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Pod redakcją prof. Adama Sosnowskiego w Wyższej Szkole Informatyki i Eko-
nomii TWP w Olsztynie ukazała się książka pt. „Podziały w życiu społecznym”. 
Opracowanie ma charakter interdyscyplinarny, a autorami są naukowcy z Olsztyna, 
innych miast Polski oraz z Rosji, Ukrainy i Niemiec. Recenzent tej książki – socjo-
log prof. Franciszek Mleczko – określił teksty umieszczone w omawianej książce 
jako odważne i zaangażowane politycznie. Ja też tak uważam i szczególnie cieszę 
się, że wreszcie otrzymałem do studiowania dokument napisany nie przez jedną, 
słabo przygotowaną osobę, lecz przez zespół doświadczonych badaczy.

W książce dominują wypowiedzi dotyczące życia społecznego w okresie tak 
zwanej transformacji społecznej w Polsce (trwa już ona 36 lat, co, moim zdaniem, 
jest zjawiskiem osobliwym). W czołowym artykule pt. „Sfery konfliktowe między 
społeczeństwem a władzą w Polsce” prof. Adam Sosnowski określa ustrój Polski 
w latach 1945 – 1989 jako socjalistyczny i powołuje się m.in. na Karola Marksa 
i Fryderyka Engelsa (str. 16 – 18). Aneta Mielczarek ten sam ustrój w tym samym 
okresie nazywa... komunistycznym (na str. 50 aż pięć razy PRL określono jako 
państwo komunistyczne). Co do ustroju w Polsce po 1989 roku autorzy wypowia-
dają się zgodnie, że jest kapitalistyczny, nie definiując jednak, na czym jego istota 
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polega i kto go Polakom zafundował. Ośmielę się więc powołać na Jana Pawła II, 
który pierwszy nazwał polską transformację „dzikim kapitalizmem”, a co to jest 
kapitalizm – wyjaśnili dokładnie wspomniani wyżej klasycy.

Jeśli zaś chodzi o formację społeczną w Polsce w latach 1945–1989, to uparcie 
twierdzę, w oparciu o światową literaturę naukową, że była to Polska Rzeczpospo-
lita Ludowa (PRL). I trzeba te lata podzielić na okresy wielce zróżnicowane, na 
przykład: 1944 – 1948, 1949 – 1956, 1957 – 1980, 1981 – 1989. W pierwszym okresie 
mieliśmy symptomy wojny domowej. Do 1957 roku Polską kierowali uzależnieni 
od ZSRR Bolesław Bierut i pochodzenia żydowskiego Hilary Minc, Jakub Berman, 
Roman Zambrowski oraz doradcy z ZSRR. We wszystkich okresach były elementy 
socjalizmu i kapitalizmu (np. indywidualne rolnictwo), komunizmu, ale także śre-
dniowiecza.

Uściślenia i periodyzacji wymaga także ocena „Solidarności” oraz konstrukcja 
„Okrągłego Stołu”. Proponuję na ten temat lekturę książki ks. biskupa Alojzego 
Orszulika pt. „Czas przełomu”.

Aneta Mielczarek na str. 52 twierdzi, że w Polsce istnieje „ustawowe ogranicze-
nie jawności i wolności słowa”. Radzę autorce dokładne zapoznanie się z Konsty-
tucją, która w naszym kraju jest ustawą zasadniczą, a przykładem wolności słowa 
są media (opanowane przez kapitał zachodni), które zabierają głos na każdy temat, 
z głoszeniem kłamstw i bzdur łącznie.

W rozważaniach o podziałach w życiu społecznym istotną rolę odgrywa socjo-
technika, zwłaszcza ideologiczna, i makiawelizm uprawiany przez wszystkie partie, 
a jest ich w Polsce sporo. Na ten temat autorzy artykułów wypowiadają się zbyt 
skromnie. Brak jest też w książce tematów regionalnych. Na przykład ogromne 
szkody społeczne przyniosło bezmyślne zniszczenie pegeerów. Ugodziło to szcze-
gólnie w ludzi starych. Dobrze się stało, iż w recenzowanej książce znalazł się na 
ten temat artykuł dr. Dariusza Czaplińskiego. Na czasie jest również interesujący 
artykuł Adriany Bartnik o współczesnych stosunkach pracy. Skorelowany z okre-
sem sprzed 1989 roku pozwala zrozumieć różnice w tym zakresie między PRL 
i polskim dzikim kapitalizmem.

W rozważaniach o współczesnej rodzinie istotne miejsce zajmuje funkcja eko-
nomiczna i w tej sprawie autorzy artykułów recenzowanej książki wypowiadają się 
kompetentnie i interesująco.

Pytania postawione w książce przez prof. Adama Sosnowskiego (str. 19 – 20) 
są ważne i na czasie, i można na nie odpowiedzieć jeśli ma się – jak słusznie uważa 
profesor – dobrą wolę i wiedzę. Rzecz jednak w tym, że ostro skonfliktowane spo-
łeczeństwo nie ma dobrej woli, a wiedzę czerpie przeważnie nie z czystych źródeł. 
Znakomity historyk prof. Karol Modzelewski twierdzi – a ja się z tym w pełni soli-
daryzuję – że solidna wiedza akademicka raczej mnoży pytania i wątpliwości, niż je 
bezapelacyjnie rozstrzyga. Proszę więc niniejszą recenzję potraktować jako uwagi 
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pojedynczej osoby, która przez krytykę oddaje hołd autorom „Podziałów w życiu 
społecznym”.

Twórca książki i jej redaktor, prof. Adam Sosnowski, kończy swój artykuł sło-
wami: „Quo vadis Polsko?”.  I to jest obecnie najważniejsze pytanie w kraju nad 
Wisłą, Łyną i Odrą. Być może wypowiedzi zespołu uczonych z Wyższej Szkoły In-
formatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie przyczynią się do integracji podzielonego 
społeczeństwa.


