106.
9 Powszechnie normy te przyjęły nazwę ,,GAAR” –general anti avoidance rule.
10 Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 201, dalej jako o.p.
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ustaw11 i zawarte są w dodanym do Ordynacji podatkowej – Dziale
IIIa.
Problematyce klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania poswięcone zostało najnowsze dzieło Pawła Borszowskiego o takim własnie
tytule (,,Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania”), ktore stanowi
niezwykle cenną i aktualną, zarowno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu wiedzenia, pozycję w polskiej doktrynie prawa podatkowego. W opracowaniu autor dokonał analizy, mozna by rzec zasadniczej regulacji dotyczącej przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania,
ktorej przepisy zawarte zostały w rozdziale 1 Działu IIIa Ordynacji
podatkowej. Z uwagi na przyjętą koncepcję opracowania oraz obszernosc tresciową innych przepisow, zawartych w Dziale IIIa Ordynacji,
autor nie zaprezentował szerszych wywodow dotyczących m.in. problematyki postępowania podatkowego w przypadku unikania opodatkowania (rozdział 3) oraz kwestii dotyczących Rady do spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania (rozdział 4)12. P. Borszowski
zaznaczył, ze powyzsze regulacje stanowią niewątpliwie uzupełnienie
kluczowej jak się wydaje klauzuli, ale z uwagi na ich zakres powinny
stac się one przedmiotem odrębnego opracowania (s. 12).
W publikacji P. Borszowski dokonał analizy wyjsciowych regulacji
dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w oparciu
o płaszczyznę zarowno normatywną, jak i doktrynalną, co uwidocznione zostało w bogatym wykazie literatury przedmiotu uzytej w celu
popełnienia niniejszego dzieła.

Dz. U. z 2016 r., poz. 846 ze zm.
W publikacji Autor jedynie pośrednio odniósł się do kwestii opinii
zabezpieczających (rozdział 4), które miały istotny wpływ przy omówieniu zakresu
negatywnego
stosowania
,,mechanizmu”
klauzuli
przeciwko
unikaniu
opodatkowania.
11
12
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2.
Recenzowana publikacja w całosci została poswięcona nowo wprowadzonym13 regulacjom dotyczącym przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania, tj. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Nowelizacja Ordynacji podatkowej w zakresie przedmiotowej klauzuli miała
przede wszystkim na celu wyznaczenie granic pomiędzy dopuszczalną i legalną optymalizacją podatkową, a unikaniem opodatkowania, zwanym niekiedy ,,agresywną optymalizacją”, czyli granicą pomiędzy tym co jest akceptowalne przez ustawodawcę, a tym co wykracza
poza dopuszczalną swobodę minimalizowania własnych obciązen
podatkowych14.
Tytuł publikacji sformułowano w sposob jak najbardziej przejrzysty i odzwierciedlający poszczegolne elementy tresci w niej zamieszczonych. Problematyka prawna, ktorej granice autor wyznaczył tytułem opracowania jest niezwykle oryginalna i aktualna z punktu widzenia wprowadzanych przez ustawodawcę zmian legislacyjnych
w przepisach prawa. Stąd tez stan prawny w opracowaniu aktualny
jest na dzien 1 marca 2017 roku.
W publikacji autor w poszczegolnych rozdziałach omowił zakres
regulacji klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, definicję legalną unikania opodatkowania, przypadki, w ktorych nie stosuje się tej
definicji legalnej i konsekwencji z tym związanych wyrazonych w art.
119a o.p. Jak autor wskazuje, poza analizą sytuacji, ktore powodują
wykorzystanie badanej klauzuli oraz wyłączen w jej zastosowaniu,
omowieniu poddano poszczegolne regulacje konstytuujące normatywne okreslenie unikania opodatkowania, ktorym bardzo często
ustawodawca nadaje postac definicji legalnych (s. 9). Definicje legalne
13 Przepisy dotyczące przeciwdziałaniu unikania opodatkowania weszły w życie
z dniem 15 lipca 2016 roku na mocy ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o zmianie
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz.
846 ze zm.).
14 Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa
oraz niektórych innych ustaw, Druk nr 367, Warszawa 22 marca 2016 r., s. 43;
orka.sejm.gov.pl (dostęp: 8.05.2017 r.).
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mają na celu złagodzenie trudnosci związanych ze stosowaniem przepisow dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
w praktyce. W związku z powyzszym autor omowił kwalifikację sposobu działania jako sztuczny, uznanie czynnosci za podjętą przede
wszystkim w celu osiągnięcia korzysci podatkowej, a takze definicję
czynnosci oraz korzysci podatkowej.
