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Dominika CZAJKOWSKA-ZIOBROWSKA
Andrzej ZDUNIAK
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
JAKOŚĆ KSZTAŁCENIE NA POZIOMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
W KONTEKŚCIE PROCESU BOLOŃSKIEGO
Szkolnictwo wyższe odgrywa bardzo istotną rolę w systemie edukacyjnym.
Wykształcenie wyższe jest wykształceniem uzyskanym na uniwersytecie, politechnice (uniwersytecie technicznym), akademii, wyższych szkołach zawodowych.
Systemy szkolnictwa wyższego na świecie nie są jednolite, ale dzięki systemowi
nostryfikacji dyplomów można uzyskać prawomocność danego dyplomu, stopnia
czy tytułu naukowego. To właśnie absolwenci szkół wyższych obejmują najbardziej
prestiżowe stanowiska. Podejmują ważne decyzje na szczeblu nie tylko samorzą1
dowym, regionalnym ale i narodowym czy niejednokrotnie międzynarodowym.
W związku z powyższym jednym z kluczowych zagadnień w dyskusjach nad polskim szkolnictwem wyższym stało się zagadnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Uczelnia będą odnosić sukcesy, jeśli będą dysponowały mechani2
zmami bieżącej kontroli efektów swego działania. Zainteresowanie jakością
kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego jest zapewne konsekwencją przyjęcia przez Polskę Deklaracji Bolońskiej.
Deklaracja Bolońska (29 czerwca 1999 roku) zapoczątkowała dążenia do
utworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Szkolnictwo Wyższe
nie jest jednakowe na całym świecie. Istnieją różnice pod względem zarówno organizacyjnym (zarządzaniem, sposobami zatrudnienia, warunkami pracy) jak
i dydaktyczno-naukowo-badawczym. Odmienności moglibyśmy doszukiwać się
w uwarunkowaniach kulturowych, legislacyjnych w poszczególnych krajach oraz
z wewnętrznej heterogeniczności danej uczelni. Z uwagi na odmienności przed
europejskim szkolnictwem wyższym stoi kilka ważnych zadań. Jednym z nich jest
wprowadzenie systemu porównywalnych dyplomów (łącznie z suplementami).
Suplement do dyplomu powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej, Rady Europy
i UNESCO/CEPES. Dokument ten zawiera pełne informacje o rodzaju odbytych
studiów oraz uzyskanym wykształceniu, ma za zadanie ułatwić uznawanie i obiektywną ocenę kwalifikacji absolwentów uczelni wyższych przez ich przyszłych pracodawców w kraju i za granicą. Kolejna istotna kwestia jest wprowadzenie punktowego systemu rozliczania osiągnięć studentów – ECTS (European Credit Transfer
System). Europejski System Transferu Punktów umożliwia uznanie okresu studiów
odbywanych poza uczelnią macierzystą. System umożliwia zmierzenie oraz porównanie osiągnięć studentów w różnych uczelniach i przełożenie ich na obowiązujące na uczelniach będących w sferze zainteresowania studenta. Punkty ECTS
są mierzalne liczbowo. Zgodnie z Deklaracją Bolońską wprowadzono trzystopniowy system studiów: pierwszy stopień – licencjacki (undergraduate) i studia magi1

D. Czajkowska-Ziobrowska, A. Zduniak, Kapitał kulturowy determinantem wyboru uczelni wyższej w
Europie Zachodniej i w Polsce. W:. K. Denek, K. Zatoń, A. Kwaśna (red.) Edukacja jutra. Education of
Tomorrow. Bildung von Morgen. Tom 2. Wrocław 2008. s. 218-219.
2
J. Mischke: Efektywność kształcenia.
http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~mischke/upload/File/artykoly/Efektywnosc_ksztalcenia.pdff
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sterskie (graduate), przy czym programy studiów realizowane są systemie trwających 3 lata studiów licencjackich i trwających 2 lata studiów magisterskich oraz
mogą być uzupełnione przez trwające 4 lata studia doktoranckie. Ponadto wdrażane są programy mobilności studentów i nauczycieli akademickich, naukowców
i innych przedstawicieli środowiska akademickiego w skali europejskiej. Mamy tutaj
na myśli Program Mobilności Studentów MOST jest nową formą studiowania prowadzoną przez strony Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia. Programem
koordynuje Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, która działa na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Trzynastego grudnia 1999 roku uczelnie
przyjęły Regulamin (obowiązujący do dnia dzisiejszego z późniejszymi zmianami)
określający warunki studiowania w Programie. Poprzez wprowadzanie studiów
w języku angielskim przygotowuje się do europejskiej mobilności studentów i nauczycieli akademickich, naukowców i innych przedstawicieli środowiska akademickiego w skali europejskiej – jako przykład możemy wskazać tu powszechnie znane
programy pomocowe Socrates i Tempus. W szkolnictwie wyższym przede wszystkim korzystamy z programu Erasmus. Program Sokrates dąży do zapewnienia
studentom porównywalnego wymiaru europejskiego przedmiotów, które studiują
oraz możliwości osobistego rozwoju dzięki uczestnictwu w programach edukacyjnych innych krajów europejskich. Celem programu jest rozwijanie wymiaru europejskiego w edukacji na wszystkich poziomach kształcenia, tak aby wzmocnić poczucie europejskiego obywatelstwa na podstawie dziedzictwa kulturowego każdego kraju uczestniczącego w programie. Ważne są również promowanie i poprawa
znajomości języków obcych, szczególnie tych, które nie są zbyt często używane
i nauczane, co powinno rozwijać większe porozumienie i solidarność pomiędzy
krajami Unii Europejskiej oraz promować interkulturowy wymiar edukacji. Ponadto
przewiduje promowanie szerokiej i intensywnej współpracy pomiędzy instytucjami
na wszystkich poziomach kształcenia, wzmacniając ich interkulturowy i dydaktyczny potencjał. Promuje wspieranie wyjazdów edukacyjnych nauczycieli akademickich, tak aby promować wymiar europejski na studiach i rozwijać umiejętności dydaktyczne nauczycieli. Promuje także wspieranie wyjazdów edukacyjnych studentów umożliwiając im odbycie części studiów w innym kraju, tak aby przyczynić się
do konsolidacji wymiaru europejskiego w edukacji. Celem programu jest też ułatwianie i zapewnianie uznawalności dyplomów akademickich i innych kwalifikacji
oraz zaliczanie okresów studiów na granicą, tak aby budować otwartą europejską
przestrzeń do współpracy w edukacji. Program realizuje wspieranie kształcenia
otwartego i kształcenia na odległość w celu unowocześnienia programów edukacyjnych i poszerzenia dostępu do kształcenia. Oferuje też wspieranie wymiany
informacji, tak aby różnorodność i specyficzne cechy systemów edukacji w poszczególnych państwach uczestniczących w programie mogły stawać się źródłem
3
wzbogacenia doświadczeń edukacyjnych i wzajemnej stymulacji do rozwoju.
