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Powodem skupienia moich zainteresowañ badawczych na pol-
skiej pomocy dla Afryki by³y dzia³ania podjête przez Ryszarda Vor-
bricha. Zrealizowa³ on bowiem niedawno projekt badawczo-rozwojo-
wy �Poka¿ mi swój �wiat � poka¿ mi swoj¹ szko³ê�. Projekt by³
realizowany w ramach dzia³añ dofinansowanych przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych i sk³ada³ siê z dwóch czê�ci. Pierwszej � opar-
tej miêdzy innymi na kooperacji szkó³ w Poznaniu i w Mali (w kraju
Dogonów) oraz Uniwersytetu Adam Mickiewicza w Poznaniu i dru-
giej, obejmuj¹cej wystawê ukazuj¹c¹ efekty tych dzia³añ oraz warsz-
tatów z zakresu pomocy rozwojowej dla Afryki1 . Mia³am przyjem-
no�æ wspó³pracowaæ z R. Vorbrichem w przygotowaniu takiego szko-
lenia zorganizowanego w Toruniu. Odnios³am wówczas wra¿enie, ¿e

1 Projekt doczeka³ siê kilku omówieñ i opracowañ [porównaj m.in.:
R. Vorbrich, Projekt badawczo-rozwojowy �Poka¿ mi swój �wiat � poka¿ mi swoj¹
szko³ê�, �Afryka� 2009, nr 29�30, s. 186�192]. Posiada tak¿e w³asn¹ stronê
internetow¹: http://www.projekt-dogon.amu.edu.pl,
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ogólna wiedza dotycz¹ca pomocy dla Afryki jest niewielka. Po pew-
nym czasie podjê³am ten temat w trakcie rozmów prowadzonych
z cz³onkami mojej rodziny i przyjació³mi. Podtrzyma³y one moje
zainteresowanie tymi zagadnieniami. Ostatecznie postanowi³am prze-
prowadziæ w�ród studentów ankietê, która uka¿e poziom wiedzy
i zainteresowañ m³odych ludzi tym zagadnieniem. Zaczê³am od w³a-
snego podwórka, czyli studentów etnologii (dwóch o�rodków akade-
mickich) i poprosi³am o pomoc przyjació³ wyk³adaj¹cych na innych
kierunkach i uczelniach, które tak jak i etnologia, z za³o¿enia trak-
tuj¹ cz³owieka, jako podmiot, a nie przedmiot swoich zaintereso-
wañ2. Winnam tutaj wyja�nienie metodologiczne. Nie jestem zasad-
niczo szczególn¹ zwolenniczk¹ badañ ankietowych. Uwa¿am, ¿e
prowadzenie badañ bez bezpo�redniej obecno�ci badacza nie jest
najlepsz¹ form¹ zdobywania informacji. Stanowczo wolê badania
jako�ciowe. Bezpo�redni kontakt z rozmówc¹ daje znacznie wiêksze
mo¿liwo�ci. Jednak w tym wypadku chcia³am uzyskaæ wstêpne ro-
zeznanie w interesuj¹cym mnie temacie i zdobycie nieco wiêkszej
liczby odpowiedzi by³o uzasadnione. Ponadto � warunki wype³nienia
ankiety (by³y prowadzone w trakcie albo bezpo�rednio po zajêciach
� wyk³adach i æwiczeniach) da³y pewno�æ otrzymania odpowiedzi
daj¹cych rzeczywisty, a nieuzupe³niony specjalnie na tê okazjê (na
przyk³ad za pomoc¹ posiadanych w domu materia³ów) obraz wiedzy
ankietowanych. Ankieta � dobrowolna i anonimowa, zawiera³a
8 podstawowych i kilka uzupe³niaj¹cych pytañ zwi¹zanych z tema-
tem oraz dwa dodatkowe, dotycz¹ce wieku i wykszta³cenia badane-
go. Dotyczy³y one opinii na temat potrzeby udzielania Afryce pomo-
cy (1 pytanie) i wk³adu Polski w te dzia³ania (3 pytania), organiza-

2 Ankieta by³a prowadzona po�ród s³uchaczy studiów stacjonarnych dzien-
nych, wieczorowych i zaocznych szkó³ wy¿szych w £odzi, Toruniu i Olsztynie.
Ostatecznie wype³niono 96 ankiet. Pragnê w tym miejscu podziêkowaæ wszyst-
kim moim kolegom, którzy po�wiêcili swój czas na przeprowadzenia ankiet
w swoich o�rodkach akademickich i studentom, którzy zdecydowali siê ankietê
wype³niæ.
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cji, które tê pomoc organizuj¹ (2 pytania), �róde³ wiedzy na temat
polskiej pomocy (1 pytanie). Ankieta zawiera³a tak¿e pytanie: czy
kupujesz �Cisowiankê�?, uzupe³nione pro�b¹ o podanie motywacji.