Ustawodawca tworząc konkretne regulacje prawne dotyczące analizowanej problematyki posługuje się wieloma srodkami techniki prawodawczej, ktore zapewniają elastycznosc przepisow prawa podatkowego. W szczegolnosci, na pierwszym miejscu, ustawodawca posługuje się pojęciami nieostrymi, ktore jak autor zaznacza stanowią podstawowy budulec, na podstawie ktorego skonstruowano klauzulę
przeciwko unikaniu opodatkowania. Ponadto rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrow z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie ,,Zasad techniki prawodawczej”15 w § 155 ust. 1 stanowi bezposrednio, ze jezeli
zachodzi potrzeba zapewnienia elastycznosci tekstu aktu normatywnego, mozna posłuzyc się okresleniami nieostrymi, klauzulami generalnymi albo wyznaczyc nieprzekraczalne dolne lub gorne granice
swobody rozstrzygnięcia. Za interesujące i wartosciowe w opracowaniu nalezy uznac to, ze autor podjął owocną probę analizy uzytych
przez ustawodawcę srodkow techniki prawodawczej, w tym definicji
legalnych i pojęc nieostrych i ,,przełozył” je na praktykę podatkową.
3.
Wyzej wymieniona publikacja składa się z krotkiego wstępu oraz
osmiu rozdziałow merytorycznych, w ktorych P. Borszowski analizuje
najistotniejsze zagadnienia mające charakter teoretyczno-praktyczny
dotyczące konstrukcji prawnej wprowadzonej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Strukturę publikacji uzupełnia ponadto zakon czenie oraz wykaz literatury przedmiotu uzytej do popełnienia niniejszego opracowania. Kazdy rozdział posiada odrębny tytuł, w związku

15

Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 283.
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z czym, Czytelnik ma szansę z łatwoscią odszukac tresci, ktore najbardziej go interesują. Autor w poszczegolnych rozdziałach bardzo często
wskazuje na problemy, ktore mogę zaistniec w praktyce w związku ze
stosowanie przepisow dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, co swiadczyc moze o wysoce nowatorskich rozwazaniach
oraz powoduje przekonanie, ze recenzowana publikacja zasługuje na
docenienie ze strony doktryny prawa podatkowego.
Rozdział pierwszy recenzowanej publikacji pt. ,,Zakres regulacji
klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania” stanowi niejako wprowadzenie do dalszych rozwazan ujętych w opracowaniu, a dotyczących instrumentu przeciwdziałania unikaniu opodatkowania jakim
jest wprowadzona do przepisow Ordynacji podatkowej klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Autor wskazuje w tej czesc, jakie problemy prawne i kwestie będą przedmiotem analizy w kolejnych rozdziałach opracowania. W tym dosc krotkim rozdziale autor podejmuje
rozwazania natury teoretycznej dotyczące zakresu regulacji klauzuli,
zwracając szczegolną uwagę na fakt, iz ustawodawca konstruując tą
klauzulę zastosował szereg srodkow techniki prawodawczej tj. okreslenia nieostre czy definicje legalne pojęc ustawowych. Autor podkresla, iz dobrym rozwiązaniem legislacyjnym przy tworzeniu przepisow
prawa dotyczących przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania jest
uzycie przez ustawodawcę unormowan mających postac definicji
legalnych – z czym w zupełnosci się zgadzam. Zastosowanie przez
ustawodawcę w akcie prawnym definicji legalnych mających moc
wiązącą powoduje wyeliminowanie sytuacji polegających na roznej
interpretacji zwrotow i pojęc tworzących daną instytucje prawną.
Rozdział II pt. ,,Normatywne okreslenie unikania opodatkowania”
został poswięcony omowieniu elementow konstrukcyjnych definicji
,,unikania opodatkowania”, ktorą ustawodawca zawarł w art. 119a
§ 1 o. p. Zgodnie z tym przepisem ,,czynnosc dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzysci podatkowej, sprzeczna w danych
okolicznosciach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej,
nie skutkuje osiągnięciem korzysci podatkowej, jezeli sposob działa-
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nia był sztuczny (unikanie opodatkowania)”. Ustawodawca, jak wskazuje P. Borszowski, nadał temu pojęciu kształt definicje legalnej.
