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Założenia strategiczne
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Sytuacja wyjściowa
Polska, po odzyskaniu niepodległości w 1918 r, mimo
znacznych trudności z konsolidacją terenów
pozaborowych i ogromnej biedy, rozwijała się w
błyskawicznym tempie; gospodarczo, ekonomicznie,
społecznie i infrastrukturalnie. Nastąpił rozkwit myśli
architektonicznej i sztuki. Społeczeństwo kształciło się i
bogaciło. Proces ten został gwałtownie przerwany przez
wybuch II Wojny Światowej, który na wiele lat
pogrzebał możliwości rozwoju Polski.
Gdzie bylibyśmy teraz gdyby nie napaść Niemców?

Dzisiejsi Polacy

❖

Polacy mają bardzo dużo kompleksów, boją się, że są gorsi, że nie są w stanie gospodarczo
dogonić Zachodniej Europy. Te kompleksy, choć całkowicie bezpodstawne, są przez różne
media konsekwentnie pielęgnowane i podsycane.

❖

A przecież Polacy nie muszą się wstydzić swojej historii, wręcz przeciwnie, na tle innych
narodów wykazujemy się postawą afiliacyjną a nie wykluczającą. Mamy dużo umiejętności
organizowania się w trudnych sytuacjach i dokonywania „niemożliwego”

Co zamierzamy
❖

Chcemy przywrócić ciągłość historyczną która została zerwana przez II Wojnę Światową i
okupację sowiecką. Ciągłość którą Polacy utracili, tak jak utracili majątek i dobrobyt.

❖

Chcemy pokazać, że mimo tragicznych wydarzeń, w Polakach jest ogromny potencjał. Najlepiej
uzyskać to za pomocą faktów, liczb czyli realnych osiągnięć dokonanych przez nich samych.
Pochwalmy się swoim, bo cudze już znamy!

❖

Chcemy unaocznić, że możliwości tkwią w zasięgi ręki każdego Polaka, ponieważ mamy
drzemiący w nas potencjał - nie biernych recenzentów ale twórców.
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Początek, który jest końcem
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Czego nie powinniśmy
zapomnieć?
Początek wojny to jednocześnie koniec pozytywnej historii
Polski. Przypomnijmy, że wybuch wojny, to ogromna strata
dorobku gospodarczego Polski. Nasza ojczyzna ucierpiała
również przez zniszczenia i zabór mienia ale również przez
ogromne straty ludnościowe, które trzeba traktować jako
ubytek potencjału rozwojowego. Zniknęły elity, specjaliści, siła
wytwórcza, siła nabywcza.
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Czego nie powinniśmy
zapomnieć?
Wybuch wojny to znakomita okazja, aby pokazać osiągnięcia
Polski międzywojennej. Myśli gospodarczej, społecznej,
rozkwitu sztuk i edukacji. Pochwalić się unikatowością tego
rozwoju, oryginalnymi rozwiązaniami w każdej sferze
gospodarczej i społecznej oraz szybkością z jaką budowano II
Rzeczpospolitą.
Możemy pokazać jak wielki potencjał mają Polacy, jeśli
tylko mają wolność.
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Co zamierzamy?
Chcemy stworzyć wielokanałową, multimedialną
komunikację, która w atrakcyjny i nowoczesny sposób
przedstawi rozwój Polski w okresie międzywojennym.
Pokażemy wspaniałe osiągnięcia Polaków - dynamiczny
proces, który został bestialsko przerwany przez wojnę.
Pokażmy ogrom straty, który przeżyli Polacy.
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Oś narracji: wielkość i strata
Najbardziej przejmujące są prawdziwe historie o
wspaniałych osiągnięciach z tragicznym zakończeniem.
Nic nie jest tak przejmujące jak relacja o zmaganiach
bohaterów, dokonujących wspaniałych czynów,
gwałtownie zakończonych przez zło. Pokażemy wielkie
dokonania gospodarcze, które kończą się fiaskiem, nie z
naszej winy.. Porównamy nasze straty wojenne w
relewantny, współczesny sposób, tak aby do
współczesnych odbiorców dotarło w całej pełni jak
porażająca była ich skala.
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Wątki osobiste
Historie najlepiej działają na realnych bohaterach. Na
faktach z ich życia. Pozwala to odbiorcom głęboko
zidentyfikować się z przedstawianą historią. W ten sposób
poczucie żalu i straty, jest silniejsze, bardziej dojmujące.
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Postaci:
Marian Dąbrowski, przedsiębiorca właściciel medialny,
miliarder, filozof, czterokrotny poseł na sejm, zmarł w
biedzie w Stanach Właściciel największej gazety
codziennej - Ilustrowanego Kuriera Codziennego i wielu
innych gazet i wydawnictw.
Witold Zacharewicz - amant filmowy o bogatej biografii,
potencjalną karierę w Hollywood przerwała wojna, zmarł
w obozie koncentracyjnym
Tadeusz Dołęga-Mostowicz - pisarz, bon vivant
Aleksander Żabczyński - największy amant
przedwojenny, w Armii Andersa
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Inne osobowości
Tadeusz Tański konstruktor samochodu CWS, jako 23
latek skonstruował najnowocześniejszy silnik 12
cylindrowy, genialny, zamordowany 1941 Zygmunt
Puławski - konstruktor samolotowy, wynalazca „skrzydła
Puławskiego”
Ignacy Mościcki - prezydent, chemik, przywiózł do kraju
patenty chemiczne warte miliony
inż. Stefan Bryła - pierwsze na świecie mosty spawane
Stefan Banach - zrewolucjonizował algebrę światową