Wyniki tych ankiet nie odbieg³y drastycznie od moich pierwot-
nych, opartych na wstêpnej obserwacji, oczekiwañ. Tylko jeden
z ankietowanych by³ stanowczo przeciwny udzielaniu wszelkiej po-
mocy krajom Afryki:

�Nie, powszechne u¿ywanie zwrotu »pomoc dla Afryki« jest zabie-
giem socjotechnicznym�. W uzasadnieniu czytamy: �Afryce potrzebna
jest suwerenno�æ, nacjonalizacja zasobów, uniezale¿nienie i od banku
�wiatowego, miêdzynarodowego funduszu walutowego od korporacji,
nie nazwa³bym tego pomoc¹� [89]3.

Niektórzy wyrazili pewnego typu w¹tpliwo�ci lub zastrze¿enia:
�W niektórych obszarach pewnie tak� [64]; �Po czê�ci tak� [1]; �Tak
(w naszym mniemaniu)� [2]; �Tak, ale nie na si³ê� [8].

Wszyscy pozostali byli przekonani o potrzebie, a nawet koniecz-
no�ci udzielania pomocy Afryce. Niektórzy zaznaczali to przekona-
nie wykrzyknikiem, inni dodawali: �Z pewno�ci¹� [60]; �Oczywi�cie!�
[48]; �zdecydowanie tak�[33] itd. Po�ród przyczyn wskazywano pro-
blemy gospodarcze, zdrowotne, g³ód, ubóstwo, choroby (w tym HIV
i AIDS), katastrofy klimatyczne, brak wody, wojny. Powtarza³ siê
motyw odpowiedzialno�ci krajów Zachodu za ten stan rzeczy (kolo-
nializm, obecne wykorzystywanie gospodarcze)4 i zwi¹zany z ni¹
obowi¹zek niesienia pomocy:

�Poniewa¿ zosta³a zniszczona, wyludniona, zniewolona przez
pañstwa innych obszarów �wiata w czasie kolonizacji� [80];

�Poniewa¿ �wiat Cywilizacji Zachodniej jest jej to winien (wydo-
bywanie zasobów wykorzystywanych na Zachodzie, z których zwykli
ludzie z Afryki nie maj¹ ¿adnych zysków, czasy kolonizacji i niewol-
nictwa)� [92];

3 We wszystkich cytowanych odpowiedziach zachowa³am pisowniê orygina³u.
4 8 przypadków.
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�Poniewa¿ dotychczas (przez wieki) Afryka by³a wykorzystywana
lub zapomniana przez obszary �wiata, które najg³o�niej dzia³a³y na
arenie miêdzynarodowej� [73];

�Poniewa¿ Afryka jest swoi�cie dyskryminowana a zarazem wy-
korzystywana ekonomicznie� [74];

�Od 50 lat, od stopniowego odzyskiwania niepodleg³o�ci przez
wiêkszo�æ � Afryka by³a poniewierana przez wojny, rebelie, by³a po-
ligonem dla USA i ZSRR przez co jest teraz biedna� [52];

�Afryka to obszar bogaty w bogactwa naturalne jest ona z nich
rozkradana przez z³ych ludzi tak nie powinno byæ� [22].