Kolejnym istotnym zagadnieniem jest współdziałanie w zakresie wysokiej jakości edukacji. Zapewnianie jakości może mieć charakter zarówno wewnętrzny jak
i zewnętrzny. W Polsce, zewnętrzna ocena jakości kształcenia odbywa się poprzez
akredytacje i rankingi. Wewnętrzny system zapewniania jakości to powiązanych ze
sobą, spójne procedur, które niezbędne są do tego, by usprawnić pracę uczelni.
3

Por. D. Czajkowska-Ziobrowska, A. Zduniak: Blaski i cienie wprowadzenia systemu Bolońskiego. W:
B. Sitarska, R. Droba, K. Jankowski (red.): Dylematy edukacyjne współczesnego człowieka a jakość
kształcenia w szkole wyższej. Siedlce 2008, s. 17-21.

8

Funkcjonowanie metod mających zapewnić wysoką jakość w edukacji w większości krajów europejskich mają uwarunkowania prawne. W Polsce, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 roku,
w sprawie warunków jakie są zobowiązane spełnić uczelnie aby prowadzić kształcenie na pierwszym lub drugim stopniu kształcenia należy: opracować koncepcję
kształcenia w ramach wybranych kierunków studiów. Koncepcje muszą zawierać
określone oczekiwane cele kształcenia i kwalifikacje absolwenta oraz plany studiów, jak również programy nauczania uwzględniające standardy kształcenia dla
tego kierunku studiów. Ponadto uczelnia zobowiązana jest spełnić wymagania
dotyczące minimalnej liczby zatrudnionych nauczycieli akademickich posiadających odpowiednie stopnie lub tytuły naukowe przy uwzględnieniu proporcji tych
nauczycieli akademickich do liczby studentów na danym kierunku. Ponadto musi
dysponować infrastrukturą, zapewniająca prawidłową realizacje stawianych sobie
celów kształcenia (sale dydaktyczne, laboratoria) z uwzględnieniem Biblioteki wyposażonej w literaturę zalecaną w ramach kształcenia na danych kierunkach studiów. Zapewnienie studentom możliwości odbycia praktyk przewidzianych w standardach kształcenia bądź określenie warunków samodzielnego organizowania
praktyk przez studentów. Ponadto w przypadku prowadzenia studiów na drugim
stopniu kształcenia konieczne jest spełnienie jeszcze jednego warunku, a mianowicie, prowadzenie badań naukowych w dziedzinie lub dyscyplinie naukowej związanej z kierunkiem studiów. Certyfikację wymagań jakościowych prowadzi Pań4
stwowa Komisja akredytacyjna.
W szkolnictwie europejskim istnieje kilka metod mających zapewnić wysoka
jakość kształcenia: ewaluacja, akredytacja, audyt, benchmarking. Spośród wymienionych metod, najpopularniejsze w krajach europejskich to akredytacja programów dydaktycznych oraz ewaluacja programów dydaktycznych. W krajach europejskich, większość jednostek odpowiedzialnych za jakość kształcenia na poziomie
wyższym regularnie wykorzystuje obie metody. Do mało popularnych spośród metod zapewniających jakość należą metody skupiające się na instytucji jako całości,
jak również na poszczególnych przedmiotach studiów. Na podkreśleni zasługuje
fakt, że samo pojęcie „akredytacji” w Deklaracji Bolońskiej nie pojawia się, jednak
ustanowienie systemów akredytacyjnych jest zauważalnym efektem działań z niej
wynikających. Celem działań podejmowanych w zakresie akredytacji jest zapewnienie odpowiednich standardów i uregulowanie rozwijającego się rynku usług
edukacyjnych na poziomie wyższym w Europie. Oczywiście, ustanowione w poszczególnych krajach europejskich systemy jakości i akredytacji różnią się między
sobą. Charakterystyczna jest sytuacje, gdzie w państwach europy zachodniej mechanizmy związane z zapewnieniem jakości w szkolnictwie wyższym są bardziej
zorientowane na proces doskonalenia jakości kształcenia, z kolei w europie
wschodniej systemy akredytacyjne skoncentrowane są na zapewnieniu standar5
dów minimalnych.