80 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Inne osobowości
Bolesław Wieniawa-Długoszowski
Janusz Kusociński - sportowiec
Hanka Ordonówna Tyszkiewicz

Odbiorcy

Zasięg
Komunikacja powinna być skierowana do Polaków, aby
pokazać im, że jeśli tylko chcemy, możemy osiągnąć
wszystko, oraz do obcokrajowców, którzy w większości
nie mają pojęcia, jak wielkie straty poniosła Polska
podczas II Wojny Światowej.

Składowe kampanii
Kampania powinna mieć dwa etapy
1. Przedstawienie dynamicznie rozwijającej się gospodarki
Polski międzywojennej, brutalnie przerwanej przez
niemiecki napad. Oś: potęga i niezawiniony upadek
2. Futuryzm zaprzeszły: gdzie Polska i osobiście Polacy
byliby dzisiaj, gdyby nie tragiczne wydarzenia.
Oba etapy powinny odnosić się od emocji i stanowić
istotny dla współczesnych rys narracyjny i wizualny.

Lwów

Łódź

Gdynia

Warszawa

Pola rozwoju przedwojennej Polski

❖
❖
❖
❖

❖

Sport

❖

Sztuka, kultura

❖

Myśl społeczna

❖

Administracja

❖

Edukacja

Gospodarka
Architektura/rozbudowa
Infrastruktura
Patenty, myśl techniczna

Lorem Ipsum Dolor

Dane historyczne

Piotr Galik, Tomasz Kozłowski

Dwudziestolecie - dane historyczne
II RP jako państwo dynamicznego rozwoju gospodarczego oraz innowacyjnej myśli naukowo-technicznej
Odbudowana w latach 1918 -1921 Polska odziedziczyła po blisko półtorawiecznej władzy zaborców znaczne zapóźnienie
cywilizacyjne i ekonomiczne. Okupowane dzielnice Kraju traktowane były przez trzy cesarskie stolice jako potencjalna
strefa wojenna, zatem unikano w nich pozamilitarnych inwestycji, traktując je jako rolniczo-surowcowe zaplecze Metropolii
i źródło najtańszej siły roboczej, a etniczną większość ich mieszkańców – Polaków – uważano za potencjalnie wrogi,
buntowniczy element. Warto dodać także, że podczas kończącej okres zaborów I Wojny Światowej front przebiegał przez
wiele miesięcy poprzez tereny etnicznie polskie (co oznaczało związane z działaniami wojennymi zniszczenia materialne
oraz demograficzne), przyczyniając się wraz z efektami okupacyjnego drenażu zasobów gospodarczych i ludzkich
(mobilizacja milionów młodych mężczyzn) do ponurego obrazu „bilansu otwarcia” wywalczonej z najwyższym trudem
suwerenności i kształtu terytorialnego II Rzeczypospolitej. Należy także pamiętać, że po zakończeniu działań wojennych
poza granicami Polski pozostało kilka milionów Polaków, zamieszkujących nieodzyskane ziemie przedrozbiorowe na
wschodzie (Kresy), zachodzie (Śląsk, Pomorze, Wielkopolska zach.) oraz południu (Śląsk Cieszyński, Spisz i Orawa).
Polityczne decyzje mocarstw, kształtujących powojenne granice Europy, pozbawiły Polski znacznej części wysoce
zindustrializowanych wydobywczo-przemysłowych obszarów Zagłębia Górnośląskiego oraz Ostrawsko – Karwińskiego (z
największym w ówczesnej Europie Środkowej konglomeratem górniczo-hutniczym w Karwinie).

