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Cen trum Ety ki Biz ne su Wyż szej Szko ły 
Przed się bior czo ści i Za rzą dza nia 
im. Le ona Koź miń skie go

Nie wi ze ru nek, lecz re no ma

1. Za miast wstę pu

Na or ga ni zo wa nej przez To wa rzy stwo Na uko we Prak se olo gii kon fe ren -
cji po świę co nej aspek tom prak se olo gicz nym i etycz nym pu blic re la tions
pre zen to wa łem wcze śniej sze mo je wy po wie dzi na ten te mat. Jed na uka za ła
się na ła mach De cy den ta, cza so pi sma lob bin go we go wcze śniej wy da wa ne -
go dru kiem, a dziś uka zu ją ce go się elek tro nicz nie w, co raz bar dziej po ły ka -
ją cym sło wo dru ko wa ne, In ter ne cie. Dru gą wy po wie dzią by ły od po wie dzi
na py ta nia do ty czą ce mar ke tin gu po li tycz ne go, ja kich udzie li łem w wy wia -
dzie ści śle zwią za nym z tym, co „prak se olo gia ma do po wie dze nia” w tej
wła śnie spra wie. Smacz ku me mu wy stą pie niu nadał fakt, że kon fe ren cja od -
by wa ła się w okre sie par la men tar nej kam pa nii wy bor czej. W ta kim okre sie
szcze gól nie, choć tak że w in nych przy pad kach, sły szy się na wo ły wa nia
do po pra wy wi ze run ku po li ty ka, fir my, przed się wzię cia. A prze cież wi ze ru -
nek ni czym ma ki jaż na da je so bie ten, ko mu na owym wi ze run ku za le ży. Ta
pięk na ma ska, bo o upięk sza nie cho dzi, ukryć ma re alia, ni czym świe żo
otyn ko wa na fa sa da bu dyn ku ma od wró cić uwa gę od zgrzeb no ści wnę trza,
ofi cy ny, po dwór ka z nie sprząt nię ty mi śmie cia mi. 
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Tra we stu jąc rzym ską prze stro gę ca ve at emp tor, czy li „niech ku pu ją cy da -
je ba cze nie”, nie po zwól my, by nas – ad re sa tów wi ze run ku – ku po wa no ze -
wnętrz no ścią cien ko na ło żo ną przez spe ców od wi ze run ku na „trzy ma ją cą się
na la kie rze” ka ro se rię, jak ma wia ją han dla rze sa mo cho dów. Py taj my o re no -
mę. Re no ma, bo wiem jest tym, co są dzą o fir mie, o po li ty ku, o przed się wzię -
ciu ci, któ rych wie dza o lu dziach i or ga ni za cjach ma pod sta wy em pi rycz ne,
a nie postmo der ni stycz no-nar ra cyj ne. Re no ma, do bra lub zła, to opi nia nas
ku pu ją cych o tych, któ rzy „sprze da ją”, a nie au to re kla ma sprze da ją cych. 

Do daj my jesz cze, że grec ki ide ał do bra i pięk na zna ny ja ko ka lo ka ga tia
(od ka los kai aga thos) nie po szu ku je do bra w pięk nie, lecz prze ciw nie – to
do bro, gdy go dzi we na da je wa lor pięk na tym, któ rzy dzia ła jąc, owo do bro
ma ją na wzglę dzie. Tak ro zu mia ne pięk no jest po chod ną po stę po wa nia
w zgo dzie z po rząd kiem mo ral nym. Przy da wa nie so bie „pięk na” (wi ze ru -
nek) to stwa rza nie po zo rów.

Ty le słów na po czą tek czy też za miast wstę pu. Moż na te raz przy to czyć
to, co pre zen to wa łem na kon fe ren cji. Jest to ra czej za pis kro ni kar ski ani że li
re fe rat czy ar ty kuł par excel len ce, a przy tym za pis utrzy ma ny w to nie nie co
lżej szym, sprzy ja ją cym upo wszech nia niu wie dzy, co mo że uła twić czy ta nie
i za chę cić do kry ty ki PT Czy tel ni ków.