4
Por. R. Droba: Jakość kształcenia w szkole wyższej – wątpliwości i dylematy. W: B. Sitarska, R. Droba, K. Jankowski (red): Dylematy…op. cit., s. 61-61.
5
D. Wosik: Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym – sposoby definiowania, metody zapewnienia i
oceny, zarządzanie, W: D. Wosik (red.): Systemy zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym – aspekty praktyczne, Poznań 2007, s. 35-38.
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Warto podkreślić, że podobne komisje działają w innych: Niemcy – Deutscher
6
Akkreditierungs Rat (German Accreditation Council) , Łotwa - Augstakas Izglitibas
7
Padome (Higher Education Council) , Szwecja – HŐGSKOLEVERKET (The Swed8
ish National Agency for Higher Education) , Finlandia – The Finnish Higher Educa9
tion Evaluation Council (FINHEEC) , Katalonia – Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (The Quality Assurance Agency for the University
10
11
System in Catalonia) , Francja - Comité National d' Evaluation, France (CNE) ,
Litwa - STUDIJU KOKYBES VERTINIMO CENTRO (Lithuanian Centre for Quality
12
Assessment in Higher Education) , Holandia - NVAO (Nederlands-Vlaamse Ac13
creditatieorganisatie), Netherlands Accrediation Council . Ponadto certyfikację
wymagań jakościowych prowadzą akredytacje środowiskowe (na gruncie Polski,
tym róznią się od Państwowej Komisji akredytacyjnej, że sa dobrowolne). Wymienić tutaj możemy: Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA), Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT), Komisja Akredytacyjna Uczelni Medycznych
(KAUM), Komisja Akredytacyjna Uczelni Rolniczych, Komisja Akredytacyjna
Uczelni Pedagogicznych, Komisja Akredytacyjna Akademii Wychowania Fizycznego, Komisja Akredytacyjna Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (FPAKE)., Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej „Forum. W Europie działają podobne agentury akredytacyjne: EQUIS, European Quality Improvement Sys14
tem AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) , AC15
16
QUIN , ASIIN , NAACLS (The National Accrediting Agency for Clinical Laboratory
17
18
Sciences) , BAC (British Accreditation Council) , ABET (Accreditation Board for
19
Engineering and Technology) , EAPAA (European Association for Public Admini20
stration Accreditation) . Komisje Państwowe I Komisje środowiskowe uzupełniane
sa poprzez rankingi. Rankingi punktują edukacyjny rynek. Rankingi tworzone są
przede wszystkim z myślą o maturzystach, przyszłych studentach. Do bardziej
znanych należy przykładowo ranking „Rzeczpospolitej”, „Polityki” czy „Wprost”.
Zróżnicowanie podejście systemowe do jakości kształcenia w europejskim
szkolnictwie wyższym stało się podstawą do podjęcia próby opracowania uniwersalnych standardów i wytycznych w zakresie zapewnienia jakości w Europejskim
Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Raport przygotowany w tym zakresie przez Europejską Sieć na Rzecz Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (European
Network for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) we współpracy ze
stowarzyszeniem Uniwersytetów Europejskich (European University Association –
EUA), oraz z Europejskim Stowarzyszeniem Instytucji Szkolnictwa Wyższego (Eu6

http://www.dar.bam.de/indexe.html
lhttp://www.aip.lv
8
http://english.hsv.se
9
http://www.kka.fi/english/index.lasso?cont=index
10
http://www.aqucatalunya.org/scripts/web/index.asp?cid=Eng&res=110
11
http://www.cne-evaluation.fr/versions/anglais.htm
12
http://www.skvc.lt/old/wwwskvc/en/about_us.htm
13
link do strony: http://nvao.net/
14
http://www.aacsb.edu
15
http://www.acquin.org
16
http://www.asiin.de
17
http://www.naacls.org
18
http://www.the-bac.org
19
http://www.abet.org
20
http://www.eapaa.org
7
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ropean Association of Institutions In Higher Education – EURASHE) I Narodowe
Związki Studentów w Europie (National Unions of Students in Europe – ESIB) został przedstawiony w Bergen, w roku 2005. Najważniejsze, zawarte w nim treści,
dotyczyły: europejskich standardów i wytycznych w zakresie wewnętrznego zapewnienia jakości obejmujących miedzy innymi: politykę i procedury zapewnienia
jakości, zatwierdzanie, monitorowanie i przegląd realizowanych programów, ocenę
studentów, zapewnienie jakości kadry dydaktycznej, zasoby rzeczowe wspomagające proces nauczania, system informacyjny, informacje publiczną; ponadto, europejskich standardów zewnętrznego zapewnienia jakości, do których należy zaliczyć: funkcjonujące w szkole wyższej wewnętrzne systemy zapewnienia jakości,
kryteria procesów decyzyjnych, zgodność przebiegu procesów z ustanowionymi
celami, raportowanie, stopień realizacji zaleceń jednostki zewnętrznej, okresowe
przeglądy zewnętrznych metod oceny, analizę funkcjonującego systemu zapewnienia jakości; oraz europejskich standardów jakości dotyczących działalności
agencji zajmujących się zewnętrznym zapewnieniem jakości, w tym: wykorzystywanych metod zewnętrznego zapewnienia jakości uznanych przez powołaną do
tego celu instytucję, statusu agencji, funkcjonowania, zasobów, misji, niezależności, kryteriów i procedur zewnętrznego zapewnienia jakości, zasad odpowiedzial21
ności.
