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Słowo od redakcji 

 

Witajcie, 

 

 Wiosna już puka do drzwi, a wraz z nią nadchodzą nowe pla-

ny, pomysły i cele. Jest to wspaniały moment na rozpoczęcie od no-

wa  tego, co ostatnio nam nie wychodziło, na kontynuację tego, co z 

pozytywnym skutkiem rozpoczęliśmy i odcięcie się od tego, czego 

mamy dość. My postanowiliśmy wykorzystać ten czas na rozwijanie 

projektu, czego efektem jest kolejny, trzeci już numer „Socjosfery”. 

 Grzegorz Turnau śpiewał kiedyś, że „słodka wiosna to jest 

miłosna pora, więc wiwat słodka miłość!”. Na dobry początek zbliżającej się wiosny, 

mamy dla Was artykuł o kursach uwodzenia. W tekście „Moda na Flash Moba” dowiecie 

się, czy osoby rzucające łyżeczkami na stacji metra posiadają zdrowe zmysły. Ponadto 

będziecie mieli okazję przeczytać rozważania na temat filozofii pieniądza, tożsamości w 

Internecie oraz dogmatyzmu. Z okazji dnia kobiet przybliżymy Wam Harriet Martineau, 

która wyróżniała się wśród męskiej części naukowców oraz zwrócimy nasz socjologiczny 

obiektyw w stronę pasji młodych kobiet. W lekturę tego numeru „Socjosfery” możecie 

zagłębić się sącząc kawówkę w klubo-kawiarni „Skład Butelek”, o której przeczytacie na 

naszych stronach. Tym, którzy myślą o pracy w branży PR, polecamy kolejny artykuł z 

cyklu „Zawód – Socjolog”. 

 Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do naszej redakcji albo podzielić się uwaga-

mi na temat „Socjosfery”, zachęcamy do pisania na adres:  

         socjosfera@collegium.edu.pl 

         

          Życzymy miłej lektury, 
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 Kto chce poznać sekrety mistrzostwa w 

uwodzeniu prześlicznych kobiet, przez mężczyzn, 

którzy byli przystojni jak budka z piwem? Wszy-

scy? Tego zapewne spodziewali się autorzy cyto-

wanego ogłoszenia. Za „jedyne” 2670 PLN mo-

żesz zapisać się na kurs uwodzenia w trakcie któ-

rego nauczysz się wykorzystywania niektórych 

technik NLP. Za te „drobne pieniądze” dowiesz 

się jak uwieść kobietę, czyli przytaczając za słow-

nikiem języka polskiego, jak zbałamucić kogoś 

zalotami, czarując doprowadzić do stosunku płcio-

wego, usidlić, omamić, zachwycić, urzec, oszu-

kać... Mówiąc wprost - prowadzący ten kurs twier-

dzą, że będą w stanie nauczyć każdego mężczyznę 

co zrobić, żeby kobieta (a w zasadzie „sztuka”, bo 

takie określenie kobiety funkcjonuje na tych kur-

sach) była w zasięgu jego łóżka bez oczekiwań 

stałego związku. Wszyscy trenerzy uwodzenia to 

mężczyźni, którzy 

twierdzą, że znają ko-

biety lepiej niż one 

same siebie. 

 

 NPL, czyli 

programowanie neuro-

lingwistyczne, jest 

kontrowersyjną metodą 

wywierania wpływu na 

ludzi poprzez syntezę 

hipnozy i psychologii. 

Jego główne założenie 

opiera się na przekona-

niu, że przy pomocy słów, sugestii i gestów, które 

mają oddziaływać na podświadomość można ma-

nipulować rozmówcami – ich myślami, uczuciami 

i zachowaniami. W Stanach Zjednoczonych naro-

dził się ruch mężczyzn, którzy świadomie i z pre-

medytacją zaczęli wykorzystywać NLP do bajero-

wania kobiet. Niektóre metody – np. kotwiczenie i 

synestezja – mają swoje bardzo konkretne zastoso-

wania w procesie wyrachowanego podrywania. 

Kotwiczenie jest to wywołanie takiej reakcji u 

rozmówcy, żeby wykonywany przez siebie gest 

lub słowo, druga strona skojarzyła z pożądaniem 

lub chociaż z przyjemnym doznaniem. Pozytywne 

uczucia najłatwiej wywołać pytaniem przywołują-

cym miłe wspomnienia, a gest, który będzie wyko-

nywany przez uwodziciela w tym czasie, będzie 

już kojarzony wyłącznie pozytywnie, co wpłynie 

na relację rozmówców. Synestezja jest natomiast 

w dosłownym tłumaczeniu „nałożeniem się zmy-

słów”. Cytując fragment „Gra” Neil'a Strauss'a – 

2 670 PLN – cena za bycie uwodzicielem  
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książki o technikach i osobach, wykorzystujących 

metody NLP do uwodzenia kobiet -  w kontekście 

uwodzenia synestezja oznacza (...) rodzaj hipnozy 

na jawie, podczas której kobieta zostaje wprowa-

dzona w stan podwyższonej wrażliwości i nakło-

niona do wyobrażenia sobie przyjemnych wizji i 

doznań o rosnącej intensywności. Cel: wprowa-

dzić ją w stan nieokiełznanego podniecenia.  

 

 „Aniołku! Nie potłukłaś się kiedy spadłaś 

mi z nieba?” - ten i inne podobne teksty są już 

przeżytkiem epoki, które rzadko robią jeszcze 

wrażenie, a częściej wywołują śmiech. Wg Neil'a 

Strauss'a teraz działa „Wierzysz w cuda?” poparte 

krótkim pokazem sztuczek 

„magicznych” (przykładowo – wystarczy poprosić 

kobietę o wybranie w myślach cyfry od jednego 

do dziesięciu.  Facet zgaduje, jaką cyfrę wybrała. 

Ma duże szanse trafienia, 

ponieważ siedem na dzie-

sięć osób wybierze sió-

demkę. Magia?). Innym 

sposobem na zwrócenie 

na siebie uwagi jest tekst 

w stylu: „Czy możesz mi 

pomóc? Moja znajoma ma 

problem, bo zakochała się 

w nowym facecie, ale boi 

się zaryzykować i odejść 

od obecnego. Co Twoim 

zdaniem powinna zro-

bić?”. Takich tekstów 

(zwanych w żargonie „wykwalifikowanych uwo-

dzicieli” otwieraczami) mężczyźni uczą się pod-

czas kursu na pamięć. Otwieracze mają – jak sama 

nazwa wskazuje – otworzyć sztukę na nowego 

faceta, co ma zaowocować rozpoczęciem podry-

wu. Jakby do otwieraczy dodać jeszcze kotwicze-

nie i synestezję to jesteś na dobrej drodze uwie-

dzenia podrywanej kobiety – tak przynajmniej 

twierdzą trenerzy. 

 

 Z kursami uwodzenia wykorzystującymi 

techniki NLP, manipulację i samodoskonalenie 

wiąże się pewien haczyk. Trenerzy wpajają swoim 

kursantom, że każde działanie – zarówno ze strony 

podrywanej jak i podrywającej – posiada podtekst. 

Każde słowo ma ukryte znaczenie, które ma swój 

ciężar. Ten ciężar ma z kolei specjalne miejsce na 

„szali własnego interesu”, która może przeważyć o 

dalszym ciągu znajomości. 
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 Style, Mystery, Tyler Durden, Papa, Her-

bal, Sickboy, Playboy, Ross Jeffries, BadBoy... W 

„Grze” pojawia się wiele ksyw i nazwisk, które 

znalazły swoje wysokie miejsce w rankingu wyra-

chowanych uwodzicieli. Każdy z nich dołożył 

swoje trzy grosze do stworzenia teorii uwodzenia. 

Każdy z nich uczynił podryw za swój cel życiowy 

i za swój biznes. Wydali oni książki, filmy instruk-

tażowe na DVD, zjeździli cały świat prowadząc 

warsztaty, pootwierali swoje centra w wielu kra-

jach (w tym również w Polsce). Zarobili ogromne 

pieniądze na nauce mężczyzn uwodzenia kobiet. 

„Gra” jest zapisem powstawania i chylenia się ku 

upadkowi wielkiej machiny uwodzenia, w którą 

łatwo wejść, ale trudniej wyjść z niej o zdrowych 

zmysłach. 

 

 Czytając wspomnianą już książkę, przeglą-

dając strony internetowe z reklamami kursów 

uwodzenia zaczęłam nabierać przekonania, że 

uwodzenie jest mroczną sztuką na pograniczu 

manipulacji i bajeru. Kobiety traktowane są przed-

miotowo, ale i mężczyźni nie są całkowicie trakto-

wani jak ludzie - podczas kursu mają bowiem 

przeistoczyć się w maszynę do podrywania. Gdy-

by wszystko w relacjach damsko-męskich działało 

na zasadzie „bodziec –> reakcja –> łóżko” to świat 

byłby mniej skomplikowany, a mężczyźni nie 

łamaliby sobie głów nad tym, jak sprawić, by wy-

brana kobieta ich pokochała. 