Czêsto wysuwana by³a idea obowi¹zku, jaki kraje bogate maj¹
wobec krajów ubogich, ale tak¿e poprawa warunków ¿ycia codzienne-
go, konieczno�æ �nadgonienia� straconego czasu i mo¿liwo�ci przez kraje
Afryki i przekonanie o niemo¿liwo�ci samodzielnego rozwi¹zania tych
problemów przez pañstwa kontynentu. Oto wybrane odpowiedzi:

�Kraje wysokorozwiniête powinny pomagaæ w jak najlepszy spo-
sób� [40];

�Poniewa¿ brak im wielu rzeczy potrzebnych do �cywilizowanego
¿ycia� [15];

�Poniewa¿ Afryka jako kontynent nale¿y do najbiedniejszych
kontynentów, zatem pomoc od krajów bogatszych jest wrêcz niezbêd-
na� [51];

�Afryce potrzebna jest pomoc pañstw innych obszarów �wiata,
poniewa¿ sama nie jest w stanie poradziæ sobie z problemami gospo-
darczymi dotycz¹cymi niedostatku wody i ¿ywno�ci oraz dyktatura-
mi miejscowych spo³eczno�ci� [93];

�Tak, poniewa¿ trzeba pomagaæ najubo¿szym rejonom �wiata,
aby poziom ¿ycia szed³ w górê, a nie w dó³� I dalej: �Najubo¿sze
obszary �wiata nie pomog¹ sobie same, bo nie maj¹ takiego kapita³u
co np. USA, Rosja, Niemcy, Chiny, a do pomocy Afryce potrzeba du¿o
zaanga¿owania� [91].

Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e tylko jeden (!) z ankietowanych
wspomina³ wprost o kontynencie afrykañskim. Pozostali pisali
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o Afryce, jako o kraju, obszarze rejonie itd.. Uwagê moj¹ przyci¹gnê-
³a tak¿e odpowied� uzasadniaj¹ca konieczno�æ pomocy:

�Bo ca³a Ziemia jest nasza� [47].
Dwoje ankietowanych zaznaczy³o, ¿e Afryce jest potrzebna po-

moc, ale nie powinna to byæ pomoc militarna: �W ka¿dej oprócz
militarnej� [65]. W jednym przypadku wskazywano na �pokojowe
rozwi¹zywania konfliktów[...]� [50].

Kilkoro skrytykowa³o pomoc Zachodu jako �le zorganizowan¹
i przez to trafiaj¹c¹ nie do tych, którzy jej najbardziej potrzebuj¹
oraz zasugerowano, ¿e zdarza siê pomoc nieadekwatna do rzeczywi-
stych, wa¿nych potrzeb. Jeden z ankietowanych na pytanie dotycz¹-
ce potrzeby udzielania takiej pomocy stwierdzi³:

�Prawdopodobnie tak, o ile pomoc faktycznie trafia do krajów,
osób lub spo³eczno�ci i ma realne, pozytywne skutki w ich ¿yciu� [79];

�bo ka¿da pomoc jest potrzebna pod warunkiem, ¿e trafi do po-
trzebuj¹cych a nie zbrojnych grup, które je przechwyc¹� [63].

Zwracano te¿ uwagê, ¿e powinno siê pomagaæ w rozwoju, a nie
przekazuj¹c bezpo�redni¹ pomoc rozmaitego typu. Zatem pomoc jest
potrzebna, �ale niezbyt ekspensywna. My�lê, ¿e pomoc powinna pole-
gaæ na pokazaniu Afryce jak mo¿na poprawiæ swoje niektóre dziedzi-
ny ¿ycia. Przys³owiowe: Daæ wêdkê, a nie z³owiæ ryby� [81]5.

�My�lê, ¿e jak najbardziej jest potrzebna. Jednak potrzebna jest
jednak inna forma zorganizowanej pomocy bo jak wiadomo tera�niej-
sza siê nie sprawdza.� W dalszej czê�ci osoba ankietowana wyja�ni-
³a, ¿e powinno siê kontynuowaæ obecne dzia³ania: �z tym tylko, ¿e
powinno siê zaanga¿owaæ jak¹� bezpo�redni¹ dystrybucjê owych �rze-
czy�, ¿eby nie by³o rozkradania� [87].