2. Pu blic re la tions do kwa dra tu1

Zaj mij my się pu blic re la tions sa me go „pu blic re la tions”, czy li bę dzie to
nie ja ko PR do kwa dra tu. Na wią zu je my tym sa mym do πr2, wzo ru na po -
wierzch nię ko ła, ze wzglę du na „w ko ło Ma cie ju”, czy li no to rycz nie po wta -
rza ną man trę, że „cho dzi o wi ze ru nek”. Fir mom, kor po ra cjom, in sty tu cjom,
sło wem licz nym or ga ni za cjom, cho dzi o to, by – nie za leż nie od te go, ja kie
są na praw dę – by ły po strze ga ne przez świat ze wnętrz ny, czy li sze ro ką pu -
blicz ność, ko rzyst nie. W tym ce lu or ga ni za cje te an ga żu ją agen cje PR -
-owskie bądź two rzą wła sne dzia ły PR -u, de kla ru ją ce, że za dba ją o wi ze ru -
nek swych mo co daw ców. O wi ze ru nek, czy li o ma ki jaż, fa sa dę itp.
ze wnętrz ność, zgod nie z po wie dze niem „jak cię wi dzą, tak cię pi szą”, choć
prze cież, jak gło si in ne po wie dze nie „nie strój zdo bi czło wie ka”. 
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PR nie za leż nie od te go, jak de fi nio wa ny i z czym ko ja rzo ny, nie cie szy
się do brą re pu ta cją, co wię cej – mi mo iż zaj mu je się wi ze run kiem – o swój
wła sny wi ze ru nek nie dba, li cząc za pew ne na to, że fo ne tycz nie po brzmie wa
jak „pi jar”, czy li no bli wy mnich z za ko nu edu ka cyj ne go. Myl ne to prze ko -
na nie, bo wiem w po tocz nej opi nii, PR to nie po boż ność, lecz szy cie or na tu
dla te go lub in ne go „dia bła”, by scho wać pod nim „ogon”, któ rym, tak mod -
ny dziś sza tan, „na mszę dzwo ni”. Sło wem PR ni czym przy sło wio wy szewc
cho dzi bez bu tów. Dla cze go? Otóż, dla te go że nie mal po wszech nie PR -owcy
ja ko do wód swej sku tecz no ści po da ją przy pad ki ro dem z An der se now skiej
baj ki o no wych sza tach kró la, gdzie go li zna me ry to rycz na okry ta jest wir tu -
al nym stro jem po zo ru. Nic więc dziw ne go, że Da niel Bo or stin za uwa ża, że
„Są wiel cy, któ rzy ta ki mi się ro dzą, in ni wiel kość zdo by wa ją, a po zo sta li za -
trud nia ją spe cja li stów z za kre su pu blic re la tions”.

Za cy to wa ne zda nie za czerp nię te zo sta ło z tej stro ni cy wiel kiej księ gi biz -
ne su2, na któ rej o pu blic re la tions pi sze się ja ko o kon tak tach z pu blicz no -
ścią. Pu blicz ność jest bo wiem źró dłem in te re sa riu szy wszel kich or ga ni za cji:
go spo dar czych, spo łecz nych, rzą do wych, sa mo rzą do wych, aka de mic kich,
biz ne so wych itd., itp. To prze cież z pu blicz no ści wy wo dzą się za rów no
klien ci i kon su men ci, pe ten ci i ucznio wie/stu den ci, jak rów nież pra cow ni cy,
urzęd ni cy, me ne dże ro wie, dzien ni ka rze oraz człon ko wie ro dzin wszyst kich
wy mie nio nych. Cho dzi o to, by wszy scy człon ko wie pu blicz no ści dys po no -
wa li wie dzą o funk cjo no wa niu or ga ni za cji, o ofe ro wa nych pro duk tach, o au -
ten tycz nych mo ty wach ist nie nia i dzia ła niach or ga ni za cji. „Żad na fir ma nie
mo że za pew nić pra cow ni ko wi do zgon ne go za trud nie nia. Każ dy mo że być
zwol nio ny, a sko ro oni o tym wie dzą, to do brych pra cow ni ków wią że z fir -
mą coś in ne go ani że li zwy kła lo jal ność. Po zo sta ją oni w fir mie ze wzglę du
na wi zję fir my, do speł nie nia któ rej mo gą się przy czy nić” – pi sze Ro bert Le -
af [dz. cyt.]. Te mu wła śnie po win na słu żyć ko mu ni ka cja we wnętrz na, czy li
PR ad re so wa ny do śro do wi ska pra cow ni cze go. Po dob ną ro lę speł niać po wi -
nien PR skie ro wa ny na ze wnątrz fir my, tj. do jej klien tów i part ne rów.