 

 Na stronie internetowej polskiego przed-

stawicielstwa BadBoya przeczytałam informację 

dla facetów o tym, kim staną się po kursie. Ośmie-

lę się zacytować: Księciem z jej bajki, który swoim 

zmysłowym spojrzeniem, wysublimowaną lingwi-

styką i doskonale dopasowaną do jej aktualnych 

potrzeb emocjonalnością kreuje magiczne połącze-

nie między wami, stając się ucieleśnieniem dotąd 

niespełnionych a głęboko w niej tkwiących marzeń 

i najskrytszych pragnień. Czy trzeba dodawać coś 

do tego opisu? Może tyle, że warto zastanowić się 

dwa razy zanim podejmie się decyzję o zapisaniu 

się na ten kurs. 

 

 Panowie... Czasem wystarczy szczery 

uśmiech, miłe słowo, wspólny śmiech i ta 

„iskierka”, żeby uwieść kobietę. Po co wydawać 

grube pieniądze na faceta, skoro moglibyście je 

wydać na miłe spędzenie czasu z kobietą? Prze-

myślcie to ;-) 

 

Marta Skrobosz 

„Ile to jest warte?” – To pytanie towarzy-

szy ludzkości zapewne od zarania dziejów. Jed-

nym z socjologów, który rozważał problem pienią-

dza – a konkretnie miejsca, które zajmuje pieniądz 

w umyśle człowieka i w organizacji społeczeństwa 

– był Georg Simmel. Zechciejmy przyjrzeć się 

stworzonemu przezeń konstruktowi teoretyczne-

mu. 

 Dla Simmela ewolucja, która dokonywała 

się w zakresie własności, wymiany, gromadzenia 

dóbr, była świadectwem tego, iż zaszła zmiana w 

jestestwie człowieka, że nabył on wiele nowych 

cech, których istnienie pozwala nam na formuło-

wanie tez dotyczących już nie człowieka z wieków 

średnich, nie człowieka nieoświeconego, zniewo-

lonego, ale „człowieka nowoczesnego”.  

Jakie atrybuty przypisał Simmel człowie-

kowi nowoczesnemu? Odnalazł ich bardzo wiele, 

większość z nich odnosi do przeszłości i opisuje 

na zasadzie dychotomii. Tak więc człowiek nowo-

czesny nie jest niewolnikiem - sankcjonowane w 

średniowieczu zależności i stosunki podległości 

zanikły. Chłop, który nie miał ziemi na własność i 

musiał część swoich plonów oddawać panu, nie 

mógł cieszyć się wolnością. W człowieku nowo-

czesnym wykształca się silne poczucie własnej 

odrębności, zaczyna on zdawać sobie sprawę, iż 

nie tylko żyje po to, by pracować i być członkiem 

takiej czy innej wspólnoty; wie, że w swojej do-

piero co uświadomionej wolności może doświad-

czać, doznawać, eksperymentować, badać. 

Simmel stawia sprawę jasno. Z powodu 

zmiany formy posiadania, zaszła także zmiana w 

mentalności człowieka. To czynniki takie jak poja-

wienie się pieniądza i zdominowanie przezeń wy-

obraźni ludzkiej oraz fakt, iż pieniądz odmienił 

stosunki międzyludzkie – jedne spłycił a inne 

pogłębił – wywarły wpływ na kulturę nowoczesną 

i ugruntowały ją w takim a nie innym kształcie. 

Simmel uważa, iż w gospodarce naturalnej nie 

było miejsca na wyrażanie swojej indywidualno-

ści, jako iż istniał wyraźny związek między osobą 

a rzeczą będącą w jej posiadaniu. Dopiero mały 

miedziany krążek, odwrócił świat rzeczywisty do 

góry nogami  Nastąpiło oddzielenie osoby od rze-

czy, doszło do obiektywizacji wymiany świadczeń 

- rzecz przestała definiować jednostkę. Można 

było o owej rzeczy nie myśleć; istniał tylko pie-

niądz, który „balansował” pomiędzy jednostką a 

przedmiotem.  

W ten oto sposób możemy mówić o bez-

osobowym charakterze wymiany, do której nie jest 

Życie na moście 
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angażowana jednostka całą sobą, jak to miało 

miejsce w wiekach poprzednich. W tym momen-

cie pozostaje do rozstrzygnięcia jeszcze jedna 

kwestia: jak połączyć ową bezosobowość z nara-

stającym poczuciem indywidualizmu, niezależno-

ści? Jednostka zaczyna uświadamiać sobie, że nie 

ma wpływu na kształt świata, że ten wpływ będzie 

coraz mniejszy aż w końcu ulegnie całkowitej 

redukcji. Instytucje, organizacje zaczną żyć wła-

snym życiem i nic tej machiny nie będzie w stanie 

powstrzymać. Człowiek z całym swoim poczu-

ciem swobody wewnętrznej i zewnętrznej – traci 

kontrolę. Simmel nazywa to zjawisko „dominacją 

porządku rzeczowego”.  

Biurokracja, cała machina urzędnicza, z 

którą przychodzi się mierzyć nieobeznanemu czło-

wiekowi,  jest jed-

nym z przykładów 

na to, jak doszło do 

oddzielenia osobo-

wości człowieka od 

uczestnictwa w 

zbiorowości. Wcho-

dząc do urzędu nie 

powiem „Dzień 

dobry. Jaki piękny 

mamy dzisiaj dzień. 

Jak się Pani wie-

dzie?”. Nie ten 

czas, nie ta konwen-

cja. Może w tym 

miejscu naszych 

rozważań należy 

szukać odpowiedzi 

także na inne pytanie: dlaczego sąsiedzi dzielący 

klatkę schodową nie znają się?  

Globalizacja ma wiele pozytywnych wy-

miarów, ale mimo to budzi niepokój. W każdej 

chwili może zdarzyć się coś – gdzieś daleko, w 

miejscu, o którym może nigdy nie słyszało się – co 

dotknie mnie, jednostkę zaangażowaną w sprawy 

codziennego życia, nie myślącą o tragicznych 

konsekwencjach jakiegoś dramatycznego zdarze-

nia. Nie trzeba daleko szukać przykładów. Dziś 

nic nie możemy poradzić na kryzys finansowy, 

który kilka miesięcy temu rozpoczął się na Wall 

Street, a jego fala stopniowo rozlewa się na kolej-

ne kraje, docierając także do Polski.  

Simmel jednak, zanim poddał pieniądz 

krytyce, opisał kilka pozytywnych sfer oddziały-

wań pieniądza, między innymi stwierdził, że fakt, 

iż nastąpiło przesunięcie celów w stowarzysze-

niach i zrzeszeniach z życiowych, pochłaniających 

mnóstwo czasu i energii – na cele o charakterze 

technicznym, co zostało opisane powyżej, jest w 

wielu przypadkach pożądane i uzasadnione: 

„Pieniądz bowiem nauczył nas jedynego jak dotąd 

sposobu jednoczenia się bez angażowania tego, co 

składa się na indywidualną, specyficzną osobo-

wość. Ta forma jedności, dziś dla nas tak oczywi-

sta, jest świadectwem niebywałej ewolucji i postę-

pu kultury.” 

Według Simmela związki pomiędzy ludź-

mi nie zanikają. Jak w wierszu Juliana Tuwima 

„Wszyscy dla wszystkich”, praca stanowi wkład w 

rynek i dzięki temu, iż jedni coś wytworzą, inni 

będą mogli za pieniądze to nabyć. Dzięki temu, że 

musimy udać się do innego człowieka, by coś 

kupić, nawiązujemy z nim kontakt. W efekcie, jak 

pisze Simmel, po-

wstaje więź, która 

będzie nas łączyć z 

drugim człowie-

kiem – nie dlatego, 

że ma podobne 

zainteresowania czy 

jest przystojny, ale 

dlatego, że jest 

członkiem „tej sa-

mej strefy gospo-

darczej”.  

Pieniądz jest ni-

czym „mityczny 

oszczep, zdolny 

leczyć rany, które 

zadaje”. Na po-

twierdzenie swojej 

tezy Simmel przytacza przykłady na to, że jest to 

„ostre narzędzie”.  

Zdobycie pieniędzy zaczyna być celem 

samym w sobie. Czy to stwierdzenie może być 

ilustracją dla człowieka żyjącego w XXI wieku? 