Na pytanie dotycz¹ce udzia³u Polski w akcjach pomocowych
uzyska³am ró¿norodne odpowiedzi. Dwie osoby stwierdzi³y, ¿e Pol-
ska nie powinna siê w nie w³¹czaæ:

5 W dalszej czê�ci wypowiedzi mowa o obszarach o skrajnym ubóstwie,
z którym Afryka �mo¿e sobie nie poradziæ�.
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�Przynajmniej do czasu uporania siê z w³asnymi problemami,
które stawiaj¹ Polskê na ostatnich miejscach w Europie� [75];

�Polska nie jest krajem zamo¿nym, potrzebuje �rodków aby rozwi¹-
zaæ nêkaj¹ce Polskê problemy� [77];

Inna z ankietowanych osób nie by³a pewna, czy Polska powinna
nie�æ pomocy krajom Afryki. W uzasadnieniu czytamy:

�My�lê, ¿e Polska powinna zaj¹æ siê swoimi problemami ponie-
wa¿ sama potrzebuje pomocy [...] Poniewa¿ w naszym kraju panuje
chaos� [70].

Kolejna stwierdzi³a, ¿e jest to dla niej �bez ró¿nicy� [66], inna
nie mia³a na ten temat wyrobionego zdania [78]. Pozostali twierdzi-
li, ¿e Polska powinna pomagaæ krajom Afryki. Jednak tak¿e tutaj
pojawi³ sie motyw konieczno�ci zajêcia siê swoimi problemami. Jed-
na z ankietowanych osób przyzna³a, ¿e pomoc jest potrzebna, ale
przecie¿ w Polsce te¿ jest wiele biedy i to powinno byæ priorytetem
dla Polski, �dlatego, ¿e jeste�my Polakami!� [64]. Inna jest zdania, ¿e
�Powinna, ale Polska te¿ jest krajem, który najwyra�niej potrzebuje
pomocy� [84]. Kolejni podkre�lali, ¿e powinna to robiæ w miarê w³a-
snych mo¿liwo�ci. Jedna z osób wskaza³a na organizacje pozarz¹do-
we jako w³a�ciwe organa prowadz¹ce takie dzia³ania:

�je�li mamy na to odpowiednie �rodki to jak najbardziej, ale
g³ównie organizacje pozarz¹dowe i fundacje powinny siê tym zajmo-
waæ�. Uzasadni³a to stwierdzeniem: �ze wzglêdu na nasze w³asne pro-
blemy oraz inwestycje: poza tym dziêki akcjom org. pozarz¹dowych ka¿dy
cz³owiek bezpo�rednio mo¿e przyczyniæ siê do polepszenia warunków,
poza tym organizacje s¹ (jeszcze) bardziej wiarygodne ni¿ rz¹d� [67].

Uzasadniaj¹c potrzebê pomocy podawano rozmaite powody. Po-
wtarza³o siê przekonanie, ¿e skoro mo¿e, to powinna, bo nale¿y do
krajów bogatych, a w ka¿dym razie bogatszych. Wskazywano na
potrzebê solidarno�ci z innymi krajami �wiata w niesieniu pomocy
biedniejszym:

�G³upie pytanie »Dlaczego powinno siê pomagaæ?« Bo tak trzeba�
[68];
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�My�lê, ¿e przede wszystkim dlatego, ¿e s¹ to ludzie, którzy po
prostu potrzebuj¹ pomocy�. [87].

Odnale�æ mo¿na tak¿e motyw swoistej odpowiedzialno�ci zbioro-
wej �wiata:

�Poniewa¿ jest uczestnikiem rynków �wiatowych i równie¿ uczest-
niczy w owym wyzysku i dyskryminacji� [74];

Jeste�my bogaci i �W Polsce mie�ci siê ponadto wiele zagranicz-
nych koncernów, które korzystaj¹ z pó³produktów z Afryki� [30].

W kilku przypadkach podniesiono sprawê swoistej zasady wza-
jemno�ci. Polsce kiedy� pomogli inni � wiêc powinna odpowiedzieæ
tym samym, a ponadto, byæ mo¿e, znowu bêdzie w przysz³o�ci po-
trzebowaæ pomocy:

�Pytanie jest takie, ¿e kiedy� inne kraje za czasów PRL mog³y
sobie zadaæ pytanie: Dlaczego pomagaæ Polsce?� [87];