Dwudziestolecie - dane historyczne
Podobnie odmówiono Polsce prawa do historycznie i ekonomicznie związanego z Rzeczpospolitą przez setki lat Gdańska,
najważniejszego portu bałtyckiego.
Dodatkową trudnością, spowalniającą stabilizację i rozwój państwa, była odziedziczona po zaborcach różnorodność
systemów aparatu państwa, szkolnictwa, prawa, pieniądza, miar i wag, a nawet systemu ruchu drogowego (w
województwach południowych obowiązywał ruch lewostronny, w pozostałych – prawostronny).
Niepodległość zastała zatem ziemie polskie w fatalnym stanie gospodarczym i społecznym. Najważniejszym zasobem,
który stał się podstawą zastanawiająco dynamicznego rozwoju ekonomicznego i – przede wszystkim – naukowotechnicznego Kraju, były wykształcone w wyższych uczelniach Lwowa i Krakowa środowiska badaczy i konstruktorów.
Ten potencjał wykorzystano w ogromnej mierze do szybkiej zmiany oblicza gospodarczego Rzeczypospolitej, która w
ciągu zaledwie 20 lat suwerennego bytu zdołała poczynić ogromne postępy na drodze modernizacji, industrializacji i
podniesienia materialnego poziomu życia obywateli. Historia rozwoju ekonomicznego Ii RP wciąż pozostaje przedmiotem
badań, jednak w świetle nowszych publikacji z łatwością znaleźć można znakomite przykłady sukcesów, odnoszonych przez
to młode państwo, startujące z zatrważająco niskiego poziomu. Wśród zasadniczych źródeł tego niezaprzeczalnego sukcesu
państwa polskiego wymienić można nie tylko umiejętne wygrywanie chwilowych koniunktur na rynkach europejskich, ale
także racjonalną i uzasadnioną obecność sektora państwowego, dynamizującego gospodarkę w obliczu słabości
prywatnego, polskiego kapitału inwestycyjnego.