Oba ro dza je ko mu ni ka cji spo łecz nej są skła do wy mi zło żo ne go pro ce su
ko mu ni ko wa nia się – swe go ro dza ju com mu ni ca tion mix – z co raz bar dziej
wy ma ga ją cy mi in te re sa riu sza mi. Za tem po ziom, na ja kim upra wia ny jest PR
świad czy o tym, jak po strze ga ni są przez PR -owców ad re sa ci ich wy sił ków.
Pry mi tyw ny PR, ot ta kie PR -owskie au dio te le, a ten – nie ste ty – do mi nu je,
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wska zu je na to, że ad re sat po strze ga ny jest ja ko „bu rak”. Ste reo typ pry mi -
tyw ne go od bior cy PR -owskie go ko mu ni ka tu od bi ja się na ste reo ty pie PR -
-u ja ko słu żą ce go fał szo wa niu rze czy wi sto ści na wzór swat ki sta ra ją cej się
wy dać za mąż le ni wą i szpet ną kan dy dat kę, a przy tym swat ki prze ko na nej,
że ka wa le ro wi moż na „wci snąć kit”. Ale prze cież, jak za uwa ża Ro bert W.
Ha ack: „Pu blicz ność jest go to wa wy ba czyć nam błęd ne oce ny, ale ni gdy nie
wy ba czy nam błęd nych mo ty wów” [dz. cyt.].

Chwa lą cy się swy mi „suk ce sa mi” spe ce od wi ze run ku – wy star czy otwo -
rzyć te le wi zor, by ich zo ba czyć i usły szeć – do ra bia ją PR -owi gę bę. Wa dli -
wy PR pro wa dzi do błęd ne go pre zen to wa nia fir my i jej wy ro bów, do nisz -
cze nia wi ze run ku, a na wet boj ko tu pro duk tów, do utra ty szans, do prze gra nia
z kon ku ren ta mi, a na wet do upa dło ści. „Re zy gna cja z prze strze ga nia za sad
pro wa dzi do te go, że fir ma oraz klien ci prze gry wa ją” – kon klu du je Mar cus
Sieff [dz. cyt.].

Wszyst ko to skła niać po win no PR -owców do te go, aby in ten syw nie dba -
li o wła sny wi ze ru nek pu blic re la tions. Sto pień, w ja kim PR to osią gnie, bę -
dzie do wod nie świad czyć o je go umie jęt no ści; przy po mnieć war to ra dę sta -
rą jak świat – „le ka rzu, lecz się sam”. A pro pos, przy oka zji po by tu w jed nej
z przy chod ni prze czy ta łem na ta bli cy ta kie oto prze sła nie: „Ku pić moż na bu -
dy nek, a nie dom; lek, a nie zdro wie; seks, a nie mi łość; po ściel, a nie sen,
książ kę, a nie wie dzę; ży cie, a nie du szę”. Do daj my do tej li sty – ku pić moż -
na ma skę, a nie twarz; po zór, a nie toż sa mość. 

3. O prak se olo gii w po li ty ce3

Py ta nie Przez wie le lat kie ro wał Pan Za kła dem Prak se olo gii. Czy mógł -
by Pan wy ja śnić na szym czy tel ni kom, co ozna cza ter min prak se olo gia?

Od po wiedź: Prak se olo gia to teo ria dzia ła nia. Od grec kie go práksis – dzia  -
ła nie. W Pol sce prak se olo gię za ini cjo wał i roz wi nął prof. Ta de usz Ko tar biń -
ski. W 2006 ro ku, któ ry był ro kiem Ko tar biń skie go zgod nie z uchwa łą Pre -
zy dium PAN, ob cho dzi li śmy 120. rocz ni cę je go uro dzin i 25. rocz ni cę je go
śmier ci. 