Definicja legalna ,,unikania opodatkowania” jak widzimy składa się
z kilku wyrazen, ktorym ustawodawca podobnie jak pojęciu ,,unikania
opodatkowania” nadaje kształt definicji legalnych i ktore zawarte są
w odrębnych jednostkach redakcyjnych. W praktyce, aby ustalic zakres definicji powyzszego pojęcia, trzeba będzie jednoczesnie wykorzystywac zakres pojęc legalnych zdefiniowanych w innych jednostkach redakcyjnych, co moze powodowac trudnosci interpretacyjne.
W dalszej częsci rozdziału autor dokonał szczegołowej analizy
zwrotow uzytych w celu zbudowania definicji ,,unikania opodatkowania”. Swoje rozwazania rozpoczął od analizy wyrazenia ,,czynnosc
dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzysci podatkowej”,
ktore stanowi początkowy człon ww. definicji legalnej zawartej w art.
119a § 1 o. p. P. Borszowski w tej częsci pracy odniosł się takze do niekonsekwencji terminologicznej ustawodawcy polegającej na tym, iz
w art. 119d o.p. wskazuje się na czynnosc podjętą przede wszystkim
w celu osiągnięcia korzysci podatkowej, czyli czynnosc niejako zrealizowaną. W związku z powyzszym autor dązył do uzyskania odpowiedzi na pytanie czy zwrot wskazujący na ,,czynnosc dokonaną przede
wszystkim w celu osiągnięcia korzysci podatkowej jest skorelowany
z definicją ,,czynnosci podjętej przede wszystkim w celu osiągnięcia
korzysci podatkowej”. P. Borszowski w tej częsci rozdziału bardzo
często wskazywał na problemy, ktore mogą zaistniec wskutek stosowania w praktyce podatkowej przepisow niejednolitych terminologiczne, co nalezy uznac za szczegolnie interesujące i wartosciowe.
Autor wskutek podjętej analizy przepisow wysnuwa postulaty i rozwiązania legislacyjne, ktore ustawodawca powinien zastosowac w celu usunięcia niejasnosci i ktore dla praktyki podatkowej stanowic będą niejako wskazowkę w trudnej rzeczywistosci prawnopodatkowej.
Częsc rozdziału autor poswięca analizie kolejnego elementu konstrukcyjnego definicji legalnej ,,unikania opodatkowania”, jaką jest
korzysc podatkowa sprzeczna w danych okolicznosciach z przedmio-
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tem i celem przepisu ustawy podatkowej. W związku z powyzszym
korzysc podatkowa będzie uznawana w kategoriach unikania opodatkowania, pod warunkiem, ze w danych okolicznosciach będzie
sprzeczna, zarowno z przedmiotem, jak i celem przepisu ustawy
podatkowej. Jak wskazuje P. Borszowski takie ukształtowanie przepisu powoduje, iz w celu ustalenia sprzecznosci korzysci podatkowej
niezbędnym będzie uwzględnienie zarowno wykładni gramatycznej,
jak i wykładni celowosciowej, ktora odwołuje się bezposrednio do
celu wprowadzenia ustawy podatkowej (s. 20).
Autor w zakonczeniu odniosł się takze do dwoch pozostałych elementow zakresu normatywnego definicji ,,unikania opodatkowania”
tj. ustawowo załozonego skutku działania podmiotu, jaki i sposobu
jego działania, ktory kwalifikowany jest przez ustawodawcę jako
sztuczny. W dalszej częsci P. Borszowski dokonał szczegołowej analizy
przepisow art. 119a § 2-4 o. p. dotyczących problematyki okreslenia
skutkow podatkowych czynnosci w sytuacji unikania opodatkowania,
definicji czynnosci odpowiedniej oraz przepisow dających mozliwosc
wskazania przez stronę w toku postępowania czynnosci odpowiedniej. Autor zajął się takze analizą art. 119a § 5, ktory stanowi niejako
przepis wyłączający obowiązek okreslenia skutkow podatkowych według czynnosci odpowiedniej, jezeli ,,okolicznosci wskazują, ze osiągnięcie korzysci podatkowej było jednym celem dokonania czynnosci,
o ktorej mowa w § 1”. W takich sytuacjach skutki podatkowe okresla
się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby czynnosci nie dokonano. Nie dochodzi wowczas do ustalenia skutkow podatkowych na podstawie czynnosci odpowiedniej, podatnik nie ma mozliwosci wskazania takiej czynnosci samodzielnie, aby to w oparciu
o nią organ rozstrzygał jego sprawę podatkową 16.