W założeniach Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010
czytamy, iż musi się ona „opierać na dwóch elementach: programie (misji, pojęciach, zadaniach) oraz zasobach (kadry, finanse). Na określenie wizji dalszego
rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce mają wpływ czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Są to czynniki zarówno ekonomiczne i gospodarcze (zwłaszcza sytuacja
materialna rodzin, warunki zatrudnienia i rynku pracy) jak i demograficzne (liczebność akademickiej grupy wiekowej).” Do wymienionych czynników dochodzą nowe,
kolejne: przygotowanie do akcesji oraz integracja z Unią Europejską, rozwój nowych technologii wspomagających kształcenie.
W założeniach strategii rozwoju szkolnictwa wyższego, przed szkolnictwem
wyższym stoi wiele ważnych celów. Pierwszy z nic to: „utrzymanie i rozwój po22
wszechności i dostępności szkolnictwa wyższego”. Polska należy do państw
europejskich charakteryzujących się znaczącym przyrostem liczby szkół wyższych.
23
W roku 2005/2006 mieliśmy w Polsce 438 szkół wyższych i 118 filii i zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych (bez szkół resortów obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji). Dla porównania w roku 1999/2000
24
było ich tylko 287.
25
Kolejny cel to „poprawa jakości i efektywności systemu studiów wyższych”.
Pamiętać musimy, że pomimo, iż w społeczeństwie współczesnym uniwersytety
czy akademie stają się formalnie zorganizowanymi instytucjami, świadczącymi
26
usługi edukacyjne, istotnym zadaniem jest utrzymanie wysokiej renomy polskich
uczelni akademickich. Istota wysokiej jakości „usług” odgrywa znaczącą rolę
21

D. Wosik, op. cit., s. 36-38.
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http://www.mimuw.edu.pl/~sjack/usw/strat_pliki/strategia.htm
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GUS, Mały rocznik statystyczny 2006, Warszawa 2006, s. 243
24
GUS, Mały rocznik statystyczny 2000, Warszawa 2000, s. 224
25
MENiS, op. cit.
26
D. Jankowska: Rozumienie sensu własnego uczestnictwa w procesie kształcenia przez studentów a
jakość edukacji akademickiej. W: B. Sitarska, R. Droba, K. Jankowski (red.), op. cit. s. 89.
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w możliwości eksportowania usług edukacyjnych oraz rozwoju jakościowym sys27
temu szkolnictwa wyższego. Ponadto wiedza i umiejętności absolwenta, będące
wynikiem działania uczelni są następnie towarem sprzedawanym na rynku pracy
28
za określoną cenę.
Następny cel Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010
brzmi: ”Edukacja dla pracy - Praca po edukacji”. Pamiętać należy, że „globalna
gospodarka oparta na wiedzy i technologiach informacyjno-telekomunikacyjnych
(ITC) wymaga kształtowania nowych umiejętności we wszystkich zawodach, tak
tradycyjnych, jak i nowych czy tych które powstaną. Edukacja musi dzisiaj uczyć
dla przyszłości, a to oznacza wzmacnianie umiejętności analizy, rozwijania talentów innowacyjnych i przedsiębiorczości”.
Równie ważny cel sformułowano: „nauka, badania i rozwój kadr”. Niestety,
w polskim szkolnictwie wyższym od dłuższo czasu mamy problemem z niedostateczną liczba nauczycieli akademickich o najwyższych kwalifikacjach - profesorów
oraz doktorów habilitowanych. Bez rozwoju kadr poprawa jakości kształcenia jest
prawie niemożliwa. Problem stanowi fakt, że zwiększeniu liczby studentów (czterokrotnemu) nie towarzyszyło w minionym dziesięcioleciu proporcjonalne zwiększenie liczby nauczycieli akademickich. Wzrost wyniósł 24%, co wskazuje, że o ile
jeszcze niedawno na jednego nauczyciela akademickiego przypadało 6 studentów,
to obecnie – 20 studentów.
Kolejny cel: „rozwój infrastruktury uczelnianej oraz dostępu do Internetu”.
Wiemy, iż bez rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyższego nie będzie możliwe ani
zwiększanie ilości, ani polepszanie jakości kształcenia. Nawet na kierunkach typo29
wo humanistycznych nie wystarcza już zapewnienie sal, tablic, kredy i ławek.
Zdajemy sobie sprawę, że rozwój technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych
przeobraził (i czyni to nadal) środowisko współczesnego człowieka. Podstawa systemu edukacyjnego nadal pozostaje szkoła, jednak zmianom podlegają sposoby
prezentacji treści kształcenia oraz wykorzystywane w procesie dydaktycznym źró30
dła informacji. Dochodzi do tego jeszcze rozwój infrastruktury w postaci wielkich
kampusów uniwersyteckich z nowoczesnymi budynkami dydaktycznymi, mieszkal31
nymi, bibliotekami i miejscami służącymi rozrywce.
Następny cel Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010
32
to „kształcenie ustawiczne i e-Edukacja”. Koncepcja edukacji ustawicznej kwestionuje pogląd o podziale życia ludzkiego na okresy: przygotowywania się do życia poprzez naukę szkolną, okres pracy i wreszcie dojrzałego uczestnictwa w życiu
33
społecznym. Inicjatywa Kształcenia Ustawicznego (Lifelong learning) z założenia
opiera się na tworzeniu możliwości edukacji w każdym wieku i na wszystkich po34
ziomach zarówno w szkołach jak i formach pozaszkolnych. Kształcenie ustawicz27

MENiS, op. cit.
J. Mischke, op. cit.
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MENiS, op. cit.
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I. Pulak: E generacja – implikacje edukacyjne. W: K. Denek, K. Zatoń, A. Kwaśna (red.) Edukacja
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W: P. Bury, D. Czajkowska-Ziobrowska: Edukacja bez granic – mimo barier. Przestrzeń tworzenia.