Py ta nie: Jak by Pan opi sał prak se olo gię w po li ty ce? 
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Od po wiedź: Prak se olo gia roz pa tru je dzia ła nie w ka te go riach spraw no ści.
Moż na ją od nieść do wszel kie go ro dza ju ak tyw no ści czło wie ka, po przez
ana li zo wa nie spraw no ści dzia ła nia. Spraw ność to efek tyw ność (sku tecz -
ność) dzia ła nia, czy li sto pień osią gnię cia za mie rzo ne go ce lu i eko no micz -
ność, czy li sto pień po nie sie nia na kła dów zwią za nych z je go re ali za cją; łącz -
nie sta no wią one tzw. po dwój ne E. Prak se olo gia in te re su je się do bo rem
środ ków do ce lu. Jed nak sa me kry te ria prak se olo gicz ne nie są kry te ria mi
wy star cza ją cy mi. Po dwój ne „E” – „efek tyw ność” i „eko no micz ność”, mó -
wią tyl ko o ka te go riach spraw no ści. Ogra ni cze nie się je dy nie do spraw no ści
sta no wi ło by po mi nie cie przy zwo le nia człon ków spo łe czeń stwa, w któ rym
ży je my, na po dej mo wa ne przez nas dzia ła nia. Lu dzie two rzą cy spo łe czeń -
stwo okre śla ją na co udzie la ją so bie wza jem nie przy zwo le nia. Ja kie ce le
apro bu ją i ja kie apro bu ją środ ki sto so wa ne do re ali za cji tych ce lów.
W związ ku z tym do „po dwój ne go E” do łą cza się trze cie „E”, któ re zwią za -
ne jest z etycz no ścią dzia łań. Łącz nie więc mó wi się o „po trój nym E”: efek -
tyw no ści, eko no micz no ści i etycz no ści. Za Ta de uszem Ko tar biń skim po wia -
da się, że dzia ła nie spraw ne po dej mo wa ne w go dzi wym ce lu to dzia ła nie
dziel ne.

Py ta nie: Czy we dług Pa na prak se olo gia jest umie jęt nie wy ko rzy sty wa na
w po li ty ce?

Od po wiedź: Z tym róż nie by wa. Me ta fo rycz nie moż na po wie dzieć rzecz
na stę pu ją cą – czy my wszy scy na ucze ni jak mó wić i pi sać, mó wi my i pi sze -
my po praw nie, czy też ro bi my błę dy? Tak, ro bi my błę dy! Sty li stycz ne, or -
to gra ficz ne i in ne. Cza sa mi uży wa my złych słów, bo za po mi na my o ich pra -
wi dło wym zna cze niu. Im mniej błę dów ro bi my wy po wia da jąc się, tym
le piej je ste śmy ro zu mia ni przez in nych. Ko rzy sta nie z ję zy ka, a więc mó -
wie nie, pi sa nie, jest jed nym z ro dza jów dzia łań. Moż na za tem po wie dzieć,
że w in nych ro dza jach dzia łań ma my swe go ro dza ju or to gra fię dzia łań, ja -
kąś pra wi dło wość z tym zwią za ną, moż na by ło by ją na zwać „or to ak sją”.
Dla te go też prak se olo gię na zy wa się me ta fo rycz nie gra ma ty ką dzia ła nia,
gra ma ty ką czy nu. 

Re asu mu jąc: jed ni wy ko rzy stu ją prak se olo gię le piej, dru dzy czy nią to
go rzej. Ci dru dzy po peł nia ją tzw. błę dy prak tycz ne, o któ rych pi sa li Ta de usz
Ko tar biń ski, Jan Zie le niew ski i Ta de usz Pszczo łow ski. Przy kła do wo, wie lu
my li zna cze nie przy miot ni ka „spo le gli wy” wpro wa dzo ne go przez Ko tar biń -
skie go na ozna cze nie oso by, na któ rej moż na po le gać, gdyż jest god nym za -
ufa nia opie ku nem. Błąd po le ga na utoż sa mia niu przez nie któ rych po li ty ków
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spo le gli wo ści z ule gło ścią. A prze cież „spo le gli wym jest czło wiek dziel ny,
od waż ny, za pew nia ją cy opie kę słab szym”. Do brze by ło by, że by ta ki mi by li
po li ty cy. 