Nasze cele są coraz bardziej wyrafinowane, w 

przeciwieństwie do tych, do których dążyli ludzie 

przed kilkoma wiekami. W dzisiejszych czasach 

zapobiegliwi rodzice wysyłają swoje dzieci na 

naukę języków obcych bądź do szkół muzycz-

nych, gdy są jeszcze maleństwami. Niektórzy z 

nich nie ukrywają, że czynią to, by zapewnić im 

dobry start, a potem świetlaną przyszłość. Cele nie 

leżą na wyciągnięcie ręki, a ich zdobycie wymaga 

wysiłku. Wiąże się z tym ogromny niepokój o 

własną przyszłość, niezadowolenie z własnego 

życia, a wreszcie – stany depresyjne. Simmel 

określa to mianem „przerostu środków w stosunku 

do celów”. W efekcie prawdziwy cel umyka, staje 

fot. N. Gwiazdowska 
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się nieosiągalny, choć wydaje się tak blisko… Ile 

nastolatek w dzisiejszych czasach, marząc o wiel-

kiej karierze aktorskiej bądź piosenkarskiej,  za-

miast stawiać sobie za wzór prawdziwe, utalento-

wane gwiazdy, śni o byciu pseudogwiazdką? 

„Jednosezonowi artyści” śpiewający do kotleta 

często nic nie potrafią, a działają na wyobraźnię 

odbiorców poprzez swoją urodę i bogactwo, choć 

nie zdobyli ich swoim talentem artystycznym. 

 „Stałą dyspozycją duszy jest pragnienie 

pieniędzy”, napisał Simmel, który przekonuje, że 

nie są wariatami ci, którzy twierdzą, że pieniądz 

dla współczesnego człowieka jest niczym bożek. 

A o tym, że nim jest, świadczyć miałaby bardzo 

istotna cecha, którą pieniądz posiada: dochodzi w 

nim do zaniku wszelkich sprzeczności, konfliktu. 

„Boskość” pieniądza Simmel tłumaczył, że tak jak 

Bóg jest miłosierny, wybacza ludziom grzechy, 

tak pieniądz jest neutralny, jest dla wszystkich. 

Jednocześnie, jak już wcześniej zostało wspomnia-

ne, jako iż istota ludzka i przedmiot stają się sobie 

nawzajem coraz bardziej obce, może wykluć się 

pokusa, by wykorzystać pieniądz w sposób nie-

etyczny. Nie jest to trudne przedsięwzięcie z racji 

tego, że można bez skrupułów odsunąć od siebie 

poczucie winy. Simmel, bardzo przenikliwie, uza-

sadnia to w ten sposób: „Czyn, który znalazł ujście 

w wielkim oceanie pieniądza, staje się nierozpo-

znawalny, a odpływy nie mówią nic o naturze 

dopływów.”  

Simmel zauważył zalążki tego, czego 

świadkami jesteśmy dzisiaj. Ekonomiczne myśle-

nie dominuje i przeważa nad ludzkimi pragnienia-

mi poczucia bliskości, więzi z innymi ludźmi… 

Przedmiot zastępuje człowieka. Dziś sami siebie 

nazywamy „społeczeństwem konsumpcyjnym”. A 

przecież sto lat temu, niejaki George Simmel, 

przestrzegał: „Pieniądz jest tylko mostem wiodą-

cym do wartości ostatecznych, a nie można prze-

cież mieszkać na moście”. Nadal niektórzy z nas 

w to wierzą… Bo nie można, prawda? 

Sylwia Chudzyńska 

 6 grudnia 2003 roku, godzina 15.30, stacja 

Metro Centrum – kierunek Kabaty. Dzień jak co 

dzień - jak zwykle o tej porze na peronie zgroma-

dzili się oczekujący na nadjeżdżające metro, w 

specyficznej dla tych okoliczności apatii i zobojęt-

nieniu. Zdawać by się mogło, że nic nie zburzy 

przewidywalnego pejzażu codzienności. Senność i 

statyczność tej sytuacji trwa jednak tylko do mo-

mentu, w którym zegar na peronie wskazuje go-

dzinę 15.30. Chwilę później - o godzinie 15.31 - 

zaczyna się swoisty spektakl. 

Nagłe poruszenie, zamieszanie i dużo 

hałasu. Okazuje się, że kilkadziesiąt spośród osób 

znajdujących się na peronie, w tym samym mo-

mencie upuszcza z rąk metalowe łyżki, które lądu-

ją na ziemi robiąc przy tym wiele hałasu. Słychać 

tylko jeden wielki „brzdęk”.  Po chwili każdy z 

„łyżeczkowców” zabiera swoją zabawkę i wtapia 

się niepostrzeżenie w krajobraz, który natychmia-

stowo wraca do pierwotnego, niczym niezmąco-

nego stanu sennego oczekiwania na metro. Trudno 

uwierzyć, że przed chwilą odbyło się w tym miej-

scu dosyć absurdalne widowisko. Tylko kilku 

zdezorientowanych obserwatorów, którzy bez-

wiednie stali się widownią tego specyficznego 

przedstawienia, próbuje objąć umysłem to, co 

przed chwilą miało miejsce. Miny rysujące się na 

twarzach przypadkowych widzów sugerują, że 

brak im pewności, czy to  rzeczywistość czy tylko 

jakaś przelotna halucynacja. Tak wyglądał jeden z 

pierwszych warszawskich Flash Mobów zorgani-

zowany przez Warszawski Front Abstrakcyjny - 

grupę zajmująca się działalnością typu Flash Mob. 

 Flash Mob to symulowane, niespodziewa-

ne, błyskawiczne zgromadzenie nieznanych sobie 

ludzi, spotykających się w miejscu publicznym. 

Ich celem jest wykonanie wcześniej określonego, 

bezcelowego, często niedorzecznego działania, 

budzącego zdziwienie wśród przypadkowych 

świadków. Zazwyczaj inicjatywy takie organizo-

wane są za pośrednictwem Internetu lub sms-ów. 

Uczestniczą więc w nich wyłącznie osoby znające 

wcześniej czas, miejsce i scenariusz zaplanowanej 

akcji. Pomimo tego, że flashmobowcy, zgodnie z 

zasadą, nie znają się wzajemnie, zanim  dojdzie do 

„występu” kontaktują się między sobą, omawiając 

szczegółowy plan działań. Rzadko ma miejsce 

sytuacja, w której po „występie” grupa całkowicie 

się rozpada - zazwyczaj istnieje nadal, z tą różnicą, 

że przenosi się do sfery wirtualnej. W wielu przy-

padkach uczestnicy kontaktują się ze sobą na fo-

rach internetowych wymieniając wrażenia po za-

 Moda na Flash Moba? 
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mi, którzy myślą podobnie, potrzeba konstruowa-

nia wspólnego celu, chęć zaspokojenia potrzeby 

społecznej przynależności, współuczestnictwa i 

zaangażowania. Flash Mob obok tego, że zmierza 

do wywołania chaosu i radości w miejscach pu-

blicznych, przełamywania schematów i rutyny, 

można traktować zatem również jako wyraz kry-

zysu wartości społecznych. 

 Flash Mob kojarzy się przede wszystkim 

ze spontaniczną zabawą, z grą w której jedną z 

zasad jest działanie wbrew regułom. Grupa flash-

mobowców jawi się bardziej jako wspólnota doraź-

na, krótkotrwała aniżeli jakakolwiek trwalsza gru-

pa społeczna. Wobec takiej percepcji zjawiska, 

zadziwiająca jest wielość zasad, do których każdy 

z uczestników powinien się dostosować. Synchro-

nizacja zegarków, opanowanie niejednokrotnie 

bardzo drobiazgowego scenariusza, szczegółowe 

wytyczne jak zachowy-

wać się wobec innych 

uczestników, a jak wobec 

przypadkowych prze-

chodniów - to podstawy, 

które każdy z szanują-

cych się, świadomych 

flashmobowców powi-

nien sobie przyswoić i 

respektować. Oprócz 

wspólnego celu, w grupie 

nieznajomych kształtują 

się również obowiązujące 

wspólne normy. Co cie-

kawe, etykieta flashmobowców zabrania pojawie-

nie się na miejscu akcji z aparatem czy kamerą bez 

wcześniejszego ustalenia tego z organizatorem 

Flash Mob nie lubi przesadzonego rozgłosu – z tej 

przyczyny uczestnikom nakazuje się również 

ignorowanie dziennikarzy. 

 Flash Mob jest znakiem czasów, w któ-

rych się narodził, „puszczeniem oczka” w stronę 

współczesności, zjawiskiem które nie mogło poja-

wić się ani wcześniej, ani później. Zastanawiający 

jest moment, w którym flashmobowcy zejdą ze 

„sceny”. Jedno jest pewne – na pewno nie będą 

klaskać, bo tak nakazuje ich system norm – nie 

klaszczą sobie nawzajem po zakończonym flash-

mobowym „występie”. 

 

Marta Barszczewska 

Bibiliografia: 

Markuszewska I. 2004. Flash Mob – soczewka skupiająca cechy społeczeń-

stwa ponowoczesnego. Warszawa: praca licencjacka napisana pod kierun-

kiem prof. dr hab. Aleksandra Manterysa, obroniona w Collegium Civitas. 

http://www.wfa.prv.pl 

kończonym Flash Mobie i rozważając pomysły na 

kolejne przedsięwzięcia. 