�Poniewa¿ sama uzyskiwa³a pomoc od innych pañstw� [76];
�Powinni�my sie solidaryzowaæ z innymi, gdy¿ kiedy� mo¿e my

bêdziemy takiej pomocy potrzebowaæ� [71];
�gdyby nas dotkn¹³ jaki� kataklizm byæ mo¿e te¿ Afryka by nam

pomog³a.� [34].
Kilkoro z ankietowanych wskazywa³o wprost na altruizm, obo-

wi¹zek moralny, w tym na obowi¹zki katolika wzglêdem bli�niego6:
�Dla czynienia dobra� [17];
�Ze zwyk³ego altruizmu. Je�li tylko s¹ dziedziny, w których mo-

¿emy pomóc, to dlaczego ma siê od tego odcinaæ. My�lê, ¿e nie nale¿y
tego rozpatrywaæ z perspektywy politycznej op³acalno�ci� [81];

�Mamy mo¿liwo�ci a jako »kraj katolicki« równie¿ obowi¹zek
niesienia pomocy innym. Jest to kwestia moralno�ci i etyki� [85];

�Bo ma na to �rodki i mo¿liwo�ci pomocy. Poza tym jeste�my bardzo
altruistycznym narodem wiêc warto by by³o to wykorzystaæ� [88].

Zaledwie 6 osób wymieni³o zobowi¹zania wynikaj¹ce z przyna-
le¿no�ci Polski do UE:

6 7 przypadków.
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�Bo je�li chcemy nale¿eæ do wspólnoty europejskiej w pe³nym
stopniu to powinni�my jako silniejsi gospodarczo wspomagaæ s³ab-
szych[..]� [94];

�Jeste�my cz³onkiem Unii Europejskiej i ONZ� [47];
�Ka¿de pañstwo przystêpuj¹ce do Unii Europejskiej powinno wzi¹æ

pod uwagê to ¿e powinno pomagaæ� [58].
Tak¿e w odniesieniu do polskich poczynañ, w kilku przypadkach

podkre�lano, ¿e pomoc powinna byæ dostosowana do potrzeb, nie
powinna dotyczyæ polityki i uzbrojenia, i powinna byæ nastawiona
na rozwój Afryki. Na wskazanie drogi rozwoju, nie ograniczaj¹c siê
do generowania biernego odbioru oferowanej pomocy. Interesuj¹ce,
bo nietypowe, wyda³y mi siê tak¿e nastêpuj¹ce motywacje:

�To te¿ s¹ ludzie � tacy sami jak my� [20];
�Pomoc krajom pozwoli³aby tak¿e na promocjê polskiej nauki,

rozwój polskich technologii i w finale zarobek dla kraju� [45];
�Wydaje mi siê, ¿e je¿eli posiada warunki, mo¿liwo�ci, chêtnych

wolontariuszy to, powinna to wykorzystaæ by dbaæ o ogólny poziom
¿ycia zwi¹zanego ze �wiadomo�ci¹ i zwiêkszaniem mo¿liwo�ci� [59];

�W Polsce marnuje siê wiele ¿ywno�ci, mo¿na by wysy³aæ zamiast
wyrzucaæ do �mieci� [26]; �[..] s¹ to »niebezpieczne tereny«, z których
rodzi siê terroryzm oddzia³ywuj¹cy na ca³y �wiat� [87].

Wszyscy stwierdzili, ¿e Polska pomaga krajom Afryki. Niektórzy
nie byli tego pewni, co zaznaczyli dodaj¹c s³owo �chyba� lub frazê:
�jak mi siê zdaje� czy �z tego co wiem�. Jeden z ankietowanych
stwierdzi³:

�Wydaje mi siê, ¿e tak, ale pewno�ci nie mam� [82].
Jednak odpowied� na kolejne pytania sprawia³a ju¿ wiêksze