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ne to kompleks procesów oświatowych: formalnych, nieformalnych oraz incydentalnych. Niektóre z nich umożliwiają uzupełnienie wykształcenia w formach szkolnych i pozaszkolnych, dzięki czemu człowiek niezależnie od wieku może rozwijać
35
swoje zdolności. Idea uczenia się przez całe życie zakłada: zagwarantowanie
powszechnego dostępu do kształcenia, podniesienie poziomu inwestowania
w zasoby ludzkie, uznając to za obszar priorytetowy, opracowanie skutecznych
metod nauczania i uczenia się oraz odpowiednich warunków wdrażania idei kształcenia ustawicznego, opracowanie i ulepszanie narzędzi do oceny efektów procesu
uczenia się, szczególnie odbywającego się poza instytucjami (nieformalnego),
36
zapewnienie łatwego dostępu do informacji. E-edukacja odgrywa również istotną
rolę w kształceniu ustawicznym, bowiem wykorzystywany w rozważny sposób Internet wzbogacającym tradycyjną naukę akademicką. Nauczyciele akademiccy
coraz częściej dostrzegają potrzebę wykorzystywania nowych technologii informacyjnych w procesie dydaktycznym publikując i komunikując się ze studentami poprzez siec informatyczną. W odpowiedzi na zaistniałe potrzeby, pojawiły się systemy e-learningowe, umożliwiające tworzenie wirtualnych grup ćwiczeniowych
(szczególnie przydatne w przypadku organizacji zajęc na studiach niestacjonar37
nych czy różnego rodzaju kursów online.
I wreszcie ostatni cel strategii to: „harmonizacja w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego”. Jak już wspomniano, integracja europejska w dziedzinie szkolnictwa wyższego ma charakter harmonizacji systemów edukacyjnych,
38
w wspomnianym już wielokrotnie w tekście – procesie bolońskim. Podkreślić
należy, że mówiąc o integracji nie mamy na myśli „unifikacji”.
Pamiętać należy, że Deklaracja Bolońska ani nie obliguje poszczególnych krajów do unifikacji szkolnictwa wyższego w dosłownym tego słowa znaczeniu (pamiętajmy o Magna Charta Universitatum, gwarantującego respektowanie niezależności i autonomii uczelni wyższych, a także systemów edukacyjnych poszczególnych
krajów) ani nie obliguje do stosowania uniwersalnego systemu zapewniania jakości
(gdyż nie istnieje uniwersalny system do stosowania w uczelni każdego typu).
Przed każdą wyższa uczelnia stoi więc niezwykle ważne, a zarazem trudne, zadanie – stworzenie własnego wewnętrznego systemu zapewniania jakości.
Istota zagadnienie jakości kształcenia (nie tylko na poziomie szkolnictwa wyższego) jest niezwykle istotne, bowiem skuteczne działanie uczelni możliwe jest
dzięki wnikliwej i oceny aktualnego stanu kształcenia oraz wskazania obszarów
wymagających szczególnej uwagi (zarówno w sensie pozytywnym jak i negatywnym).
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Sławomir HINC
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
EMILE DURKHEIM – EDUKACJA MORALNA
JAKO PODSTAWA EGZYSTENCJI
Wprowadzenie
Emile Durkheim był jednym z „ojców założycieli” dyscypliny akademickiej,
którą obecnie jest socjologia. Co więcej, wpływy i oddziaływanie Durkheima nigdy
nie ograniczały się wyłącznie do socjologii, lecz obejmowały i nadal obejmują wiele
dziedzin wchodzących w skład nauk humanistycznych.
Durkheim w roku 1887 rozpoczął pracę na Uniwersytecie w Bordeaux jako
chargé d’un cours de science sociale et de pédagogie (dyrektor katedry nauk społecznych i pedagogiki) w pierwszej we Francji – na marginesie mówiąc, stworzonej
specjalnie dla niego – katedrze socjologii, która została połączona z pedagogiką.
W roku 1902 rozpoczął wykłady na Sorbonie, na której otrzymał w 1906 roku kate1
drę pedagogiki i socjologii.
Durkheim całe swoje życie poświęcił pracy naukowej. Był on żywo zainteresowany praktycznym zastosowaniem socjologii i jej rolą w życiu społecznym,
zwłaszcza w moralnej edukacji społeczeństwa. W swej naukowej pracy poświęcił
się m.in. tworzeniu swoistej „metodologii” tejże edukacji, dzięki temu został on
przez swych następców obdarzony zaszczytnym tytułem „nauczyciela nauczycieli”.
Najważniejszym tematem prac stworzonych przez omawianego autora jest swoista, podstawowa opozycja: jednostka – społeczeństwo. Uniwersalny wymiar tej
opozycji związany jest z przyjętą przez Durkheima koncepcją dualizmu natury
2
ludzkiej – człowieka rozdwojonego, stanowiącego główną oś całej jego myśli.
Koncepcja ta zakłada odrębność sfery doznań, wrażeń i instynktów od sfery rozumu i logicznego, a zarazem pojęciowego myślenia. Pierwsza sfera związana jest z
biologiczną naturą jednostek, druga natomiast jest z natury społeczna i wspólna z
innymi ludźmi. Odznacza się ona w związku z tym stałością i powszechnością.
Opozycja pomiędzy tym, co społeczne, a tym, co indywidualne istnieje w każdej
jednostce ludzkiej, jest to zatem uniwersalny wymiar ludzkiego świata.