 Zjawisko to pomimo tego, że w ciągu 

ostatnich kilku lat zyskało na popularności, nadal 

owiane jest nutką tajemniczości, otoczone sekre-

tem, na straży którego stoją sami flashmobowcy. 

Pesymiści jednak twierdzą, że Flash mob stając się 

zjawiskiem coraz bardziej powszechnym, równo-

cześnie odarty zostaje z aury tajemniczości. Sądzą 

oni, że Flash Mob pozbawiony elementu zasko-

czenia, który jest przecież motywem przewodnim, 

traci swoją istotę i sens. Faktem jest, że częstotli-

wość organizowanych Flash Mobów w ciągu 

ostatnich kilku lat dosyć zmalała.  Jednak ten spe-

cyficzny performance nadal żyje i w dalszym 

ciągu posiada całkiem pokaźne rzesze swoich 

zwolenników. Warto pokusić się zatem o refleksję 

nad przyczyną niegasnącego zainteresowania 

wśród flashmobowych 

aktorów. Co warunkuje  

sukces tego zjawiska? 

Co popycha samych 

uczestników do takiej 

aktywności? 

 Według samych 

flashmobowców jest to 

tylko happening pozba-

wiony idei, a jeżeli o 

cokolwiek w tym 

wszystkim chodzi, to 

głównie o manifestację 

bezsensowności i walkę 

z miejską monotonią. W czasach wszechobecnych 

protestów i manifestacji Flash Mob jest figlem, 

kolejnym protestem, tylko tym razem protestem 

przeciwko szarości, rutynie i sztampowej codzien-

ności. Flashmobowcy odrzucają założenie jakoby 

ich działalność miała być wyrazem manifestacji 

jakichś konkretnych poglądów czy demonstracją 

określonych wartości. Jednakże specyfika samego 

zjawiska i wyjątkowość czasów w jakich się naro-

dziło każą upatrywać źródeł Flash Moba w tęsk-

nocie za tworzeniem spontanicznych bezintere-

sownych relacji i we wzrastającym poczuciu obco-

ści w przestrzeni społecznej. Słabnące więzi spo-

łeczne powodują, że choćby chwilowe zjednocze-

nie się wokół wspólnego celu staje się wartością 

samą w sobie. Flash Moby charakterystyczne są 

dla środowisk miejskich, gdzie większość codzien-

nych kontaktów cechuje bezosobowość i anonimo-

wość. Można wnioskować więc, że znaczną siłę 

napędową stanowi tutaj właśnie obecne odrodze-

nie potrzeb wspólnotowych. Istotnym motywato-

rem działania jest chęć wspólnoty działań z ludź-

fot. M.Barszczewska 

http://www.wfa.prv.pl/
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 Dogmatyzm jest definiowany jako 

„bezkrytyczny stosunek do pewnych tez i poglą-

dów, odrzucający możliwość poddania ich weryfi-

kacji”. To samo pojęcie odpowiada potocznym 

określeniom „zakutego łba”, „betonu”. Może 

oznaczać osobę głupią, bezmyślną, idiotę, ale 

także taką, której trudno cokolwiek wytłumaczyć, 

ponieważ ma ona  własne 

zdanie na każdy temat i 

nie akceptuje tłumaczeń 

oraz opinii innych osób.  

 To pojęcie odnosi 

się do struktury poznaw-

czej umysłu i informuje 

nas o tym, jak otwarty lub 

zamknięty na inne poglą-

dy jest umysł człowieka. 

W artykule zostanie omó-

wiony dogmatyzm w 

aspekcie psychologii poli-

tycznej. Umysł otwarty oznacza niski poziom 

dogmatyzmu, natomiast zamknięty – wysoki. Do-

gmatyzm jest w rzeczywistości pewnym kontinu-

um - od dużej elastyczności w abstrakcyjnym 

postrzeganiu świata (otwartość) do globalnego i 

biało-czarnego widzenia rzeczywistości 

(zamkniętość).   

 Pojęcie zostało 

wprowadzone przez Mil-

tona Rokeacha w roku 

1960 wraz z publikacją 

książki The Open and 

Closed Mind. Investiga-

tions Into the Nature of 

Belief Systems and Per-

sonality Systems. Badacz 

stworzył ten konstrukt 

jako krytykę skali F, która 

zdaniem Rokeacha badała 

jedynie autorytaryzm 

prawicowy, podczas gdy dogmatyzm może od-

nosić się zarówno do poglądów prawicowych, jak 

i lewicowych (o czym pisaliśmy w I. numerze 

„Socjosfery”).  

 Mechanizmem leżącym u podstaw umysłu 

zamkniętego jest lęk, obrona pozytywnego  po-

strzegania siebie i obrazu świata. Za wysoki po-

ziom dogmatyzmu odpowiadają prawdopodobnie 

stosunki w rodzinie, a dokładniej liczba kontaktów 

społecznych, jakie jednostka ma z ludźmi spoza 

kręgu rodzinnego. Im więcej silnych relacji z tymi 

osobami, tym niższy poziom dogmatyzmu. 

Dogmatyka nie przekonasz 
 Cechy charakterystyczne dla osób o umy-

śle zamkniętym to: podejrzliwość i szukanie ewen-

tualnego niebezpieczeństwa, idealizacja autoryte-

tów, nieumiejętność oddzielenia człowieka od jego 

poglądów oraz spojrzenia w sposób krytyczny na 

akceptowaną przez siebie władzę, biało-czarny 

obraz rzeczywistości i globalne postrzeganie świa-

ta. Ta ostatnia właściwość 

oznacza, że przekonania 

akceptowane przez dogma-

tyka wypełniają całkowicie 

obraz jego świata; nato-

miast przekonania nieak-

ceptowane są postrzegane 

jako podobne i mało istot-

ne, a więc jako mniejszo-

ściowe. [rys.1]   

Przekonania akceptowane 

są postrzegane przez osoby 

silnie dogmatyczne jako 

różnorodne, natomiast przekonania nieakceptowa-

ne wydają się tym osobom bardzo podobne lub 

takie same. Przykładem może być sposób widze-

nia innych religii przez dogmatycznego katolika. 

W jego umyśle zacierają się różnice między przed-

stawicielami np. islamu, buddyzmu i taoizmu. 

Uznaje, że ich wyznawcy 

są tacy sami, co w rzeczy-

wistości jest dalekie od 

prawdy. [rys.2] 

 Ostatnią omawianą 

cechą osób o wysokim 

poziomie dogmatyzmu jest 

zdolność do całkowitej 

zmiany przekonań („o 180 

stopni”). Bardzo prawdo-

podobne jest, że osoba, 

która w PRL-u była odda-

na idei komunistycznej 

będąc funkcjonariuszem 

SB, w III RP stanie się dogmatycznym katolikiem 

zwalczających byłych esbeków.  

Znajomość pojęcia dogmatyzmu w odniesieniu do 

polityki, może być szczególnie przydatna podczas 

śledzenia aktualnych doniesień z tego obszaru 

życia społecznego. Łatwiej będzie nam zrozumieć 

działania niektórych polityków i ich gwałtowne 

zmiany poglądów, jeśli przypomnimy sobie, że 

odpowiedzialna za to jest ich struktura poznawcza.   

 

   Urszula Ziętalewicz 

Umysł zamknięty - charakterystyka

 Przekonania akceptowane 
a nieakceptowane

Przekonania akceptowane

Przekonania nieakceptowane

Liczba informacji A > NA

Rys. 1 

Rys. 2 
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wśród rówieśników w realnym świecie, może stać 

się duszą towarzystwa. Dzięki możliwości kre-

owania siebie od podstaw możemy namalować 

nową istotę, którą tak naprawdę w rzeczywistości 

nie jesteśmy. Mamy możliwość ukrycia prawdy o 

sobie, niedopowiedzenia lub ubarwienia pewnych 

kwestii naszej osobowości. Takie działania spra-

wiają, że lepiej się czujemy mogąc samemu wy-

myślić wymarzoną tożsamość, która jednak często 

bardzo różni się od tej realnej, z którą obcują na co 

dzień ludzie w rzeczywistym świecie. Człowiek 

żyjący w świecie on-line ma możliwość posiada-

nia więcej niż jednej tożsamości. W zależności od 

tego, z kim rozma-

wia, na jakim porta-

lu obecnie przeby-

wa, może dopaso-

wywać się do swo-

ich potrzeb tak, że 

inny  użytkownik 

sieci nie będzie 

mógł dowiedzieć 

się, z kim tak na-

prawdę rozmawia. 

Jest to jednak kre-

owanie tożsamości 

płynnej, chwilowej 

i rozproszonej. Z 

chwili na chwilę 

jesteśmy w stanie 

zmienić siebie, 

stworzyć całkiem nowy profil, bądź zrezygnować 

z tego, który już nas nie interesuje.  