trudno�ci. O ile ogólne pytania dotycz¹ce obszarów (dziedzin) pomo-
cy i sposobów, w jakie jest niesiona, znajdowa³y odpowied� (medy-
cyna, ¿ywno�ci, pomoc finansowa, budowa studni, misje itd.) o tyle
pytania dotycz¹ce powo³anych do tego celu organizacji, czy pro�ba
o podanie przyk³adów takiej dzia³alno�ci � sprawia³y problemy i po-
wodowa³y przepisywanie informacji ogólnych lub brak odpowiedzi.
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Powtarza³y siê informacje mówi¹ce o misjach chrze�cijañskich (ka-
tolickich) oraz nazwy organizacji takich jak: Polska Akcja Humani-
tarna, Polski Czerwony Krzy¿, UNICEF, Caritas, Amnesty Interna-
tional, Lekarze bez granic, a tak¿e nazwy fundacji: Afryka Inaczej,
czy festiwal Afryka Reggae. Z przyk³adowych dzia³añ � g³ównie � a¿
w 44 przypadkach � dostêp do wody, budowa studni i to w wiêkszo-
�ci wypadków � w Sudanie. Warto przypomnieæ, ¿e ankieta zawie-
ra³a pytanie dotycz¹ce �Cisowianki�, które w sposób oczywisty od-
�wie¿a³o w tym zakresie pamiêæ ankietowanych. W tym kontek�cie,
podanie tego typu dzia³añ jedynie w niespe³na 50% ankiet staje siê
dodatkowo interesuj¹ce. W odpowiedzi na to pytanie powtarzano
czasem ogólne wiadomo�ci podane w punkcie dotycz¹cym dziedzin
udzielanej pomocy lub wprost odsy³ano do niego. W kilku (4) przy-
padkach wspomniano Organizacjê Narodów Zjednoczonych i pokojo-
we akcje militarne. Zwracano tak¿e uwagê na rolê znanych osób
w propagowaniu dzia³añ pomocowych rozmaitego typu. Jedynie czwo-
ro ankietowanych (zreszt¹ uczestników jesiennych warsztatów
R. Vorbricha) wymieni³o projekty rozwojowe Ministerstwa Spraw
Zagranicznych.

Czasem ankietowani uciekali od odpowiedzi, stosuj¹c rozmaite
wybiegi lub po prostu przyznaj¹c sie do niewiedzy, na przyk³ad:

�trudno to uj¹æ w s³owa� � w odniesieniu do dzia³añ podejmowa-
nych przez Polskê [11];

�Z tego co wiem, to tak, jednak czy ta pomoc jest adekwatna do
naszych mo¿liwo�ci to nie wiem� [23];

�Wiem, ¿e tak, ale na ile to ju¿ nie wiem� [24];
�Caritas itp. Misje, ale dok³adnie nie wiem, bo nie jest to poda-

wane� [28];
�Pomaga na tyle na ile mo¿e, choæ mog³oby siê to lepiej zorgani-

zowaæ� [28];
�nie wiem do koñca bo nie interesowa³am siê akurat pomoc¹ dla

Afryki� [67].
W wielu przypadkach odpowiedzi po prostu nie udzielono.
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Najwiêksz¹ �popularno�ci¹� w�ród ankietowanych cieszy³y siê
nastêpuj¹ce dzia³ania: Budowa studni (w Sudanie); zbiórki pieniê-
dzy (w szko³ach, ko�cio³ach, w trakcie i w efekcie koncertów itd.,
tak¿e sms-owe), ubrañ i ¿ywno�ci; adopcje na odleg³o�æ; pomoc
w edukacji, ze wskazaniem na szerokie dzia³ania misji �wieckich
i katolickich; pomoc lekarska i w zakresie propagowania higieny
oraz profilaktyki medycznej (tak¿e szczepienia) oraz pomoc ¿ywno-
�ciowa, w tym dostarczanie wody.

Natomiast w przypadku tytu³owego pytania o �Cisowiankê�,
spotka³am siê zaledwie z 23 odpowiedziami uwzglêdniaj¹cymi �ide-
ologiczn¹� przyczynê kupowania tej wody (chocia¿ czêsto z dodat-
kiem, ¿e rzadko, czasem itd.). Pozostali ankietowani kupowali j¹ dla
walorów cenowych, smakowych, dostêpno�ci w miejscowym barku
lub niewielkiej butelki. Czasem deklarowali picie �Cisowianki�, ale
kupowanej w du¿ych opakowaniach, niebêd¹cej przedmiotem akcji
PAH. Inni nie kupowali tej wody z powodów odwrotnych (szkodliwa,
droga itd.) lub o prostu nie pijali wody mineralnej. W kilku przypad-
kach, mimo zaznaczenia w pytaniu dotycz¹cym podejmowanych
w Polsce dzia³añ akcji �Cisowianki�, deklarowano dowolno�æ wyboru
pitej wody. W kilku � znajomo�æ akcji, przy jednoczesnym podkre-
�leniu, ¿e nie ma to dla ankietowanych znaczenia (4 przypadki): �Bo
jest w miarê tania i smaczna. Na mój wybór nie ma wp³ywu to, ¿e
poprzez ten wybór wspieram akcje PAH� [94].