Dwudziestolecie - osiągnięcia gospodarcze
Wielkie znaczenie miała także rodzima myśl techniczna. Spośród wielu przykładów udanego wdrożenia polskich
wynalazków i technologii wymienić można sukcesy w zakresie motoryzacji, przemysłu lotniczego i zbrojeniowego, które
wówczas – podobnie jak i obecnie – były wizytówką zaawansowania ekonomicznego państwa.
Jednym z najbardziej oczywistych wskaźników rozwoju gospodarczego w I poł. XX wieku jest przemysł samochodowy.
Aspiracje Polaków sięgały także i tego innowacyjnego sektora przemysłu. W połowie lat 20-tych polski przedsiębiorca,
Stefan Tyszkiewicz, rozpoczął wyrób własnej konstrukcji samochodu osobowego, dostosowanego (w odróżnieniu od
projektów amerykańskich, włoskich czy niemieckich) już w założeniu do realiów polskiego systemu komunikacyjnego –
złych dróg. Produkowany w kilku modelach samochód Stetysz łączył prostotę i wytrzymałość z wysokim komfortem jazdy
i potencjałem sportowym pojazdu, co wykazał wygrywając w r. 1928 Rajd Monte Carlo w kategoriach elegancji, komfortu
i wytrzymałości.
Równolegle rozwijany był typoszereg samochodów CWS-T, związanych z państwowym kompleksem przemysłowym
CWS/PZInż. Twórca projektów, inż. Tadeusz Tański, skutecznie połączył silną, wytrzymałą konstrukcję z komfortowym
wykończeniem nadwozia. W efekcie powstał samochód odpowiadający potrzebom sektora cywilnych samochodów klasy
premium (konkurencyjny dla np. samochodów Rolls-Royce, Cadillaca, Mercedesa czy Packarda), ale posiadający także
utylitarny potencjał dla przemysłu zbrojeniowego, jako baza dla planowanej motoryzacji Wojska Polskiego.
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Sektor obronny, dysponujący corocznie relatywnie dużymi środkami inwestycyjnymi, stał się ważnym obszarem rozwoju
polskiej myśli konstrukcyjnej. Na uwagę zasługuje długi szereg wynalazków i projektów militarnych, spośród których
wymienić można niezaprzeczalne sukcesy uznane międzynarodowo, jak lekkie pojazdy pancerne serii TK (używane także
przez armie III Rzeszy po 1939 r.!), udana modernizacja brytyjskiego czołgu Vickers E, znana jako czołg lekki 7 TP
(pierwszy w Europie czołg napędzany silnikiem wysokoprężnym, chłodzonym powietrzem, silnik był produkowany w
Polsce), czy wytwarzany we Lwowie peryskop odwracalny inż. R. Gundlacha, rewolucjonizujący konstrukcję czołgowych
przyrządów obserwacyjnych. Peryskop polski podczas II Wojny Światowej produkowany był legalnie (umowa sojusznicza)
przez brytyjski i amerykański przemysł obronny, a jako „piracki klon” przez wytwórnie broni pancernej Niemiec i Związku
Sowieckiego.
Patent oddany za darmo Amerykanom/Anglikom, z którego korzystali wszyscy w czasie wojny.
Największe sukcesy odnosił jednak polski przemysł lotniczy. W oparciu o nowo wznoszone w ramach wielkiego planu
inwestycyjnego wytwórnie, polscy konstruktorzy- inż. Zygmunt Puławski opracował i wdrożył do produkcji typoszereg
całkowicie metalowych jednopłatowych samolotów myśliwskich PZL P-1 do P-24. Samoloty Puławskiego, znane dzięki
nowatorskiemu ukształtowaniu skrzydła („polski płat”) wykazywały się znakomitą manewrowością oraz doskonałym
polem zasięgu widzenia pilota. Prototyp PZL P-6 zasłynął na początku lat 30-tych podczas zawodów lotniczych we Francji i
USA, uznany został wówczas za najlepszy samolot myśliwski świata. Po wprowadzeniu nowych maszyn do uzbrojenia
polskiego lotnictwa wojskowego, nasze siły powietrzne stały się pierwszą na świecie formacją uzbrojoną w całkowicie
metalowe jednopłaty myśliwskie o konstrukcji półskorupowej.
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Samoloty Puławskiego, znane dzięki nowatorskiemu ukształtowaniu skrzydła („polski płat”) wykazywały się znakomitą
manewrowością oraz doskonałym polem zasięgu widzenia pilota. Prototyp PZL P-6 zasłynął na początku lat 30-tych
podczas zawodów lotniczych we Francji i USA, uznany został wówczas za najlepszy samolot myśliwski świata. Po
wprowadzeniu nowych maszyn do uzbrojenia polskiego lotnictwa wojskowego, nasze siły powietrzne stały się pierwszą na
świecie formacją uzbrojoną w całkowicie metalowe jednopłaty myśliwskie o konstrukcji półskorupowej.
Poprawione i wzmocnione samoloty myśliwskie typu PZL P-24 zostały zakupione przez siły powietrzne Grecji, Bułgarii,
Rumunii i Turcji. W dwóch ostatnich krajach produkowano je na licencji polskiej. Nie mniej nowoczesne były polskie
cywilne konstrukcje lotnicze, jak seria maszyn sportowo-turystycznych RWD, dzięki którym polscy piloci zwyciężali w
wielu prestiżowych konkursach lotniczych, czy samolot pasażerski PZL-44 Wicher, całkowicie metalowy, szybki środek
transportu powietrznego, nie ustępujący wiodącym konstrukcjom światowym tego sektora.
Gdyby nie działania wojenne my produkowalibyśmy F16.
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W dziedzinie komunikacji cywilnej zasłużonym rozgłosem cieszyły się także nowatorskie projekty kolejowe, w tym
legendarna „Lux-Torpeda”, ekspresowy wagon motorowy o futurystycznym ukształtowaniu kadłuba i wysokim
standardzie wyposażenia, obsługujący połączenia Kraków – Zakopane (do czasów obecnych nie pobito rekordu
przejazdu tej trasy!). Nie mniej udane, choć bardziej konserwatywne w wyglądzie, były spalinowe wozy motorowe serii
MtE, zapewniające m.in. szybkie połączenia Lwów-Tarnopol i Lwów – Stanisławów.
Polski przemysł okresu II RP tworzyły nie tylko uznani liderzy, jak poznańskie Zakłady Cegielskiego, koncern
energetyczny „Siła i Światło”, Zakłady Azotowe w Mościcach (jedna z najnowocześniejszych fabryk chemicznych w
ówczesne Europie) czy Kujawska Fabryka Farb i Lakierów „Nobiles”. Znaczne sukcesy rynkowe – także eksportowe –
odnotowało wiele mniejszych firm sektora konsumpcyjnego, jak wytwórnia wyrobów cukierniczych E. Wedel, fabryka
sztućców J. Fraget, producent markowej biżuterii „Kruk”, Dom Mody Bogusława Hersego, „warszawski Harrods” –
Dom Towarowy Braci Jabłkowskich, czy wileńska fabryka radiotechniczna „Elektrit”.