 Jednak czy taka ucieczka w wirtualny 

świat w celu wykreowania naszej wymarzonej 

tożsamości jest dla nas bezpieczna? Czy nie powo-

duje jeszcze większego odcięcia się od naszej 

rzeczywistości? Czy jesteśmy szczerzy wobec 

samych siebie? Pytań dotyczących tej kwestii jest 

wiele, ale pewne jest to, że tworzenie coraz to 

nowych i kolejnych wirtualnych tożsamości, od-

ciąga nas od tego, co najważniejsze- od 

„zaopiekowania się” swoim realnym „ja” w świe-

cie rzeczywistym.  

 

Natalia Drela, Katarzyna Wolska 

 

 

 Na mocy definicji tożsamość to 

„okazywanie innym jednostkom i samemu sobie 

identyfikacji z jakimiś elementami rzeczywistości 

społecznej, także umożliwienie innym zidentyfi-

kowania, zdefiniowania i rozpoznania danego 

obiektu przez pewne cechy charakterystyczne 

danego obiektu”. Jeszcze nie tak dawno każdy 

człowiek posiadał własną tożsamość, która była 

jasno określona poprzez przynależność do kon-

kretnej grupy. Była ona trwała i niezmienna, przy-

pisana każdemu z racji urodzenia, a więc przeka-

zywana z pokolenia na pokolenie. Każdy człowiek 

dobrze wiedział, z kim i z czym może się identyfi-

kować. Wraz z 

nadejściem ery 

Internetu pojawiła 

się możliwość po-

siadania wielu, 

niepokrywających 

się ze sobą tożsa-

mości. Na czym 

więc to zjawisko 

polega?  

 Internet daje 

nam możliwość, 

jakiej jeszcze nigdy 

nie mieliśmy - dzię-

ki niemu możemy 

wykreować wiele 

różnych tożsamości 

według naszych 

potrzeb i zachcianek (jak nazywa je Zygmunt 

Bauman). Dzięki anonimowości, jaką daje nam 

wirtualny świat, możemy stworzyć całkowicie 

nowe „ja”. Nie ma tutaj miejsca na ocenę, jakiej 

każdego dnia jesteśmy poddawani przez realne 

otoczenie, które ma możliwość zweryfikowania i 

patrzenia na nasze rzeczywiste i codzienne  życie. 

Jesteśmy w stanie ukryć nasze niedoskonałości i 

kompleksy, a nawet zastąpić je atutami, które 

chcielibyśmy posiadać. Przeciętny człowiek posia-

dający równie przeciętny dochód oraz przeciętny 

wygląd staje się nagle przystojnym, bogatym 

przedsiębiorcą, mającym ciekawe życie towarzy-

skie. Człowiek taki może nie akceptować swojego 

prawdziwego „ja”, dlatego ucieka w wirtualny 

świat, chcąc stworzyć nowego siebie. Może stać 

się kimś innym chociażby na parę chwil. W tym 

czasie ucieka od szarej, według niego, rzeczywi-

stości, stając się tym, kim zawsze chciał być. Z 

człowieka nieśmiałego, nie mającego powodzenia 

Tożsamość w wirtualnym świecie 
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Pierwszy dzwonek był od przyjaciela. 

Miał przynieść Magdzie i Oldze powodzenie przy 

otwieraniu nowego klubu na Starej Pradze. Przyja-

ciel dostał go ponoć od Piotra Skrzyneckiego, 

więc dzwonek miał tchnąć w stary lokal w praskiej 

kamienicy przy 11 listopada krakowskiego ducha. 

Klub miał być otwarty od czwartku do soboty i 

przy tej okazji pojawił się mały dylemat – w jaki 

sposób kończyć te wieczory? Otwarte do ostatnie-

go gościa? „Bez sensu – nigdy byśmy stamtąd nie 

wyszły!” Wprowadzić stałe godziny zamknięcia? 

„To takie bez uczucia” – mówi Magda, jedna z 

właścicielek praskiego Składu Butelek. „Nasza 

knajpa miała być inna, niszowa, chciałyśmy, żeby 

wiało z niej niebanalną kulturą, dlatego pojawił się 

pomysł trzech dzwonków – jak w teatrze.” Pierw-

szy dzwonek to pierwsze ostrzeżenie, drugi to 

„ostatnie zamówienia” (przy czym przerwa mię-

dzy drugim a trzecim z reguły troszkę się wydłu-

ża...), a trzeci „zamykamy”. Zdarzyło się raz, że 

jeden z gości tak bardzo bronił się przed powrotem 

do domu, że wyrwał ze Składowego dzwonka 

serce – nikt nie dzwoni, więc nie trzeba wracać do 

szarej rzeczywistości! Innym razem ktoś schował 

to szatańskie, brutalnie przywracające gości do 

porządku narzędzie i legendarny dzwonek od 

Skrzyneckiego do tej pory się nie znalazł. Ten, 

którym bliźniaczki dzwonią dzisiaj, to prezent, 

jaki Skład Butelek dostał na pierwsze swoje uro-

dziny. 

 

Jak ćmy do światła 

Spragnieni mocniejszych trunków i dys-

kusji do białego rana mieszkańcy Starej Pragi 

przez długie lata gromadzili się przy ul. Inżynier-

skiej w barze „U Krawca”, jednak gdy w 2005 

roku jego właściciele – Gaba i Krawiec – wyjecha-

li z Warszawy, „krawiecka” rzeczywistość prze-

niosła się właśnie na ul. 11 listopada – do nowona-

rodzonego Składu Butelek. Magda i Olga od daw-

na marzyły o tym, żeby otworzyć kulturalny pub z 

magicznym klimatem, inny niż wszystkie. Bliź-

niaczki mieszkały na Grochowie i zastanawiały się 

nad znalezieniem odpowiedniego lokalu na reali-

zację swoich marzeń właśnie w tej dzielnicy. W 

końcu jednak doszły do wniosku, że Grochów nie 

jest jeszcze gotów, że 

musi jeszcze poczekać 

na swój czas. Co innego 

małomiasteczkowy kli-

mat Starej Pragi, który 

zdawał się mieć w sobie 

poszukiwaną przez sio-

stry magię. Tutaj idzie 

się rano po bułki, a pani 

w sklepie zaczyna opo-

wiadać o swoim życiu... 

Ludzie stoją w bramach, 

siedzą w oknach, dzie-

ciaki do burmistrza na 

ulicy wołają „Siema 

burmistrz!”. Tu nie jest się tak anonimowym, jak 

w innych dzielnicach Warszawy. Już na pierwszy 

rzut oka widać, że Stara Praga żyje własnym ży-

ciem. 

Poszukiwanie lokalu trwało półtora roku. 

Najpierw miała być ul. Brzeska, jednak coś nie 

wyszło. Później pojawił się pomysł Ząbkowskiej, 

ale okazało się, że w piwnicach pod lokalem mie-

ściła się pędzarnia bimbru, a latem na schodkach 

przesiadywali „tubylcy” w samych slipach, więc 

bliźniaczki postanowiły szukać dalej. W końcu na 

podwórku przy 11 listopada udało się znaleźć 

odpowiednie miejsce o odpowiedniej wielkości, w 

odpowiedniej architekturze, za  odpowiednią cenę. 

W dzisiejszym Składzie Butelek wcze-

śniej wcale nie było składu butelek, jak można by 

się spodziewać. Nazwę lokalu wymyślił brat Mag-

dy i Olgi i rzeczywiście idealnie wpisała się ona w 

staropraską atmosferę. Ten z jednej strony war-

szawski, a z drugiej trochę małomiasteczkowy i 

przesiąknięty praskim folklorem klimat miał wy-

pełnić to miejsce, a bliźniaczki nie chciały w ża-

den sposób ingerować w jego naturalną ewolucję. 

Skład Butelek miał sam obudzić się do życia i sam 

dojrzeć, dlatego dziewczyny od samego początku 

broniły się przed jakimkolwiek marketingiem. Nad 

wejściem nie zawisł żaden szyld, w mediach nie 

pojawiła się ani jedna reklama. W pierwszych 

tygodniach funkcjonowania Składu właścicielki po 

prostu wystawiały w oknie świecę. Na początku 

przychodziło dziesięć do dwudziestu osób – głów-

Na początku właścicielki Składu Butelek wystawiały w oknach lokalu płonące świece i wtedy do nowej 

knajpy na podwórku przy ul. 11 listopada zaczynali zchodzić się goście.  W marcu mija czwarty rok od 

narodzin Składu, który stawiał swoje pierwsze kroki w wraz z początkami wielkiego, kulturalnego roz-

kwitu Starej Pragi. Od tamtej pory podwórko przy 11 listopada zmieniło się nie do poznania, jednak za 

żelaznymi drzwiami Składu życie wciąż toczy się tak jak dawniej.   

Jak ćmy do światła 
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nie klientela „Krawca”, która naturalnie przeniosła 

się z ul. Inżynierskiej na ul. 11 listopada. 