Mo¿na przyj¹æ, ¿e dla pozosta³ych osób � wiêkszo�ci ankietowa-
nych, has³o �Cisowianki� by³o nieu�wiadomione, lub � co jest bardzo
prawdopodobne - nie pij¹ oni wody mineralnej. W jednym przypad-
ku pytanie zosta³o zlekcewa¿one, jako pozbawione sensu i opatrzone
takim komentarzem [24].

Na pytanie o �ród³a, z których ankietowany czerpie wiedzê na
temat polskiej pomocy dla Afryki, kilkoro stwierdzi³o szczerze,
a niektórzy ze wstydem, ¿e nie czerpie ¿adnej wiedzy, ¿e ich to nie
interesuje. Wiêkszo�æ wskazywa³o na Internet, masmedia, reklamy
i ulotki. Kilkoro � na wiedzê zdobyt¹ od kolegów dzia³aj¹cych
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w organizacjach pomocowych, trzy osoby na zajêcia na studiach
i w szkole, jedna by³a cz³onkiem Amnesty International.

Podsumowuj¹c wyniki ankiety mo¿na stwierdziæ, ¿e wy³ania siê
tu kilka prawid³owo�ci:

1. Afryka w ocenach ankietowanych osób jest kontynentem bied-
nym, zaniedbanym gospodarczo, choæ posiadaj¹cym zasoby natural-
ne. Historia kontynentu ma ich zdaniem znacz¹cy wp³yw na ten
obecny obraz. Interesuj¹ca jest zarysowuj¹ca siê w kilku przypad-
kach rozbie¿no�æ w ocenie mo¿liwo�ci i potrzeby udzia³u Polski
w dzia³aniach pomocowych. Tutaj najmocniej wyra¿ane s¹ postawy
spo³eczne i polityczne ankietowanych.

2. Uderza bardzo s³aba wiedza dotycz¹ca polskich dzia³añ po-
mocowych, a w³a�ciwie brak wiedzy szczegó³owej. Ankietowani ogra-
niczali siê w zasadzie do informacji ogólnych. Zarówno w zakresie
obszarów, w których widoczne s¹ potrzeby krajów Afryki, jak i re-
alizowanych dzia³añ. Rzuca siê w oczy brak bli¿szej wiedzy dotycz¹-
cej konkretnych dzia³añ. Widoczna jest niemo¿no�æ, lub bardzo ogra-
niczona mo¿liwo�æ podania przyk³adów pomocy, niewielka liczba
podawanych przez ankietowanych nazw organizacji pomocowych.
Wiedza najwiêksza dotyczy akcji PAH, czyli obiektywnie rzecz bio-
r¹c � najlepiej reklamowanej dzia³alno�ci i organizacji (radio, tele-
wizja, bilbordy, Internet). Chocia¿ i tutaj najczê�ciej wymienian¹
akcj¹ by³a budowa studni w Sudanie � poniek¹d zasugerowana przez
pytanie o �Cisowiankê�. Powtarzaj¹ siê tak¿e informacje dotycz¹ce
misji katolickich i ich dzia³añ na obszarze Afryki. Pozosta³e � poza
zbiórkami pieniêdzy, ¿ywno�ci i ubrañ na rzecz obszarów i ludzi
dotkniêtych klêskami ¿ywio³owymi i pomoc¹ medyczn¹ � nie by³y
wymieniane.

3. Mo¿na z tego wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e ta niewiedza dotycz¹ca
konkretnych dzia³añ wynika z braku zainteresowania. M³odzi ludzie
zatrzymali w �wiadomo�ci akcje najlepiej rozpropagowane i zasuge-
rowane. Wiêkszo�æ wskaza³o Internet, jako �ród³o informacji, przy
jednoczesnym niezmiernie ubogim poziomie zachowanych, przyswo-
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jonych informacji. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e (poza kilkoma � zadekla-
rowanymi zreszt¹ przypadkami � kiedy podano konkretne adresy)
m³odzi ludzie ograniczaj¹ siê do internetowych reklam. Warto nad-
mieniæ, ¿e po wpisaniu w wyszukiwarkê �Google� has³a � �polska
pomoc dla Afryki� otrzyma³am 981 000 wyników (próba z dnia 12
maja 2010 roku).