Rozdział III publikacji pt. „Wyłączenie stosowania art. 119a” dotyczy zakresu negatywnego stosowania ,,mechanizmu” klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania – tj. takich sytuacji, ktorych zaistnie16 H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2016,
s. 672.
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nie spowoduje wyłączenie całego przepisu normującego klauzulę
przeciwko unikaniu opodatkowania ze stosowania. Z uwagi na to, iz
wyłączony przepis zawiera kluczową definicję dla tej problematyki,
autor dostrzega, iz w praktyce podatkowej mogą z tego względu powstawac niejasnosci i problemy prawne. P. Borszowski w kolejnych
podpunktach tego rozdziału w sposob kompleksowy omawia 4 rodzaje wyłączen stosowania klauzuli generalnej, tj. wyłączenia z uwagi na
wysokosc korzysci podatkowej, wyłączenia z uwagi na opinię zabezpieczającą, wyłączenia ze względu na inne daniny publiczne oraz
wyłączenia ze względu na zastosowanie innych przepisow prawa
podatkowego. Ten ostatni zakres wyłączen, zdaniem autora, moze
doprowadzic do wielu kontrowersji oraz problemow praktycznych na
etapie stosowania tego przepisu.
Jak wskazuje doktryna prawa podatkowego „wyłączenia zastosowania klauzuli ogolnej przeciwko unikaniu opodatkowania mają związek zarowno z ograniczeniami o charakterze przedmiotowym, jak i ze
szczegolnymi rozwiązaniami istniejącymi w prawie podatkowym”17.
W pierwszej kolejnosci P. Borszowski omowił przepisy dotyczące wyłączenia zastosowania przepisu art. 119a § 1 z uwagi na wartosc uzyskanej przez podatnika korzysci podatkowej, czyli zawęzenie zakresu
stosowania tej klauzuli następuje przez pryzmat rozmiarow ewentualnego zjawiska unikania opodatkowania. W przypadku wyłączenia
z uwagi na opinię zabezpieczającą autor odniosł się do dwoch sytuacji,
tj. sytuacji uzyskania przez podmiotu opinii zabezpieczającej oraz
sytuacji, w ktorej podmiot złozywszy wniosek nie otrzymał takiej
opinii w terminie ustawowym. Jak wskazują przepisy Ordynacji podatkowej klauzula nie znajduje zastosowania tylko do dnia doręczenia
uchylenia bądz zmiany opinii zabezpieczającej. Działanie opinii zabezpieczającej zblizone jest zatem do instytucji interpretacji indywidualnych i wiąze się z ochroną przed ingerencją organu podatkowego
w działania podatnika, ktore w opinii zostały zaaprobowane18.
17
18

Ibidem, s. 677.
Ibidem, s. 678.
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W dalszej częsci tego rozdziału P. Borszowski podjął rozwazania
dotyczące wyłączenia zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w stosunku do podatku od towarow i usług oraz opłat
i niepodatkowych naleznosci budzetowych. W zamysle ustawodawcy
klauzula, wprowadzona do przepisow Ordynacji podatkowej, jest
skonstruowana jako instytucja zapobiegająca unikaniu opodatkowania. Z tego względu ustawodawca nie zdecydował się na jej stosowania w przypadku opłat i niepodatkowych naleznosci budzetowych. Jak
wskazał klauzuli nie będzie się stosowac w przypadku opłaty skarbowej uregulowanej przepisami ustawy o opłacie skarbowej19, opłat
lokalnych uregulowanych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych20 czy tez opłaty eksploatacyjnej, ktorej uregulowania znajdują się
w przepisach ustawy – Prawo geologiczne i gornicze21. W tej częsci
pracy P. Borszowski zwrocił jednak uwagę, iz w praktyce tak skonstruowane wyłączenie moze powodowac pewne wątpliwosci – szczegolnie w sytuacjach, gdy dana danina publiczna nazywana jest przez
ustawodawcę opłatą, a analiza konstrukcji normatywnej tej daniny
wykazuje, iz nalezy ją kwalifikowac jako podatek z uwagi na brak charakterystycznej cechy opłaty, tj. cechy odpłatnosci. Wątpliwosci te
w tej częsci pracy zostały dokładnie przeanalizowane przez autora zarowno z teoretycznego jak i praktycznego punktu widzenia.