„Fi lo zo fia nie do star cza bez cen nych re zul ta tów – pi sał Ko tar biń ski – to
jej stu dio wa nie jest bez cen ne”. Otóż wy da je się, że wie lu po li ty ków za du żo
mó wi, a za ma ło czy ta i stu diu je, te go, co czy tać war to i cze go uczyć się na -
le ży.

Py ta nie: Czy pol scy po li ty cy sto su ją za sa dy prak se olo gii?
Od po wiedź: Róż ni róż nie. Na wet ci sa mi po li ty cy w róż nych sy tu acjach

mo gą po stę po wać nie jed na ko wo. Tak że nam mo że się zda rzyć, że list do ko -
le gi czy zna jo me go na pi sze my po praw nie, a ja kąś no tat kę, pi smo służ bo we
czy ar ty kuł od da my z du żą licz bą błę dów. Prak se olo gia – tak jak or to gra fia
– oce nia po praw ność kon kret ne go zda nia, kon kret nej wy po wie dzi, oce nia
kon kret ne dzia ła nia, pa sma i splo ty dzia łań. In ną spra wą jest jak lu dzie oce -
nia ją po stę po wa nie po li ty ków. Co chwi lę prze pro wa dza ne są son da że, ba da -
nia, ich wy ni ki nie są oce na mi wy so ki mi. Wią że się to z pew ną istot ną kwe -
stią, a mia no wi cie z za ufa niem. Otóż wy da je się, że pod sta wo wym
nie do stat kiem nie tyl ko sfe ry po li tycz nej, ale w ogó le ży cia spo łecz ne go
w Pol sce jest no to rycz ny brak za ufa nia lu dzi wza jem nie do sie bie. W po rów -
na niu z kra ja mi skan dy naw ski mi, z Duń czy ka mi w szcze gól no ści, ten brak
za ufa nia jest ra żą co ni ski. Z ba dań opu bli ko wa nych w stycz niu 2007 r. wy -
ni ka, że za le d wie 14% re spon den tów ma za ufa nie do dru gie go czło wie ka
(w 2002 r. by ło ich 19%), w Da nii zaś pro cent ten wy no si aż 72%. 

Wra ca jąc do py ta nia o wy ko rzy sty wa niu prak se olo gii przez po li ty ków
i za kła da jąc, że po li ty cy zda ją so bie spra wę z wy ni ków prze pro wa dza nych
son da ży uwa żam, że po win ni oni sa mi dą żyć do te go, aby stwa rzać wa run ki
do stop nio we go pod no sze nia za ufa nia wśród spo łe czeń stwa po przez do star -
cza nie mu do bre go przy kła du.

Py ta nie: Ja ki jest Pa na po gląd na te mat re la cji mię dzy efek tyw nym dzia -
ła niem a mo ral no ścią w po li ty ce?

Je że li na sze ce le i sto so wa ne do ich osią gnię cia środ ki są go dzi we, to
uwa ża się, że wszyst ko jest w po rząd ku, bo efek tyw ność nie słu ży złej spra -
wie – nie jest zwy kłym ma kia we li zmem. Na to miast, je śli ce le nie są zgod ne
z trze cim „E”, czy li z wy mia rem na zwa nym wcze śniej „etycz no ścią”, a sto -
so wa ne środ ki znaj du ją się na gra ni cy mo ral no ści (tzw. mo ral ność krań co -
wa) to wów czas efek tyw ność słu ży złej spra wie. Uczeń pro fe so ra Ko tar biń -
skie go Hen ryk Hiż, zmar ły w grud niu 2006 ro ku pro fe sor Uni wer sy te tu
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w Fi la del fii, pi sał: „Je śli ety ka jest gło sem ser ca, to gło sem ro zu mu są dzia -
ła nia na tu ry po li tycz nej i praw nej, któ re prze kształ ca ją pra gnie nia ser ca
w rze czy wi stość”.