Społeczeństwo – rzeczywistość sui generis
Durkheim stworzył również koncepcję społeczeństwa jako rzeczywistości sui
generis, jako bytu wykraczającego poza sumę składających się na nią jednostek.
W związku z powyższym zarzucano Durkheimowi hipostazowanie, czyli przypisywanie realnego i samodzielnego istnienia abstrakcyjnemu bytowi, którym jest społeczeństwo. Jednakże pisał on w Elementarnych formach życia religijnego, że „nie
ma społeczeństw bez ludzi, społeczeństwo może istnieć wyłącznie w świadomości
3
jednostek i tylko dzięki nim”.
Powyższe uwagi wyjaśniają, dlaczego najstarsze teorie socjalizacji sięgają do
prac Emile’a Durkheima, nawiązujących do koncepcji, zgodnie z którą jednostka
1

Por. E. Tarnowska, Durkheim Emile, W: Encyklopedia Socjologii, Warszawa 1998, t. 1, s. 144.
Por. J. Szacki, Durkheim, Warszawa 1964, s. 22-31.
3
E. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, Warszawa 1990, s.
213.
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ludzka, jej świadomość, wymaga ukształtowania przez społeczeństwo – szkoła
była dla tego badacza jednym z istniejących „konstruktorów” istoty ludzkiej. Durkheim, analizując proces socjalizacji, zakładał rzeczywiste istnienie zarówno trwałych stosunków między ludźmi, jak i instytucji (sposobów myślenia i działania),
które jednostka zastaje „gotowe” i stopniowo je przyjmuje. Napisał on, że: „z jednej
[...] strony od społeczeństwa jednostka otrzymuje to, co w niej najlepsze, wszystko,
co stanowi o jej indywidualnym obliczu i pozycji wśród innych istot – kulturę umysłową i moralną. Człowiek pozbawiony języka, wiedzy, umiejętności, poglądów
moralnych, spadnie do rzędu zwierząt. A więc charakterystyczne cechy natury
ludzkiej pochodzą od społeczeństwa. Ale jednocześnie społeczeństwo istnieje i
żyje jedynie w jednostkach i przez jednostki. Gdyby idea społeczeństwa wygasła w
umysłach poszczególnych ludzi, gdyby zwykli ludzie przestali wspólnie wyznawać
wierzenia i tradycje, podzielać zbiorowe dążenia, wówczas by umarło społeczeń4
stwo”.
W swych dziełach Durkheim generalnie polemizował ze swoimi poprzednikami
(m.in. z Herbertem Spencerem), którzy nadmiernie, jego zdaniem, eksponowali
rolę czynników ekonomicznych. W kontekście typowych dla dziewiętnastowiecznej
myśli zagadnień podziału pracy i konsekwencji tych procesów dla życia społecznego, ukazał Durkheim, jak wzrastający podział pracy i pogłębiające się zróżnicowanie społeczne prowadzą do przekształcenia solidarności społecznej – więzi, wzajemnych związków i zależności między członkami społeczeństwa – a tym samym
do zmiany tych społeczeństw.
Durkheim zaproponował również badanie wspomnianych zjawisk poprzez
analizę ich zewnętrznych, zobiektywizowanych wskaźników. Za taki zewnętrzny
wskaźnik przyjął on prawo w różnych jego postaciach: z jednej strony prawo karne,
działające poprzez represje i sankcje, z drugiej – prawo kooperacyjne, którego
celem jest restytuowanie poprzedniego stanu rzeczy. Tym dwóm rodzajom prawa
odpowiadają dwa typy organizacji społecznej, przejawiające się w dwóch odmiennych typach solidarności. W pierwszym przypadku jest to solidarność mechaniczna, bazująca na podobieństwie oraz wspólnocie uczuć i wierzeń. W drugim przypadku chodzi o solidarność organiczną, opartą na współzależnościach, związaną
ze zróżnicowaniem społecznym, rosnącą rolą jednostki i ogólną indywidualizacją
życia zbiorowego wynikającą z postępującego podziału pracy. Przemiany solidarności wyrażają zmieniające się relacje między tym, co jednostkowe, a tym, co społeczne (zbiorowe). Uogólniając, przemiany te wyrażają zmieniające się relacje
między świadomością zbiorową a świadomością indywidualną, by trzymać się terminologii wprowadzonej przez Durkheima. Wraz z rosnącym podziałem pracy i w
efekcie z rosnącym zróżnicowaniem społecznym, z przekształceniami solidarności
z mechanicznej w organiczną, następują procesy polegające na stopniowym usamodzielnianiu się jednostek, uwalnianiu się spod wpływu zbiorowości. Ład solidarności mechanicznej i moralnej integracji zostaje zastąpiony przez wynikający z
podziału pracy nowy porządek, polegający na wzajemnej zależności, której źró5
dłem są zróżnicowanie i specjalizacja.
Durkheim dokonał również rozróżnienia między „przyczyną” i „funkcją”. Przed
nim badacze odwoływali się do prostej analogii pomiędzy „organizmem” i „społe4
5

Tamże, s. 333.
Por. E. Tarkowska, Durkheim..., s. 146-148.
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czeństwem” nie dostrzegając, iż kryje się za nią określona metoda badawcza. Podobnie jak Spencer, Durkheim doszedł do wniosku, że organicyzm uczulił badaczy
na problem znaczenia ról pełnionych przez elementy systemu w przełożeniu na
utrzymanie całego systemu. Lecz w odróżnieniu od Spencera zauważył on także,
iż istnienie elementów i ich odmian wymagało odrębnej analizy przyczynowej. W
dziełach Durkheima można doszukać się szeregu ukrytych założeń:
1) Całości społeczne – społeczeństwo lub „organizm społeczny” – wymaga,
według Durkheima, pewnych wzorów lub środków, dzięki którym zintegrują
swoje elementy składowe.