„Śmiałyśmy się, że ludzie ciągną do nas jak ćmy 

do światła” – opowiada Magda. 

Miejsce to ludzie – nie ma Pragi bez prażan 

Z czasem z dwudziestu stałych gości 

zrobiło się stu dwudziestu, a w knajpie zaczynało 

brakować miejsc. Ludzie opowiadali sobie o Skła-

dzie, wiadomości o koncertach roznosiły się pocz-

tą pantoflową, a gdy prasa zaczęła rozpisywać się 

na temat nowo otwartego lokalu, bliźniaczki nie 

chciały dać wiary, że to wszystko dzieje się na-

prawdę. Od początku kierowały się jedynie in-

stynktem, nie miały sprecyzowanego pomysłu, dla 

kogo przeznaczone będzie to miejsce. Nie chodzi-

ło o to, aby przyciągnąć do Składu konkretną 

klientelę, ograniczyć się do ludzi o pewnych okre-

ślonych cechach. Grupa stałych bywalców wyłoni-

ła się drogą „naturalnej selek-

cji”. Od pierwszej nocy funkcjo-

nowania lokalu stałym gościem 

jest Jacek – artysta-kamieniarz, 

robiący witraże z kolorowych, 

przepuszczających światło ka-

mieni. Od zawsze pojawia się 

sławna Rysia (chociaż nikt wła-

ściwie nie wie, czy tajemnicza 

znawczyni sztuki i stała bywal-

czyni praskich galerii jest kobie-

tą czy mężczyzną). Z Jackiem 

przez długi czas przychodził 

Siwy, jego pomocnik, typowy 

prażanin, gromadzący w sobie 

całego ducha tej dzielnicy. Nie 

wiadomo gdzie się teraz podzie-

wa Siwy, ale gdy zaprzyjaźnił 

się z Magdą i Olgą, to zapewniał 

dziewczyny, że „mogą być spokojne o swój samo-

chód”. Siłą rzeczy pod knajpą musieli też zacząć 

kręcić się prascy chłopcy w dresach – któregoś 

wieczora właścicielki Składu Butelek zdecydowa-

ły się zaprosić ich do środka. Weszli, rozejrzeli 

się, usłyszeli folkową muzykę, parsknęli śmie-

chem, wyszli i więcej nie pojawili się na podwór-

ku. 

To miejsce broni się samo. Są ludzie, 

którzy przychodzą raz i nie czują się tu dobrze, a 

są tacy, którzy zostają na zawsze. „Nowych rozpo-

znajemy po tym, że podchodzą do baru i dyskret-

nie pytają, gdzie jest toaleta” – śmieje się Magda. 

Mówi się, że do Składu nie idzie się po to, żeby 

się napić, ale żeby tam być, żeby poczuć to miej-

sce. Dziś ten lokal to już dla bliźniaczek praca, ale 

na samym początku nie chodziło o pieniądze. 

Dziewczyny włożyły w Skład Butelek serce i ich 

goście zdają się dostrzegać to w każdym zakamar-

ku tej praskiej kamienicy. „Czasem wpadamy w 

rutynę, czasem brakuje nam sił i wtedy to nasi 

goście »trzymają« to miejsce. Mówią, że czują się 

u nas jak w domu, że nic ich tu nie krępuje, że 

mogą być w pełni sobą” – cieszy się Magda.   

 

„Coś się zatraciło” 

Skład Butelek był pierwszą knajpą w tak 

zwanym „zagłębiu klubowym” przy ul. 11 listopa-

da. Następny był Saturator, później Zwiąż Mnie, a 

kilka miesięcy temu pierwszy raz otworzyły się 

drzwi Hydrozagadki. Praga stała się kulturalna i 

kultowa, ale wraz z tym kultem „coś się zatraciło”. 

Główny architekt Pragi sam przyznaje, że nie ma 

konkretnego pomysłu na rewitalizację dzielnicy, 

nie dąży się do zachowania jej 

rdzennego, małomiasteczkowego 

charakteru. Są za to nowe plany 

inwestycyjne, deweloperzy wyku-

pują kamienice, planują zamknięte 

osiedla. Dzielnica będzie się roz-

wijać. Być może za parę lat z nie-

bagatelnej, niszowej kultury zrobi 

się wielkie centrum artystyczne. 

To naturalna kolej rzeczy – sława 

ma swoje konsekwencje, a zmiany 

są nieuniknione. O Składzie Bute-

lek w Warszawie zrobiło się gło-

śno – najpierw była nagroda 

„Wprost”, wysoka pozycja w ran-

kingu warszawskich pubów. W 

2005 roku po sześciu miesiącach 

działalności Skład dostał Wdechę 

Publiczności za miejsce roku – nie 

mając nawet roku. W tym roku pojawiła się kolej-

na nominacja Gazety Wyborczej do Wdech, tym 

razem w szranki stanęło całe „zagłębie” przy 11 

listopada.  

Mimo, że bliźniaczkom nie zależy na 

przyciągnięciu do Składu Butelek nowych gości, 

ale na tym, żeby nie stracić swojej magii, przyzna-

ją, że siłą rzeczy ich pub musiał zmierzyć się z 

rynkową rzeczywistością. Gdy w zagłębiu otwie-

rały się kolejne knajpy, właścicielki Składu musia-

ły zadać sobie pytanie, „na ile ich miejsce musi się 

zmienić, żeby pozostać konkurencyjnym”. Bardzo 

długo walczyły, żeby nie podawać swoim gościom 

coca-coli. Na początku oferowały ukraiński kwas 

chlebowy, ukraińskie piwo i pikantne przekąski, 

ale brutalny rynek przycisnął firmę rozprowadza-

fot. K. Pleban 
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jącą ukraińskie specjały i Skład musiał przerzucić 

się na mniej egzotyczne napoje, a „drinkujący” 

goście w końcu doczekali się i coca-coli. Kiedyś z 

podwórka przy ul. 11 listopada wiało pustką, dziś 

pisze się o nim w przewodnikach turystycznych po 

Warszawie. 

 

Ogródek z parasolami i kostka Bauma 

W weekendy kluby przy ul. 11 listopada 

tętnią życiem, a ich właściele zastanawiają się nad 

zagospodarowaniem podwórka – niektórzy marzą 

o stolikach z parasolami, inni o ogródku z base-

nem, każdy mówi, że w pierwszej kolejności nale-

ży zrobić coś z błotem i wybojami. W porównaniu 

z innymi szefami lokali, właścicielki Składu Bute-

lek wykazują chyba najmniej innowacyjnego za-

cięcia, a ich „butelkowy świat” żyje według wła-

snego rytmu.  W pewną styczniową sobotę otwarto 

tu wystawę witraży Jacka – ułożonych tym razem 

nie z kolorowych kamyczków, a z ulotek agencji 

towarzyskich. Magda i Olga wciąż starają się o 

oferowanie swoim gościom oryginalnych alkoholi, 

legendarna kawówka jak była na początku, tak jest 

do tej pory.  

Nikt nie przypuszczał, że praskie po-

dwórko przy 11 listopada tak rozwinie skrzydła. 

Właścicielki Składu Butelek z jednej strony dum-

nie patrzą, jak rośnie ich wymarzone dziecko, a z 

drugiej przyznają, że obawiają się tych szybkich 

zmian, które być może za kilka lat przekształcą 

Starą Pragę w miejsce nie do poznania. „Czasem 

żałujemy, że nie otworzyłyśmy Składu gdzieś 

bardziej na uboczu” – przyznaje Magda. Na razie 

przechodząc przez ciężkie żelazne drzwi Składu 

Butelek można wyobrazić sobie, jak musiała czuć 

się Alicja po drugiej stronie lustra. To magiczne 

miejsce, rozświetlone pomarańczowym światłem 

świec i różnokolorowymi witrażami Jacka, niejed-

nemu zawróciło w głowie. Niektórzy mówią, że 

wielkomiejska atmosfera dotarła już na „klubowe 

zagłębie” przy ul. 11 listopada, jednak Skład Bute-

lek wciąż zdaje się być twierdzą naturalności i 

bezpretensjonalności. Warszawa musi się zmie-

niać, Praga musi dojrzewać, ale Skład Butelek ma 

duszę tych wszystkich ludzi, którzy pojawiają się 

tam co weekend. O ile nie zmienimy się my, o tyle 

przez te żelazne drzwi nie przedrą się żadne nowo-

czesne zmiany. 

Katarzyna Pleban 

 

Skład Butelek mieści się przy ul. 11 listopada 22 i 

otwarty jest od czwartku do soboty od godziny 

19:00 do trzeciego dzwonka. 

www.skladbutelek.pl 

 Najprościej można PR nazwać kształtowa-

niem stosunków publicznie działającego podmiotu 

z otoczeniem tegoż podmiotu, zaś określone działa-

nia przyporządkować pijarowcom w zależności od 

dziedziny, którą się zajmują: ustalając czy jest to 

marketing, zarządzanie, czy komunikacja społecz-

na. W marketingu główną rolę odgrywa kreowanie 

wizerunku firmy poprzez przekazywanie informacji 

otoczeniu o jej produktach, usługach, działalności. 