Py ta nie: Czy etycz ne po stę po wa nie sprzy ja efek tyw no ści dzia łań?
Od po wiedź: Etycz ność nie jest środ kiem do uzy ska nia efek tu. O efekt,

ale nie efek tyw ność, tyl ko efek tow ność, dba ją ci, co zaj mu ją się PR -em, czy -
li wi ze run kiem słu żą cym do skry wa nia re aliów pod ma ki ja żem. Etycz ność
na to miast jest wy mia rem pierw sze go rzę du – „je śli nie wiesz jak po stę po wać
po stę puj uczci wie”. Czy li pod sta wo wą rze czą jest po stę po wa nie uczci we
i do pie ro w ra mach po stę po wa nia uczci we go, tj. oce nia ne go po zy tyw nie
w ka te go riach etycz nych czy mo ral nych, moż na się za sta na wiać nad spraw -
no ścią dzia ła nia, a więc nad je go sku tecz no ścią i eko no micz no ścią. Nor my
spraw no ścio we są za sa da mi wtór ny mi w sto sun ku do re gu ły pier wot nej, ja -
ką jest nor ma etycz na. Nie ma jed nak ja kiejś pro stej, jed no znacz nej nor my
po stę po wa nia dla wszyst kich moż li wych zda rzeń i sy tu acji. Trze ba my śleć,
po pro stu trze ba umieć ana li zo wać, in tu icja jest waż na, ale nie wy star cza.
Dla te go nie zbęd na jest wie dza z za kre su ety ki. 

Naj lep szym te go przy kła dem jest spór wo kół Do li ny Ro spu dy. Zde rza ją
się tu dwie waż ne i obie istot ne spo łecz nie spra wy. Jed na z nich to spra wa
ob wod ni cy Au gu sto wa, dru ga to ochro na śro do wi ska na tu ral ne go. Ca ła sztu -
ka i umie jęt ność wy ko rzy sta nia wła śnie tych za le ceń prak se olo gicz nych
i etycz nych po le gać po win na na tym, że by zna leźć roz wią za nie, któ re by go -
dzi ło spra wę lub, któ re by w naj mniej szym moż li wym stop niu po zo sta wia ło
ja kieś spra wy nie roz strzy gnię te. In ny mi sło wy w ta kich sy tu acjach, o ja kich
mó wi my, a do ty czą one roz strzy gnięć o cha rak te rze po li tycz nym, jest szu ka -
nie kom pro mi su. Umie jęt ność za wie ra nia kom pro mi su, czy li bra nie
pod uwa gę ra cji wszyst kich stron, któ re są za an ga żo wa ne, ich in te re sów,
war to ści jest bar dzo waż ne w pro wa dze niu swe go ro dza ju me dia cji. 

Po służ my się ana lo gią ze spor tu. Je śli dru ży ny pił kar skie, siat ków ki, ho -
ke jo we chcą zdo być na za wo dach pierw sze miej sce, zło ty me dal bądź pu -
char to mu szą one stwo rzyć ze spół z in dy wi du al nych gra czy i sa me na uczyć
się grać. Z dru giej stro ny na le ży pa mię tać, że nie moż na wy grać za wo dów
sa me mu. Trze ba to czyć grę z in ną dru ży ną, któ ra też jest przy go to wa na
do te go, że by zdo być głów ną na gro dę, pierw sze miej sce. Ro ze grać mecz to
nie zna czy znisz czyć tych dru gich. Na le ży po stę po wać w spo sób ry cer ski
tzn. ja nie po ko nu ję te go dru gie go w sen sie nisz cze nia go, eli mi no wa nia, ale
zwy cię żam strze la jąc wię cej bra mek, zdo by wa jąc wię cej punk tów. Po pro -
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stu upra wiam grę fa ir. I to jest spra wa istot na rów nież w po li ty ce. Po win ni -
śmy po szu ki wać spo so bów ta kie go roz strzy ga nia roz bież nych in te re sów,
aby stro ny, któ re są za an ga żo wa ne w kon flikt uzna ły, że to a to roz strzy gnię -
cie jest wer dyk tem, je śli nie w peł ni sa tys fak cjo nu ją cym to nie sa tys fak cjo -
nu ją cym w moż li wie naj mniej szym stop niu. 