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania została wyłączona
takze w stosunku do swiadczen podatkowych kształtowanych na
gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarow
i usług22, co związane było z wprowadzeniem odrębnych przepisow
normujących instytucję naduzycia prawa. Instytucja ta została uregulowana przez ustawodawcę na mocy art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 ma19 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( tekst jednolity: Dz.
U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.).
20 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 716 ze zm.).
21 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016r. poz. 1131).
22 Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.
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ja 2016 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektorych innych ustaw, ktory dodał do ustawy o podatku od towarow
i usług nowy przepis prawny, tj. art. 5 ust. 4 i ust. 5. Przepisy te,
oceniane przez doktrynę prawa podatkowego23, wskazują na definicję
legalną pojęcia ,,naduzycia prawa” i okreslają konsekwencję jego
,,zaistnienia”. Wyłączenie podatku od towarow i usług z zakresu oddziaływania klauzuli, jak wskazują teoretycy prawa podatkowego24,
uzasadnione było tym, iz w obszarze podatku od wartosci dodanej na
poziomie Unii Europejskiej wykształciła się w orzecznictwie zasada
zakazu naduzycia prawa, do ktorej stosowania zobowiązane są takze
polskie sądy oraz organy podatkowe. Wprowadzenie do krajowego
porządku prawnego ustawowej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w zakresie VAT mijałoby się z celem, gdyz instytucję tą
nalezałoby wtedy interpretowac jednoczesnie z aktualnym orzecznictwem TSUE25 , do ktorego stosowania zobowiązana jest Polska z uwagi
na fakt członkowstwa w Unii Europejskiej, co niewątpliwie powodowałoby problemy interpretacyjne.
Zakonczenie rozdziału III autor poswięcił kwestiom przepisow dotyczących wyłączenia stosowania klauzuli ze względu na stosowanie
innych przepisow prawa podatkowego. Są to sytuacje, w ktorych ustawodawca w roznych aktach prawnych (rangi ustawowej, ale takze na
podstawie aktow wykonawczych) reguluje mechanizmy prawne pozwalające na przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania i ktore nalezy
stosowac bez względu na regulację przepisow dotyczących klauzuli
zawartych w Ordynacji podatkowej. P. Borszowski w tej częsci
wskazuje na pewne wątpliwosci, ktore mogą zaistniec w praktyce w
23 Więcej na ten temat w: M. Militz., J. Waśko, Rządowe rozwiązania w walce z
nadużyciami w VAT, „Przegląd Podatkowy” 2016, Nr 10, s. 13-21.
24 Zob. D. Dominik-Ogińska, Nadużycie prawa podatkowego w zakresie VAT
w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zarys problemu), [w:]
M. Münnich, A. Zdunek (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce,
Optymalizacja podatkowa a obejście prawa podatkowego, Lublin 2012; K. LasińskiSulecki, W. Morawski, Zakaz nadużycia prawa podatkowego zasadą ogólną prawa UE?,
„Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2013, Nr 2, s. 34-51.
25 L. Etel et al., Ordynacja podatkowa..., op. cit., s. 279-280.
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związku ze stosowanie innych mechanizmow przeciwdziałających zjawisku unikania opodatkowania.
Rozdział IV pt. ,,Odesłanie do odpowiedniego stosowania w przypadku zastosowania w umowach o unikaniu podwojnego opodatkowania klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania” został poswięcony
przepisowi art. 119b § 2 Ordynacji podatkowej, ktory wprowadza zasadę odpowiedniego stosowania przepisow całego działu IIIa o. p.
w przypadku zastosowania w umowach o unikaniu podwojnego opodatkowania klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania, ktore odnoszą się do głownego lub głownych celow zawarcia transakcji lub utworzenia struktury albo odnoszących się do uzyskania dochodu w związku ze sztuczną strukturą. Przepisy te P. Borszowski kompleksowo rozkłada na częsci pierwsze stwierdzając, ze ich wprowadzenie ,,przyczyni się do pewnego ujednolicenia stosowania unormowan dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, takze w przypadku
gdy chodzi o regulacje międzynarodowego prawa podatkowego”
(s. 43).