PR uznaje się za strategiczny element zarządzania 

organizacją, którego celem jest sprawna, efektywna 

komunikacja tak wewnątrz niej, jak i z otoczeniem. 

W komunikacji społecznej nacisk kładziony jest na 

proces zarządzania informacją, który ma za zadanie 

stworzenie w świadomości odbiorcy konieczności 

istnienia organizacji poprzez wytworzenie zaufania 

do firmy i jej pozytywnego wizerunku. 

 Różnice istniejące między PR a marketin-

giem wylicza na stronie epr.pl Dominika Bojarska: 

„Public relations uważane jest za informację obiek-

tywną, podczas gdy w przekazach reklamowych 

intencją nadawcy często jest manipulowanie prze-

konaniami oraz uczuciami odbiorcy. Życie pokazu-

je, że gdy po zakupie produktów klient bywa roz-

czarowany brakiem właściwości obiecywanych 

przez przekaz reklamowy i traci zaufanie do firmy 

organizacje przypominają sobie o PR.” 

Często spotykanym błędem jest mylenie PR z CSR. 

Charakterystyczny dla społecznej odpowiedzialno-

ści biznesu jest fakt, iż stanowi ona  proces, w ra-

mach którego przedsiębiorstwa zarządzają swoimi 

relacjami z różnorodnymi interesariuszami, mogą-

cymi mieć faktyczny wpływ na powodzenie danej 

firmy w działalności gospodarczej. Oznacza to, iż  

należy  traktować tę „współpracę” jako inwestycję,  

nie zaś jako koszt. 

 Branża PR  w Polsce cały czas się rozwija. 

Rok rocznie w prasie i na portalach internetowych 

pojawia się wiele ogłoszeń o pracę w dziale public 

relations. W ubiegłym roku pracodawcy zamieścili 

aż 1644 ofert skierowanych do pijarowców. To 

oznacza 20% wzrost w porównaniu z rokiem po-

przednim, w którym w mediach i na portalach inter-

netowych zamieszczono blisko 1300 ofert. Przycią-

gają zarobki, których można się spodziewać po 

pracy w tej branży. W badaniach większość do-

świadczonych PR-owców deklaruje, iż ich zarobki 

plasują się w przedziale 3500-7000 zł miesięcznie. 

Wynagrodzenie specjalistów z dziedziny public 

relations jest zróżnicowane. Wysokość zarobków 

zależy tutaj przede wszystkim od regionu, wielkości 

firmy, czy jest to agencja PR czy korporacja, od 

ZAWÓD - SOCJOLOG 

 PUBLIC RELATIONS 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi�biorstwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzia�alno��_gospodarcza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Koszt
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Szczęśliwi czy pechowcy?  

U schyłku PRL, w 1988 roku, niespełna co piąty 

Polak (18%) uważał się za osobę szczęśliwą i 

prawie tyle samo osób (16%) miało poczucie ży-

ciowego pecha. Większość badanych deklarowała, 

że ich odczucia w tym względzie są zmienne. Po 

dekadzie przemian, w roku 1999, znacznie przyby-

ło respondentów zaliczających się do ludzi szczę-

śliwych (o 13 punktów, do 31%). Od tego czasu 

odnotowujemy ich liczebną przewagę nad ankieto-

wanymi o negatywnej samoocenie. W grudniu 

2008 roku co trzeci Polak uznaje się za osobę 

szczęśliwą (34%, od 1988 roku wzrost o 16 punk-

tów), a co ósmy (13%, odpowiednio spadek o 3 

punkty) określa się jako pechowiec. Nadal naj-

większa grupa ankietowanych (choć o 13 punktów 

mniejsza niż w roku 1988) przyznaje, że ich samo-

ocena w tej dziedzinie jest zmienna. 

Źródło: CBOS - Prezentowane dane pochodzą z 

badań "Aktualne problemy i wydarzenia" realizo-

wanych w latach 1988-2008 

 

Kawa po polsku... Cafe Monitor 2008 

Jako pretekst lub dodatek do spotkań towarzyskich 

- kawa przyciąga do kawiarni sieciowych już 60% 

Polaków. Najczęściej pijemy ją w domu lub u 

znajomych (65%). Jeśli w kawiarni to rzadko w 

samotności. Klientem kawiarni sieciowej są głów-

nie kobiety, a do ulubionych lokali prowadzi je 

przede wszystkim smak oferowanych tam napo-

jów – czytamy w raporcie instytutu badawczego 

ARC Rynek i Opinia Cafe Monitor 2008. 

Małe, prywatne kawiarnie cieszą się mniejszą 

popularnością (44%). Co drugiemu badanemu 

aromatyczny napój towarzyszy w pracy. Styl picia 

kawy zmienia się i przyjemność z niej czerpana, 

definiowana jest inaczej niż kiedyś. 

A w dodatku do kawy… Atmosfera miejsca i udo-

godnienia inne niż aromat kawy stanowią o popu-

larności i wyborze klientów-amatorów kawy. Jakie 

są oczekiwania badanych Polaków wobec idealnej 

kawiarni sieciowej? Bezsprzecznie, bezprzewodo-

wy Internet powinien być dostępny w takich miej-

scach (76%). Wydaje się także, że kawa i gazeta to 

nierozłączny duet – stąd 68% badanych oczekuje 

dostępu do aktualnej prasy w odwiedzanych ka-

wiarniach sieciowych. Kącik dla dzieci jest na 

liście oczekiwań blisko 38% badanych. 

Źródło: ARC Rynek i Opinia – Raport „Cafe Mo-

nitor 2008” 

doświadczenia PR-owca, jak również od tego, czy 

jest to przedsiębiorstwo polskie czy zagraniczne. 

 Można wskazać kilka głównych powodów, 

dla których warto podjąć pracę  PR: chęć sprawdze-

nia się w zadaniach wymagających kreatywności, w 

pracy, w której czasem osobowość i przebojowość 

liczą się bardziej niż wykształcenie kierunkowe. W 

branży PR zdobywanie nowych doświadczeń łączy 

się niejednokrotnie z podejmowaniem kolejnych 

wyzwań i osiąganiem nowych celów. Ponadto po-

przez pracę opartą na kontaktach z ludźmi istnieje 

możliwość nawiązania wielu ciekawych kontaktów. 

Niezbędne stają się: posiadanie umiejętności inter-

personalnych, komunikatywność, umiejętności 

językowe. Do przykładowych obowiązków pracow-

ników działu PR należą kontakty z mediami 

(przygotowywanie informacji dla mediów, organi-

zacja konferencji prasowych, aranżowanie wywia-

dów), komunikacja wewnętrzna (organizacja im-

prez integracyjnych dla pracowników, dbanie o 

pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa wśród zało-

gi), redagowanie firmowych wydawnictw, doradz-

two kierownicze z zakresu strategii rozwoju firmy, 

wspieranie kontaktów ze społeczeństwem 

(działalność charytatywna, mecenat kultury, organi-

zacja eventów, targów, wystaw itp.), badania opinii 

publicznej, działania podejmowane w celach pro-

mocyjnych, budowanie dobrych relacji z inwestora-

mi i akcjonariuszami. 

 W celu zdobycia pracy w dziale public 

relations najłatwiej zacząć od praktyk bądź stażu. 

Warto zajrzeć na stronę internetową, wejść na por-

tal, na którym istnieje katalog agencji PR 

(podajemy je poniżej). Najczęściej ścieżka kariery 

przybiera postać kolejnych szczebli w hierarchii. W 

niektórych organizacjach kolejne etapy rozwoju 

pracownika wyznaczają jednak inne zdarzenia, 

takie jak udział w kolejnych projektach. Wobec 

utalentowanych pracowników stosuje się czasem 

przyspieszoną ścieżkę kariery. Najczęściej poszuki-

wani są pracownicy, którzy zdobyli wykształcenie 

studiując na humanistycznych kierunkach takich jak 

dziennikarstwo, socjologia, marketing czy filologia 

polska. Wiele uczelni oferuje studia podyplomowe 

na kierunku public relations. 

  

Polecane strony: proto.pl, wirtualnemedia.pl, ego-

spodarka.pl, piar.pl, epr.pl, a na stronach angloję-

zycznych cipr.co.uk, prwatch.org, prweek.com. 

 

Sylwia Chudzyńska 

Wypiski z badań  
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  Harriet Martineau: dziennikarka, pisarka, feministka, propaga-

torka nauki, tłumaczka. Współcześnie zasłynęła z publikacji tekstów 

obejmujących tematyką: filozofię społeczną, socjologię, ekonomię 

polityczną i politykę, historię, teologię; pisała także powieści. Ponie-

waż była samoukiem, swoje wszechstronne zainteresowania zgłębiała 

przede wszystkim czytając dzieła filozoficzne i teologiczne. 