W dzia łal no ści go spo dar czej po wia da się o stro nach za an ga żo wa nych ja ko
o in te re sa riu szach, po nie waż wcho dzą w grę in te re sy każ dej ze stron. Ktoś,
kto przy stę pu je do ja kie goś dzia ła nia an ga żu je ja kąś staw kę (dla te go An glo sa -
si na zy wa ją ich sta ke hol ders, od sta ke „staw ka”), tj. swój czas, ka pi tał, umie -
jęt no ści, wie dzę itd. i w związ ku z tym ma ja kieś ocze ki wa nia, bo chce mieć
z te go ja kieś ko rzy ści nie ko niecz nie tyl ko ma te rial ne, tak że emo cjo nal ne, po -
znaw cze itd.. Rzecz po le ga na tym, aby umieć roz po zna wać te staw ki, in te re -
sy i pro wa dzić spra wy w ta ki spo sób, że by mi ni ma li zo wać lub prze zwy cię żać
kon flik ty, go dzić stro ny. Stąd w spra wach są do wych w co raz więk szym stop -
niu za czy na się an ga żo wać me dia to rów. Po li ty cy po win ni po stę po wać po dob -
nie, sta rać się być me dia to ra mi, a nie ge ne ra to ra mi kon flik tów.

Py ta nie: Dla cze go lu dzie w swo ich dzia ła niach po stę pu ją nie uczci wie?
Od po wiedź: Bo idą na skró ty, dla te go że jest ja kieś przy zwo le nie, bo nie

ma bez po śred niej re ak cji. Nie do ty czy to tyl ko nie uczci we go po stę po wa nia,
to są tak że wul ga ry zmy w mo wie po tocz nej. Zda rze nia daw niej nie upu blicz -
nia ne, dzi siaj sa wła ści wie wszę dzie do stęp ne. Wy star czy włą czyć te le wi zor
i wi dzi się roz ma ite sy tu acje, o któ rych się kie dyś nie wie dzia ło. Mo że te go,
co złe nie jest wię cej, wię cej jest na to miast wie dzy, że ta kie ne ga tyw ne zja -
wi ska wy stę pu ją. Mo że ja kiś czło wiek pa trząc na to my śli so bie, że gdy bę -
dzie nie uczci wie po stę po wał to szyb ciej doj dzie do ce lu, bę dzie mu się le piej
ży ło... To jest rów nież kwe stia wy cho wa nia w ro dzi nie, szko le, wzo rów, ja -
kich do star cza ją nam li de rzy ży cia spo łecz ne go. W Szko le Koź miń skie go
zwra ca my na to stu den tom uwa gę na pro wa dzo nych wy kła dach z ety ki
i spo łecz nej od po wie dzial no ści w biz ne sie, ad mi ni stra cji lo kal nej i pu blicz -
nej, na pra wie i na in nych kie run kach stu diów.

Py ta nie: Ja kie chwy ty sto su ją po li ty cy, aby nie uczci wie się za cho wać?
Któ re naj czę ściej?

Od po wiedź: Ha ki na dru gie go. Ale na szczę ście nie wszy scy. 
Py ta nie: Kie dy po li ty cy za czną w swo ich dzia ła niach czę ściej sto so wać

za sa dy etycz ne, mo ral ne? 
Od po wiedź: To nie jest tak, że mo że my ca łą kla sę po li ty ków osą dzać

i mó wić, że nie sto su ją się oni do norm etycz nych. Wie lu z nich bez żad ne go
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opo ru po dej mu je kwe stie, pro wa dzi dzia ła nia dba jąc o „trze cie E”. Czy jest
ja kaś ne ga tyw na se lek cja do za wo du po li ty ka, tzn. czy lu dzie o pew nych
skłon no ściach ne ga tyw nych sta ją się po li ty ka mi? Nie, ja bym tak nie po wie -
dział. Zmia ny za po cząt ko wa ne przez spo łecz ny ruch So li dar no ści naj le piej
świad czą o pro spo łecz nym na sta wie niu lu dzi. Oby wa te le an ga żu ją się
w dzia łal ność sa mo rzą do wą, pu blicz ną. Chciał bym tu przy po mnieć o dzia -
łal no ści po li tycz nej ja ko o służ bie pu blicz nej. 

