
Motto: 

Bądź niezaprzeczalnie 

dobry. Żaden wysiłek 

marketingowy nie będzie  

dla tego substytutem 

Anthony Volodkin 

 

Oczy obywateli wielu azjatyckich państw kierowane są ku Europie. Nie jest to jednak Stary 

Kontynent, który rysuje się przed oczami Polaka, kontynent biegnący od Cabo de Roca  

po pasma Uralu. Zarówno biznesmeni, ludzie sztuki, nauki, czy przeciętni mieszkańcy krajów Azji, 

myśląc o Europie na szczycie swej listy plasują Wielką Brytanię, Francję, Włochy, Niemcy, często 

zapominając o bytności podmiotów Europy Środkowo-Wschodniej. Mając to na względzie, należałoby 

zastanowić się, jak wzmocnić markę Polski na arenie azjatyckiej. Czy istnieje sposób by wyłowić  

z mroku zapomnienia kraj o tak bogatym dziedzictwie kulturowym i rosnącej pozycji polityczno-

gospodarczej?  

 W roku 1983 Norman Davis zakończył pisanie jednej ze swoich najlepszych publikacji 

traktującej o historii Polski. Jej tytuł – „Serce Europy” – jest swoistą metaforą ujmującą w jedno 

wyrażenie wielość czynników formujących państwo, w jakim przyszło nam dziś żyć. Leżąca w Europie 

Środkowej Rzeczpospolita Polska była areną ścierania się różnorodnych wpływów ekonomicznych, 

politycznych, społecznych i kulturowych. Nasze dziedzictwo przepełnione jest akcentami kultury 

łacińskiej, sztuka poszczególnych epok emanuje zachodnią formą, a zarazem fascynacją Orientem,  

na warszawskich ulicach ścierają się akcenty greckich stylów architektonicznych i szorstkiego, 

radzieckiego socrealizmu. Ta wielowarstwowość jest doskonałą podstawą dla przeprowadzenia  

w Chińskiej Republice Ludowej kompleksowego programu promocyjnego pod nazwą „Serce Europy”, 

który dostosowany do wymagań poszczególnych grup społecznych, celować będzie w ludzkie 

pragnienia odkrycia tego, co jeszcze nie zostało dlań odkryte. 

 Gwiazdą przewodnią projektu winni być zwyczajni obywatele. Wzmożenie bowiem ich 

zainteresowania będzie pośrednim, obok tych bezpośrednich, bodźcem wpływającym  

na zainteresowanie biznesmanów, ludzi kultury i nauki Polską. Efektywną drogą kreowania wizerunku 

Polski w Chinach byłby przemyślany system informacji miejskiej. Na podstawie danych dotyczących 

przerzutu ludzi w Pekinie ustawione zostałyby interaktywne punkty prezentujące wybrane atuty naszego 

kraju. Takowa prezentacja zawierałaby dystynktywne punkty kultury polskiej, tworzyłaby obraz spójny, 

a jednocześnie wyraźnie odróżniający Polskę od typowych europejskich celów turystycznych. 

Niezbędne byłoby pokazanie polskich, znanych marek, produktów i bogactw (oscypek, bursztyn) oraz 

wskazanie tych zabytków, których pominięcie podczas zwiedzania stanowiłoby niewybaczalną stratę. 

Dodatkowym czynnikiem niezbędnym dla realizacji opisanego procesu stanowiłyby intensywne 

rozmowy z przewoźnikami koncentrujące się na uruchomieniu większej ilości stałych połączeń 

lotniczych pomiędzy Polską a Chinami. 

 Obok działań skierowanych w stronę obywateli Chin zainteresowanych przede wszystkim 

rekreacyjną ofertą proponowaną przez Polskę, należy podjąć równoległe działania celem przedstawienia 

Rzeczypospolitej jako kraju wartego uwagi na płaszczyźnie gospodarczej. Walorami, które wysunąć 

trzeba by na pierwszy plan wobec chińskich polityków i inwestorów jest stabilny rozwój gospodarczy, 

otwarty rynek inwestycji, bezpieczeństwo oraz wysoki wskaźnik konsumpcji obywateli polskich. 

Ambasada winna znaleźć forum dla rozmów o potencjalnych inwestycjach i działaniach w sferze 

politycznej pomiędzy Polakami a Chińczykami. Forum takim mogłaby się stać organizacja corocznej 

konferencji traktującej o wskazanych aspektach. Dyplomaci RP w Chinach powinni zadbać o obecność 

przedstawicieli najwyższych władz Polski w takowych rozmowach, aby wzmóc prestiż i rangę 



podobnego wydarzenia. Jednocześnie powołana powinna być grupa inicjatywna, która zorganizowałaby 

podobne wydarzenie w Warszawie, tworząc spójny obraz bilateralnej współpracy. 

 Także kultura polska ma bez wątpienia wiele do zaoferowania chińskim partnerom. Jednak 

proces zaznajomienia Chińczyków z nią musi przebiegać ewolucyjnie. Doskonałym punktem wyjścia 

może tu być muzyka. Artystom chińskim znana jest twórczość Fryderyka Chopina, Henryka 

Wieniawskiego, co potwierdza liczna obecność pianistów i skrzypków z tego kraju na Konkursie 

Chopinowskim oraz Konkursie Skrzypcowym im. H. Wieniawskiego. Ambasada mogłaby stać się 

inicjatorem Festiwalu Kultury Polskiej, którego punktem centralnym byłby ogólnochiński konkurs 

muzyki polskiej. Podbudowany szeregiem dodatkowych wydarzeń biorących pod lupę malarstwo oraz 

literaturę polską, stałby się środkiem popularyzacji tradycji polskiej. 

 Wreszcie na gruncie nauki warto zwrócić uwagę na funkcjonowanie chińskich szkół wyższych, 

gdzie wzięte staje się studiowanie polonistyki. Podjęcie aktywnej współpracy i ufundowanie programu 

stypendialnego dla najlepszych studentów byłoby krokiem milowym dla rozwoju polsko-chińskich 

stosunków naukowych. Prócz tego ambasada poprzez kontakt z uczelniami polskimi i aktualizację 

informacji na temat ich projektów badawczych oraz oferty edukacyjnej w języku angielskim mogłaby 

stworzyć prezentację skierowaną w stronę ośrodków akademickich i naukowych na terenie Chin, 

mieszcząc ją pod szyldem programu „Serce Europy”.  

 Reasumując zgromadzone na przestrzeni pracy pomysły, wartościową ideą promocji Polski  

w Chinach jest stworzenie jednej kampanii promocyjnej skierowanej do różnych grup społecznych. 

Zasadza się ona na swego rodzaju dwubiegunowej relacji pomiędzy historią i kulturą a gospodarką. 

Program takowy uwydatniać ma indywidualne cechy Rzeczypospolitej, reprezentować znamiona 

innowacyjności, otwartości i komunikatywności, jako właściwości Polsce nieobcych. Norman Davis 

rzekł, iż w Polsce bije serce świata. Poprzez rozsądne działanie czas opanować jego kolejne części.

  

  