Kolejny rozdział (Rozdział V pt. ,,Ocena sposobu działania jako
sztuczny”) został poswięcony jednemu z istotnych elementow kwalifikujących okreslone zachowanie podatnika w kategorii unikania opodatkowania, tj. sposobowi działania podatnika uznawanego za sztuczny. Jak wskazuje ustawodawca w art. 119c § 1 ,,sposob działania uznaje się za sztuczny, jezeli na podstawie istniejących okolicznosci nalezy
przyjąc, ze nie zostałby zastosowany przez podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnie z prawem celami innymi niz osiągnięcie
korzysci podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej”. W pierwszej kolejnosci, jak wskazuje P. Borszowski,
nalezałoby ustalic jaki sposob działania powinien byc tym ,,modelowym”, gdy chodzi o podejmowanie czynnosci zgodnie z prawem
i w celach, ktore są zgodne z przepisami prawa. W tym celu ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do przepisow definicji legalnej pojęcia ,,sztucznego sposobu działania”, co niewątpliwie zasługuje
na aprobatę. W drugiej kolejnosci nalezy się odniesc do ,,elementow
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pozwalających” uznac dane działania jako sztuczne. Ustawodawca te
kryteria, na podstawie ktorych mozemy dokonac oceny sposobu działania jako sztuczny, sformułował w art. 119c § 2 o. p. Kryteria te mają
charakter obligatoryjny i zostały dokładnie przyblizone przez Autora
w dalszej częsci tego rozdziału.
Autor dokonał podziału kryteriow oceny sposobu działania jako
sztuczny na kryteria ogolne oraz kryteria szczegołowe ,,kierunkowe”.
Jak wskazuje sam autor podział ten ma jedynie znaczenie porządkujące. Kryteria ogolne, jak wskazuje P. Borszowski, to takie, na podstawie ktorych mozemy załozy, iz mamy do czynienia z działaniem, ktore
uznamy za sztuczne, a z kolei kryteria szczegołowe, to te, ktore wykorzystuje się przy ocenie sposoby działania za sztuczny, biorąc pod
uwagę konkretne kryteria. Kryteria te zostały przeanalizowane szczegołowo w dalszej częsci tego rozdziału.
Rozdział VI pt. ,,Czynnosc uznawana za podjętą przede wszystkim
w celu osiągnięcia korzysci podatkowej” odnosi się do pojęcia wprowadzonego przez ustawodawcę w dodanym do Ordynacji podatkowej
art. 119d o.p., ktory to stanowi niejako punkt wyjscia przy definiowaniu zjawiska unikania opodatkowania. Ustawodawca w definicji unikania opodatkowania istotną rolę przyznał pojęciu ,,czynnosci dokonanej przede wszystkim w celu osiągnięcia korzysci majątkowej”, ktora została omowiona przez autora we wczesniejszych rozdziałach,
a ktora bezposrednio rzutuje na niniejsze rozwazania zawarte w tej
częsci pracy, a dotyczące zakresu analizowanego pojęcia. Zgodnie
z art. 119d o. p. ,,czynnosc uznaje się za podjętą przede wszystkim
w celu osiągnięcia korzysci podatkowej, gdy pozostałe cele ekonomiczne i gospodarcze czynnosci, wskazane przez podatnika, nalezy
uznac za mało istotne”. Jak wskazuje doktryna prawa podatkowego,
o czynnosci podjętej przede wszystkim w celu osiągnięcia korzysci
podatkowej mozna mowic jedynie wtedy, gdy spełnione zostają
łącznie następujące warunki, a mianowicie: po pierwsze stroną kierowały cele inne niz uzyskanie korzysci majątkowej, po drugie cele te
miały charakter ekonomiczny lub gospodarczy, a po trzecie cele te by-
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ły istotne26. W tej częsci publikacji autor wskazuje na te warunki,
ktore nalezy spełnic, aby uznac czynnosc za podjętą przede wszystkim
w celu osiągnięcia korzysci podatkowej i w sposob kompleksowy
dokonuje ich analizy.
Przepis art. 119d posługuje się pojęciem ,,podatnika”, co jak wskazuje się w doktrynie, jest błędem ustawodawcy, gdyz w pozostałych
regulacjach dotyczących unikania opodatkowania, posługuje się on
terminem ,,strona” lub ,,podmiot”. Ponadto sformułowanie ,,wskazane
przez podatnika” podkresla subiektywny i indywidualny charakter
procesu decyzyjnego strony, ktory doprowadził do pojęcia czynnosci
mogących stanowic unikanie opodatkowania, a po drugie sformułowanie to oznacza, ze strona, we własnym interesie, zobowiązana jest
ujawnic organowi podatkowemu pozapodatkowe cele, ktorymi się
kierowała w rzeczywistosci27.