4.Pocieszaj¹ce wydaje siê, ¿e nieco mniejsz¹ niewiedz¹ wykazali
siê (nieliczni niestety) uczestnicy wspomnianych warsztatów. Mo¿e
wiêc � po�rednio � wskazali oni sposób w jaki nale¿y dzia³aæ, aby
zmieniæ tê nieweso³¹ rzeczywisto�æ.

Wyniki przeprowadzonej ankiety wywo³a³y kolejne refleksje.
Moim zdaniem, otwieraj¹ siê tutaj nowe, interesuj¹ce obszary ba-
dawcze.

1. Ciekawe wydaje siê ewentualne przeprowadzenie badañ do-
tycz¹cych oddzia³ywania masmediów, Internetu i reklamy wszelkie-
go typu na postrzeganie i przyswajanie wiedzy dotycz¹cej proble-
mów spo³ecznych, a w tym wypadku � dzia³añ pomocowych dla
Afryki.

2. Kolejny � moim zdaniem najciekawszy obszar � to zbadanie
spo³ecznej oceny podejmowanych przez Polskê dzia³añ pomocowych
rozmaitego typu. Po pierwsze � uznawania lub odrzucenia idei po-
mocy dla Afryki. Po drugie � zbadanie motywacji, dla których sk³a-
niamy siê do akceptacji i uczestnictwa w jednych, a odrzucenia lub
pomijania innych dzia³añ i akcji pomocowych. Dlaczego nie kupuje-
my �Cisowianki�, lub dla zasady nie wysy³amy sms, a chodzimy na
koncerty charytatywne lub wp³acamy datki na Caritas czy misje
katolickie (albo odwrotnie). Z moich wstêpnych rozmów, przeprowa-
dzonych w rodzinie i gronie przyjació³, wynika, ¿e olbrzymie ró¿nice
w tych postawach mo¿emy spotkaæ ju¿ w ramach jednej rodziny.

3. Badania przeprowadzi³am przed klêsk¹ powodzi, jaka spo-
tka³a Polskê. Interesuj¹ce mog³oby siê okazaæ powtórzenie takich
badañ teraz, kiedy rzeczywi�cie �nasze w³asne problemy� przys³oni³y
potrzeby innych obszarów �wiata.



365Czy kupujesz �Cisowiankê�?...

Jednak do poszukiwania odpowiedzi na powy¿sze pytania (mo¿e
poza ostatnim), nie wystarcz¹ ju¿ ankiety. Tutaj jedyn¹ skuteczn¹
metod¹ mog¹ siê okazaæ badania jako�ciowe. Pog³êbiony, swobodny
lub narracyjny wywiad i obserwacja. Wymagaæ to bêdzie wiêcej czasu.
Jednak jest to problematyka na tyle ciekawa, ¿e byæ mo¿e, w przy-
sz³o�ci, stan¹ siê te zagadnienia tematem moich dalszych badañ.
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W artykule wykorzystano 96 anonimowych ankiet, wype³nionych przez

studentów polskich szkó³ wy¿szych.

DO YOU BUY �CISOWIANKA�?
SOME REMARKS ON POLISH AID

FOR AFRICAN COUNTRIES

SUMMARY

The subject of the article is the level of interest that Polish
students show for issues of humanitarian aid, organized in Poland
for the current needs of Africa. The author decided to verify the
conviction arising from her own observations that the degree of
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knowledge and commitment for this topic, among Polish students,
is rather low. Therefore, she conducted7 a survey in three academic
centres, among students representing four faculties in humanities
(98 respondents). Unfortunately, the results confirmed her initial
observations. In this group, knowledge about the scope and nature
of Polish humanitarian aid for Africa was pour and shallow. In
addition, the author drew attention to the low level of interest for
this issue, presented by the respondents. However, the author be-
lieves that the undertaken study is worth continuing, for instance,
with respect to reasons for this situation.

7 Personally, and with the help of friends � academics. Author would like
to thank them for their assistance.