Zgod nie z tym, że zna cze nie sło wa „mi ni ster” wy wo dzi się od sło wa „słu -
ga”, a nie „wład ca”, to po wi nien on peł nić swą funk cję ja ko funk cję usłu go -
wą w sto sun ku do spo łe czeń stwa, na je go rzecz. Pro szę zwró cić uwa gę, że ci,
któ rzy tak po stę po wa li, wy gry wa li w pierw szym ter mi nie, w pierw szej tu rze
w wy bo rach sa mo rzą do wych. Ja ko przy kład po dam wy ni ki wy bo rów na pre -
zy den tów miast w Ka to wi cach czy we Wro cła wiu. To jest nie zmier nie istot -
na spra wa i bar dzo opty mi stycz na. Waż ną kwe stią jest za gad nie nie sub sy diar -
no ści – po moc ni czo ści, tj. roz strzy ga nia spraw na naj niż szym szcze blu.
Wyż sza hie rar chia po win na się w coś wtrą cać tyl ko na za sa dzie po mo cy, gdy
ja kaś spra wa nie mo że być roz wią za na na niż szym szcze blu, a ni gdy nie po -
win na się wtrą cać w dzia łal ność sa mo rzą do wą gmi ny, po wia tu, mia sta bez
ko niecz nej i nie zbęd nej po trze by. To wła śnie jest wska zów ką prak se olo gicz -
ną. Co wię cej, wa run kiem te go, że by by ło to rze tel ne i uczci we jest spra wo -
wa nie spo łecz nej kon tro li. I wła śnie tej spo łecz nej kon tro li bar dzo sprzy ja to,
że jest ona wy ko ny wa na na niż szym szcze blu. Wte dy ten, kto coś ro bi, jest
wi dzia ny i oce nia ny przez lu dzi na rzecz, któ rych dzia ła. Na przy kład waż na
by ła by zmia na or dy na cji wy bor czej na ob wo dy jed no man da to we, gdzie wia -
do mo ko go się wy bie ra i moż na per so nal nie po wie dzieć „to jest czło wiek,
któ re go ja wy bra łem, któ ry mnie re pre zen tu je”.

Py ta nie: Czy ze chciał by Pan prze ka zać ja kieś wska zów ki zwią za ne ze
sku tecz nym wy ko rzy sty wa niem za gad nień prak se olo gii pod czas pla no wa nia
ka rie ry po li tycz nej?

Od po wiedź: „Praw da nie spra wia w świe cie ty le do bre go, ile złe go spra wia -
ją jej po zo ry” pi sał Fran cis de La Ro che fo ucauld w Mak sy mach i roz wa ża niach
mo ral nych. Niech więc po li ty cy nie pre zen tu ją po zo rów ja ko praw dy. 

* * * 

Ci, którzy bę dą dbać nie o po zo ry, lecz o praw dę, cie szyć się bę dą do brą
re no mą, a nie złą sła wą, a dzię ki do brej re no mie wi ze ru nek, do bry wi ze ru -
nek, po ja wi się bez upięk sza ją cych za bie gów.
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Woj ciech Ga spar ski
Cen trum Ety ki Biz ne su Wyż szej Szko ły 
Przed się bior czo ści i Za rzą dza nia 
im. Le ona Koź miń skie go

NOT „IMA GE” BUT RE NOWN AND FA ME COUNT

S u m  m a  r y

The pa per is com po sed of two parts. First is a co lumn on pu blic re la tions pu bli shed,
the se cond is an in te rview de vo ted to the re la tion ships be twe en po li ti cal mar ke ting
and pra xio lo gy. The the sis of the both is that an ima ge is not so im por tant for or ga -
ni za tions or per sons as the fa me or re nown, Ima ge li ke ma ke -up is ma de by the or -
ga ni za tion or the per son who wants to im press others, whi le fa me or re nown is how
others per ce ive or think abo ut or ga ni za tions or per sons be cau se of the ir con duct. The
first is mo re ar ti fi cial, the se cond mo re re al.

Key words: fa me, ima ge, po li ti cal mar ke ting, pra xio lo gy, pu blic re la tions, re nown