Rozdział VII pt. ,,Korzysc podatkowa” został poswięcony analizie
zasadniczej z punktu widzenia poruszanej problematyki definicji legalnej będącej jedną z przesłanek zastosowania klauzuli przeciwko
unikaniu opodatkowania, a mianowicie definicji korzysci podatkowej.
Nalezy podkreslic, iz sztucznosc działania podatnika musi byc zawsze
nastawiona na wygenerowanie korzysci podatkowej. Definicja legalna
korzysci podatkowej została zawarta przez ustawodawcę w art. 119a
o. p., w mysl ktorej korzyscią podatkową jest:
1) nie powstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie
powstania zobowiązania podatkowego lub obnizenie jego wysokosci albo powstanie lub zawyzenie straty podatkowej,
2) powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo podwyzszenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.
Autor w tej częsci zajął się okresleniem istoty definicji korzysci podatkowej wskazując, ze definicja legalna korzysci podatkowej została
sformułowana w taki sposob, iz ustawodawca nie podaje cech –
26 G. Kujawski, Klauzula generalna unikania opodatkowania, Warszawa 2017,
s. 134.
27 Ibidem, s. 134-135.
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warunkow, od spełnienia ktorych nalezy kwalifikowac daną sytuację
jako korzysc podatkową, lecz wymienia konkretne sytuacje, ktore
uznaje za tę korzysc. Takie rozwiązanie z punktu widzenia klauzuli
przeciwko unikaniu opodatkowania nalezy uznac za pozytywne
(s. 80). W ten sposob, jak wskazuje P. Borszowski, ustawodawca ograniczył nieostrosc okreslen nieostrych, co niewątpliwie jest zabiegiem
korzystnym z punktu widzenia stosowania tych przepisow w praktyce.
Druga częsc rozdziału VII została poswięcona analizie poszczegolnych sytuacji, ktorych wystąpienie uznawane jest przez ustawodawcę
jako korzysc podatkowa. Nalezy podkreslic, iz ustawodawca wymieniając poszczegolne grupy sytuacji posługuje się pojęciami zakotwiczonymi ustawowo w przepisach Ordynacji podatkowej (pojęcie zobowiązania podatkowego – art. 5, pojęcie nadpłaty – art. 72, pojęcie
zwrotu podatku – art. 3 pkt 7), ale takze w przepisach innych ustaw
(np. pojęcie starty podatkowej – art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych). Autor podkresla takze, iz w kazdej sytuacji – z punktu widzenia dopuszczalnosci uruchomienia klauzuli – nalezy ustalic wartosc uzyskanej korzysci podatkowej, gdyz przepisow
klauzuli nie stosuje się w przypadku, gdy korzysc podatkowa lub suma korzysci podatkowych osiągniętych przez podmiot z tytułu czynnosci nie przekracza w okresie rozliczeniowym 100 000 zł, a w przypadku podatkow, ktore nie są rozliczane okresowo – jezeli korzysc
podatkowa z tytułu czynnosci nie przekracza 100 000 zł28.
Ostatni rozdział (Rozdział VIII pt. ,,Definicja czynnosci i jej konsekwencje w zakresie obliczenia wysokosci korzysci podatkowej”) dotyczy definicji ustawowej ,,czynnosci” oraz konsekwencji w zakresie
obliczenia wysokosci korzysci podatkowej w sytuacji zespołu powiązanych ze sobą czynnosci. Ustawodawca wprowadzając przepisy dotyczące klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania całosc tych regulacji odnosi do pojęcia czynnosci – tj. wyroznia pojęcie czynnosci
dokonanej w celu osiągnięcia korzysci podatkowej, czynnosci
28

H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa..., op. cit., s. 680.
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odpowiedniej czy tez czynnosci podjętą przede wszystkim w celu
osiągnięcia korzysci podatkowej, w związku z czym zdefiniowanie
tego pojęcia było niezbędnym zabiegiem legislacyjnym. Jak wskazuje
art. 119f § 1 o. p. ,,czynnosc oznacza takze zespoł powiązanych ze sobą czynnosci, dokonanych przez te same bądz rozne podmioty”. Pojęcie czynnosci obejmuje takze sekwencję czynnosci, podjętych zarowno przez stronę, jak i inne podmioty. Objęcie hipotezą klauzuli tak
szerokiego zakresu stanow faktycznych jest konieczne ze względu na
naturę zjawiska unikania opodatkowania, gdyz zjawisko to wiąze się
z wieloma czynnosciami, czasami roznych podmiotow, mających na
celu uzyskanie korzysci podatkowej29. Autor poczynił głębokie rozwazania odnosnie definicji czynnosci ,,złozonej” sformułowanej przez
ustawodawcę w przepisach nowo wprowadzonego Działu IIIa Ordynacji podatkowej przedstawiając w trakcie analizy szereg uwag de
lege ferenda, ktore powinny zostac wprowadzone przez ustawodawcę
w celu usunięcia ewentualnych wątpliwosci powstających na gruncie
stosowania tychze przepisow.