2) Pewne procesy czy komponenty w całościach społecznych – takie jak podział pracy, edukacja, sumienie zbiorowe, prawo czy religia – umożliwiają
utrzymanie integracji społeczeństwa jako spójnej całości.
3) Przyczyny istnienia elementów i zachodzących w nich zmian można wyodrębnić od konsekwencji, jakie mają dla utrzymania integracji całości społecznej.
4) Wobec tego analiza funkcjonalna zawiera w sobie dwustopniową metodę:
(a) poszukiwanie tych elementów, które utrzymują integrację całości społecznej; oraz (b) odrębne poszukiwanie przyczyn istnienia i zmian zachodzących w tych elementach.
Durkheim niekiedy przyjmował też piąte założenie:
5) Potrzeba integracji całości społecznej może pomóc wyjaśnić istnienie i
zmiany zachodzące w tych elementach, które przyczyniają się do integracji.
Tak więc analiza Durkheima zasugerowała możliwość nowej formy myślenia
teleologicznego: cele całości społecznej mogą powodować powstawanie jej elementów składowych i mogą regulować ich zmiany w taki sposób, by przyczyniały
się one do utrzymania tych celów. Durkheim chciał uniknąć analizy teleologicznej
tego typu, albowiem przeczuwał, że jest to analiza nieprawomocna i niezdolna do
wyjaśnienia przyczyny istnienia danego elementu i jego zmiany. Jednakże w dziełach Durkheima kryje się skłonność do teleologicznego dowodzenia i, jak się okazało, jest to jedna ze słabości podejścia funkcjonalnego. Durkheim odrzucił rozumowanie psychologiczne, zaś jego opcja dotycząca podejścia funkcjonalnego była
w wielu punktach wynikiem dążenia do badania struktur społecznych, niezależnie
od jednostek, które w nich uczestniczą.
Głównym przedmiotem zainteresowania Durkheima było zatem badanie solidarności społecznej i porządku społecznego. Chociaż nie był on zwolennikiem
rewolucyjnego marksizmu, był świadomy konfliktów i nierówności istniejących w
społeczeństwach przemysłowych. Wierzył on również, że reformy są możliwe dzięki nowym formom związków zawodowych oraz społecznej spójności. Choć Durkheim był przede wszystkim funkcjonalistą, w analizach głównych instytucji społecznych (takich jak system pracy, religia czy edukacja) jego socjologia jest znacznie
bardziej skomplikowana. Jego teoria funkcjonalizmu spowodowała, że postrzega
się go aż do dziś jako konserwatystę, podczas gdy faktycznie wyznawał on również poglądy lewicowe i nie zajmował się wyłącznie konserwatywnymi siłami w
społeczeństwie.
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Porządek społeczny a wolność
Źródeł funkcjonalizmu zwykle szuka się w porównywaniu pojęcia społeczeństwa do organizmu biologicznego, rozumianego jako system złożony z wielu
współzależnych części. Niektórzy twierdzą, że źródeł takiego ujęcia należy szukać
w pracach Augusta Comte’a i Herberta Spencera, ponieważ zamierzali oni stworzyć bardziej całościowe i bardziej biologiczne spojrzenie na społeczeństwo. Jednak funkcjonalizm zawdzięcza swoją dominację w naukach społecznych w znacznie większym stopniu Durkheimowi – choć nigdy nie użył on sformułowania funkcjonalizm. W swej pracy Zasady Metody Socjologicznej Durkheim stwierdził: „Gdy
zamierzamy wyjaśnić zjawisko społeczne, musimy osobno szukać wystarczającej
6
przyczyny, dzięki której ono powstaje oraz funkcji, jakie to zjawisko spełnia”.
Dla Durkheima waga nacisku na funkcje jest tym, co jest charakterystyczne
dla metodologii analizy faktów społecznych, czyli wzorów zachowania, które wykazują istnienie zewnętrznych ograniczeń (przymusów) w stosunku do indywidualnych zachowań. Waga podejścia funkcjonalistycznego jest więc obecna w jego
stwierdzeniu: „by wyjaśnić fakt społeczny nie wystarczy pokazać przyczyny, od
których on zależy, musimy także, przynajmniej w większości przypadków, pokazać
7
jego funkcję w ustanawianiu porządku społecznego”.
Jednakże należy zauważyć, że poglądy Durkheima dotyczące postrzegania
siły faktów społecznych nie były w pełni deterministyczne. Wolność i niezależność
nie były według niego hamowane przez fakty społeczne. Pisał: „Wolność jest córką
władzy właściwie rozumianej. Ponieważ bycie wolnym nie oznacza robienia tylko
tego, co nas zadowala, wolność jest stanem, w którym człowiek jest panem samego siebie, to znaczy wie, jak zachowywać się rozsądnie i robi to, co jest jego obo8
wiązkiem”. W tym kontekście można dostrzec opozycję Durkheima w stosunku do
takich myślicieli jak epikurejczycy czy Montaigne, którzy postrzegali edukację jako
przyjemność. Dla Durkheima edukacja była mechanizmem, przez który dziecko, a
później młodzieniec, uczyło się silnej kontroli nad samym sobą oraz pewnych
ograniczeń, by stać się w przyszłości „idealnym dorosłym” i dzięki temu zapewnić
przetrwanie zróżnicowanego społeczeństwa. W takim społeczeństwie, zdominowanym przez ideały moralnego indywidualizmu i konformizm nie można „sprowa9
dzać się do pasywnej rezygnacji, ale do oświeconej lojalności”.