Dwudziestolecie - administracja

Polscy profesorowie prawa - unifikacja 3 zaborów

Dwudziestolecie - Kresy
Osiągnięcia na kresach są przez statystyki często pomijane, osiągnięcia Dwudziestolecia są najczęściej pokazywane przez
pryzmat Polski centralnej, czyli obecnych granic. Jednak i tam wzrost był spektakularny, biorąc pod uwagę, że przez
pierwsze lata skupiano się prawie wyłącznie na odbudowie ze straszliwych zniszczeń. Na Kresach wojna trwała znacznie
dłużej.
Najwybitniejsze i najlepiej opracowane są przykłady modernistycznej architektury. Ale było wiele sukcesów gospodarczych.
Przykłady (do rozwinięcia)
- zakłady Polmin
- TESP Towarzystwo Eksploatacji Soli Potasowej (dla rolnictwo)
- Kopalnie, kamieniołomy np. bazaltu, osiedla robotnicze,
- Fabryka sklejki Klepackich – dla samolotów
- RWD Łoś – konstrukcja udostępniona Kanadyjczykom, a potem z kolei Brytyjczykom, na tej podstawie powstał model
samolotu Moskito walczący na wielu frontach II WŚ
- Ar. Deco Huta Szkła Niemen
- Fabryka Wódek Baczewski – produkt który podbił rynki zagraniczne, najnowocześniejsza europejska fabryka
zbombardowana 4 września,
- Samodziały Leszczkowskie
- Konserwy Rykera- pierwszy producent zupy w proszku który konkurował z Oetkerem i wygonił go z Turcji

Dwudziestolecie - Kresy
- Pierwsze w Europie Audycje dla chorych, który umożliwił uczestnictwo we mszy, pomysł ściągnięty przez Watykan
- Pierwszy w Europie teatr radiowy – Wilno, głośniki montowano w szpitalach i w miejscach gdzie byli chorzy lub starzy
- Imprezy targowe 1922 ponad 1300 wystawców z całej Europy, Lwów
- Polska linia Maginota (oczywiście w mniejszej skali) na odcinku Polesia, ponad 100 betonowych schronów, które miały
nas chronić przed napadem Sowieckim, po wybuchu wojny na gwałt przenoszone np. na Hel
- Blanka słodycze
- Cukiernia Zalewskiego jego wyroby cukiernicze wysyłano samolotem do Paryża, aby zachować świeżość
- Elektrit – najnowocześniejsze radia, które potem Rosjanie przenieśli do Mińska. Ich odbiornik zbudowany na bazie
polskiego modelu był przez wiele lat z powodzeniem eksploatowany.
- Benignina wyrób Stenzla, specyfik dla kobiet na zachowanie młodości
- Rajdy samochodowe rangi Grand Prix 1930-34, pętla po ulicach Lwowa
- rozbudowana turystyka, uzdrowiska,
- budowa miast, dróg, mostów

Początek, który był końcem

Niestety, dynamicznie rozwijająca się gospodarka II RP została po 1939 roku zniszczona w wyniku działań wojennych,
rabunku przez okupantów i „wyzwolicieli” oraz powojennej zmiany systemu ekonomicznego i podporządkowaniu
gospodarki polskiej potrzebom i nakazom sowieckiego hegemona. Dopiero niedawno zapoczątkowano odrabianie ponad
półwiecznego zapóźnienia gospodarczego Kraju. Obecnie Polska przeżywa okres stosunkowo dynamicznego rozwoju
gospodarczego, choć wciąż daleko nam do sukcesów porównywalnych z osiągnięciami lat 1921-1939…
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Dziękujemy.