 Jej pierwszą socjologiczną książka jest How to observe marals 

nad manners z 1838 r. Jest to poradnik dla wszystkich planujących 

prowadzenie obserwacji systemów politycznych innych krajów. Dla 

Martineau przykładem empirycznym były Stany Zjednoczone. W swo-

im pierwszym traktacie z zakresu metodologii znalazły się fundamen-

talne wskazówki dotyczące prowadzenia obserwacji. Jej zdaniem nale-

ży: (1) ustalić a priori zasady i metody obserwacji; (2) mieć cechy 

badacza: być obiektywnym i empatycznym; (3) kontaktować się z 

przedstawicielami różnych warstw społeczeństwa; (4) nie przyjmować 

w sposób bezkrytyczny wypowiedzi badanych. W swojej książce Mar-

tineau definiuje kluczowe pojęcia: morals (akceptowane przez ludzi 

normy i wartości) i manners (wzory interakcji między ludźmi) oraz things (obserwowalne fakty życia 

społecznego przejawiające się przez jego instytucje). Wnioskowanie o sposobie działania społeczeństwa 

następuje więc dopiero po zgromadzeniu przez badacza materiału empirycznego. 

 Pobyt w USA zaowocował także książką Society in America, analizą społeczeństwa amerykań-

skiego. Dzieło w kolejnych rozdziałach traktuje o systemie politycznym, ekonomii oraz zwyczajach spo-

łecznych i kulturze Stanów Zjednoczonych. Martineau pisze więc o takich kwestiach jak np.: duży poten-

cjał systemu politycznego USA i wciąż niewystarczające kompetencje obywateli; bogactwo naturalne 

kraju, a także potężne zasoby ludzkie; otwartość na nowe wzorce kulturowe; niewolnictwo; polityczne 

nieistnienie kobiet Różnorodność poruszanych zagadnień oraz dobre przygotowanie pod względem meto-

dologicznym Society in America sprawia, że książka Martineau jest uważana za „jedną z najważniejszych 

prac opisujących wczesne społeczeństwo amerykańskie, która odegrała istotną role w kształtowaniu się 

poglądów Anglików na Stany Zjednoczone”. 

 Harriet Martineau nie stworzyła jednolitej teorii socjologicznej, jak np. Max Weber czy Herbert 

Spencer i być może dlatego jej wkład w socjologię nie jest tak widoczny. Jednak jej poglądy i działania 

na polu nauki wskazują, że była socjologiem, którego prace warto czytać  

i czerpać z nich inspiracje. Maria S. Wincławska podaje pięć argumentów definiujących Martineau jako 

socjologa. Martineau (1) dostrzegała potrzeby powołania nowej dyscypliny zajmującej się systemami 

społecznymi; (2) sądziła, że przedmiotem nowej nauki mają się stać: instytucje organizujące życie spo-

łeczne oraz utrwalone społecznie normy i wartości; (3) dostrzegała konieczność obserwacji codziennych, 

zwykłych miejsc i zjawisk jak „przedszkola, kuchnie, buduary”; (4) uważała, że nowo powołana dyscy-

plina ma mieć charakter empiryczny; (5) podnosiła bieżące kwestie społeczne (prawa kobiet, niewolnic-

two). 

 Warto zapamiętać nazwisko Harriet  Martineau. Socjologia, przede wszystkim amerykańska, 

odkrywa na nowo zapomnianych autorów, a wśród nich także pierwszą kobietę socjologa. Może  

i do naszych podręczników trafi kiedyś jej nazwisko? 

Urszula Ziętalewicz 

 

Bibliografia: 

Artykuł Marii S. Wincławskiej, Harriet Martineau. Powrót na salony światowej socjologii, Studia socjo-

logiczne, nr 3, 2004.   

Harriet Martineau (1802-1876) 
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KALENDARIUM 

7-8 i 28-29 III 2009 
Warsztaty dla młodych dorosłych 

- Bliskie „mijania” i ”spotkania” 
http://fundacja.cel.free.ngo.pl/ 

12 III 2009 

Konferencja i warsztaty - Seksual-

ność człowieka – ujęcie wielo-

aspektowe 

http://

www.konferencjasc.vizja.pl/

konferencja/okonferencji 

koszt – 50 zł 

12 i 26 III 2009 

Warsztaty o prawach człowieka: 

Dyskryminacja oraz sposoby jej 

przeciwdziałania i kara śmierci a 

prawa człowieka 

Centrum Kultury Łowicka 

ul. Łowicka 21 Warszawa 

godz. 18.00 

14 III 2009 
Konferencja naukowa 

Krytyczne myślenie i retoryka 
http://argumentacja.pdg.pl/ 

17 III 2009 

Warsztaty promocyjne 

- Szybkie czytanie, techniki pamię-

ciowe, notatki skojarzeniowe 

Cafe Galeria Foto STUDIO18 

ul.Bracka 18 Warszawa 

godz. 18.30 

(należy zabrać ze sobą książ-

kę) 

21-22 

i 28-29 III 2009 

XVII Rozwojowo - Rozrywkowy 

Festiwal dla Kobiet PRO-

GRESSteron 

http://www.dojrzewalnia.pl/ 

main.html 

24 III 2009 
(zapisy od 25 III) 

Praca coacha 

- Wyższa Szkoła Zarządzania Per-

sonelem 

http://warsztaty.wszp.edu.pl/ 

Praca_Coacha,1,45.html 

22 IV 2009 
Ogólnopolska konferencja studencka 

- Socjolog jest artystą 

http://knss.umcs.lublin.pl/ 

UMCS Lublin 

Żarty socjologiczne  
Twierdzenie o sukcesie: W procesie wymiany 

społecznej Chuck Norris zgarnia wszystko. 

 

Chuck Norris jest jedynym laureatem nagrody 

Nobla z socjologii. Ściślej mówiąc dostaje tę na-

grodę co roku. 

 

Chuck Norris walczy ze złem. Pokonuje w walce 

przeróżne indywidua: mroczne typy, szemrane 

typy, typy spod ciemnej gwiazdy, a także typki. 

Zawsze wygrywa, bo jest jedynym w swoim ro-

dzaju ’typem idealnym’. 

 

Chuck Norris zmodyfikował koncepcję 

’współczynnika humanistycznego’. Kluczem do 

zrozumienia świata społecznego jest spojrzenie 

nań oczyma Chucka Norrisa. 

 

Chuck Norris po przeczytaniu ’Końca Historii’ 

Fukuyamy powiedział: ’Koniec z tobą, Fukuy-

ama!? I oddawaj honorarium autorskie.’ 

 

Kiedy Chuck Norris prowadzi badania terenowe, 

nigdy nie osiąga stuprocentowej realizacji. Dzieje 

się tak dlatego, że jego respondenci często spoty-

kają się z odmową. 

http://www.dojrzewalnia.pl/main.html
http://www.konferencjasc.vizja.pl/konferencja/okonferencji
http://www.konferencjasc.vizja.pl/konferencja/okonferencji
http://www.konferencjasc.vizja.pl/konferencja/okonferencji
http://argumentacja.pdg.pl/
http://www.dojrzewalnia.pl/
http://www.dojrzewalnia.pl/main.html
http://warsztaty.wszp.edu.pl/
http://warsztaty.wszp.edu.pl/Praca_Coacha,1,45.html
http://knss.umcs.lublin.pl/
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 Mówi się: ‘Ile ludzi tyle opinii’. A ja ponadto uważam, że: ‘Ile kobiet tyle pasji’. Z okazji dnia 

kobiet postanowiłam przyjrzeć się bliżej Paniom i ich pasjom.  

 Coraz więcej młodych kobiet spędza swój wolny czas aktywnie, kreatywnie, ambitnie i twórczo. 

Pasja to coś, co pozwala im uciec od otaczających problemów, rozwijać swoje zainteresowania i robić to 

co lubią, nie zważając na krytykę. Nowoczesne Polki z dużych miast zaskakują nieraz swoimi oryginalny-

mi pasjami i pokazują, że nie wiedzą co to nuda. Nie ważne co robią, zawsze mają w sobie wdzięk, urok, 

tajemnicę i seksapil. 

Nel Gwiazdowska 

„Świat w obiektywie socjologa”  

Polki 

- kobiety z pasją 

Wszystkie fotografie są autorstwa 
Nel Gwiazdowskiej. 

„Woda to moja oaza, zanu-

rzając się mogę się wyciszyć 

i poczuć wytchnienie"  

" Na scenie czuję, że jestem na swoim 

miejscu, od którego nie powinnam się 

oddalać. Czuję się tu bezpiecznie"  

"Na nartach czuję się jak 

ryba w wodzie"  

"Czasem wystarczy 

chwila by móc 

pokonać swoje 

słabości - carpe 

diem to moja 

pasja"  

„Moją pasją 

są koncerty” 

„Czasem słońce, zawsze książka”  

"Muzyka zawsze i wszędzie"  