Druga częsc rozdziału została poswięcona regulacji wskazującej
sposob obliczenia wysokosci korzysci podatkowej, o ktorej mowa
w art. 119b § 1 pkt 1 o.p., związanej z sytuacją objętą definicją zespołu
czynnosci. Nalezy zauwazyc, iz sposob obliczania korzysci majątkowej
w przypadku zespołu powiązanych ze sobą czynnosci polegający na
sumowaniu korzysci wynikających z tych czynnosci dotyczy jedynie
czynnosci dokonywanych przez ten sam podmiot lub pomiędzy takimi
samymi podmiotami. Jak wskazuje doktryna prawa podatkowego
,,mechanizm sumowania korzysci podatkowych jest niejasny i w praktyce moze byc zrodłem sporow co do tego, ktorym ze stron złozonych
sekwencji czynnosci zmierzających do unikania opodatkowania przypisac poszczegolne korzysci podatkowe30.

29
30

G. Kujawski, Klauzula generalna..., op. cit., s. 138.
Ibidem, s. 139.
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4.
Publikacja naukowa pt. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, autorstwa Pawła Boroszowskiego, ze względu na wagę przeanalizowanych regulacji prawnych w zakresie przeciwdziałania unikaniu
opodatkowania jest niewątpliwie opracowaniem wartosciowym zasługującym na docenienie ze strony doktryny prawa podatkowego.
Opracowanie jest aktualne zarowno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Monografia będzie stanowic niewątpliwie wazną pozycję naukową nie tylko dla przedstawicieli doktryny prawa
podatkowego, praktykow, naukowcow, ale takze dla szeroko rozumianej dydaktyki.
Poszczegolne rozdziały składające się na całosc recenzowanej
publikacji zostały przygotowane w taki sposob, aby czytelnik był
w stanie zrozumiec analizowane w nich problemy badawcze związane
z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania. P. Boroszowski
w opracowaniu dokonał analizy poszczegolnych zagadnien w oparciu
o płaszczyznę zarowno doktrynalną, jak i normatywną. W celu napisania niniejszej publikacji posłuzył się on literaturą przedmiotu, ktora
została zaprezentowana w ,,Wykazie literatury” zawartym na koncu
ksiązki.
Wyroznione przez Autora problemy praktyczne w stosowaniu
przepisow dotyczących klauzuli unikania opodatkowania oraz uwagi
de lege ferenda zawarte w poszczegolnych rozdziałach mogą i powinny się stac przyczynkiem do dalszych rozwazan, badan i dyskusji nad
poszczegolnymi rozwiązaniami systemowymi dotyczącymi konstrukcji przepisow mających przeciwdziałac zjawisku unikania opodatkowania. Ustawodawca, zdaniem Autora, niektore przepisy powinien doprecyzowac do istniejącej rzeczywistosci gospodarczo-ekonomicznej, aby własciwe organy administracji panstwowej skutecznie
walczyły ze zjawiskiem unikania opodatkowania oraz ograniczały jego skutki.
O zaletach opracowania traktuje takze recenzja dr hab. Jacka
Wantoch-Rekowskiego, ktory w jednym z fragmentow stwierdza, ze:
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,,recenzowaną monografię wyroznia wysoki poziom merytoryczny
i poprawny język. Zawartosc ksiązki daje uzasadnione podstawy by
uznac tezę, ze krąg potencjalnych czytelnikow będzie bardzo szeroki –
teoretycy, praktycy, naukowcy i studenci, etc.”. Recenzent w podsumowaniu stwierdza, iz monografia będzie stanowiła zrodło wiedzy dla
praktyki, a inspirację dla teorii prawa podatkowego.
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PODZIĘKOWANIA
Zespół redakcji czasopisma „Zbliżenia Cywilizacyjne” składa serdeczne
podziękowania recenzentom, którzy oceniając opublikowane w 2016 roku
na łamach naszego kwartalnika artykuły współtworzyli z nami jego jakość.
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