Z tych zasad jasno wynika, że Durkheima socjologia funkcjonalistyczna i jego
rozumienie roli edukacji w społeczeństwie wywarło duży wpływ na dwudziestowieczną edukacyjną teorię i praktykę (badania). Rozwój funkcjonalistycznego spojrzenia na socjologię, dokonującego się szczególnie za sprawą prac Parsonsa i
Mertona, był szczególnie istotny dla badań nad tym, jak młodzi są wprowadzani do
społeczeństwa dorosłych. Socjalizacja ogółem oraz rodzina i szkoła w sposób
szczególny stały się podstawowymi elementami nowoczesnej funkcjonalistycznej
analizy szkolnictwa i społeczeństwa. Natomiast dla Durkheima edukacja była „metodyczną socjalizacją” młodych członków społeczeństwa.
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Moralne i systematyczne uspołecznianie jednostki
Najwcześniejsze prace Durkheima na temat edukacji, Education and Sociology (1922) oraz Moral Education (1925), zostały opublikowane pośmiertnie i przez
wiele lat, były traktowane jako korpus Durkheimowskiej teorii. Jednak wraz ze
zwiększającą się wiedzą na temat innych jego prac, takich jak seria późnych wykładów z lat 1904, 1905 i 1914, Ewolucja myśli edukacyjnej: wykłady o formowaniu
i rozwoju szkolnictwa średniego we Francji, Durkheimowska socjologia edukacji
stała się ponownie przedmiotem zainteresowania naukowców. We Francji twierdzono, że z tych prac wyłania się zupełnie inny Durkheim – nie ten, dla którego
najważniejszy jest konsensus, porządek, ekwilibrium i funkcjonalizm, ale raczej ten,
który jest bardziej zainteresowany walką i ideologicznym konfliktem.
W Education and Sociology Durkheim przedstawia swą najszerszą interpretację związków edukacji ze społeczeństwem. Durkheim wiązał edukację z pojęciem
wychowania, które postrzegał jako proces wdrażania aspołecznych w chwili naro10
dzin istot ludzkich do życia społecznego. Takie ujęcie „prowadzi do skupienia
uwagi na zagadnieniach społecznej adaptacji, kulturowej asymilacji jednostek oraz
11
do rozpatrywania osobowości jako produktu społeczno-kulturowych wpływów”,
czyli zagadnień bezpośrednio związanych z procesem socjalizacji dokonującym się
w szkołach.
Jest to wybitnie funkcjonalistyczna interpretacja. Durkheim zarezerwował termin „edukacja” dla wpływu wywieranego przez dorosłe pokolenia na tych, którzy
nie są jeszcze gotowi do życia społecznego. Innymi słowy, zarezerwował edukację
dla procesu metodycznej socjalizacji ludzi młodych. Każde społeczeństwo, według
Durkheima, tak zaadaptowało edukację, by była ona dostosowana do jego wartości, norm i celów. Dlatego właśnie, jak twierdził, systemy edukacyjne na całym
świecie, zarówno w odmiennych, jak i podobnych społeczeństwach, ale w różnych
czasach, wykazują taką różnorodność. Dla Durkheima było nie do pomyślenia, że
edukacja mogłaby funkcjonować inaczej. „Jaki jest cel wyobrażać sobie taki rodzaj
edukacji, który byłby zabójczy dla społeczeństwa, gdyby go wprowadzono w ży12
cie?”. Zdaniem Durkheima, szkoły powinny rozwijać we własnych murach kulturę,
która byłaby zbieżna z kulturą charakteryzującą całe społeczeństwo. Młody człowiek powinien dojrzewać w procesie socjalizacji wtórnej, dokonującej się przede
wszystkim w szkole, w której mottem przewodnim „regulaminu postępowania” byłyby wartości i normy zgodne z tymi, które obowiązują w systemie społecznym.
Durkheim postrzegał więc edukację i społeczeństwo jako nierozerwalne elementy, przy czym edukacja była elementem ogólnej struktury społeczeństwa. Ponadto twierdził, że system edukacji przyczynia się do przetrwania społeczeństwa:
„Edukacja jest więc jedynie środkiem, poprzez który społeczeństwo w swych ramach przygotowuje dzieci, «powielając» w ich umysłach podstawowe zasady wła13
snej egzystencji”. Durkheim podziwiał również wielkich myślicieli edukacyjnych,
takich jak Comenius (Komenski), Rousseau i Condorcet, ponieważ uważali oni że
edukacja jest zorientowana na zewnętrzny świat, na potrzeby społeczeństwa i w
tym kontekście przyjmowali perspektywę utylitarystyczną. W znacznie mniejszym
stopniu urzekali go tacy myśliciele, jak Montaigne czy Erasmus, ponieważ byli oni
10
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– jego zdaniem – nazbyt humanistyczni i antyscjentystyczni w swych założeniach
edukacyjnych. Dlatego Durkheim utrzymywał, że każde społeczeństwo ma własny
„ideał człowieka, jaki powinien funkcjonować z punktu widzenia intelektualnego,
14
psychicznego i moralnego”. Ten ideał zawierał w sobie religijne i moralne priorytety, tradycje narodowe, świadomość narodową (lub, jak je nazywał, zbiorowe sumienie). Innymi słowy, funkcją edukacji jest „produkowanie idealnych dorosłych”
dla społeczeństwa.
Dokładnie w takim kontekście można rozumieć stwierdzenie Durkheima, że
cała edukacja jest edukacją moralną, ponieważ pojęcie moralności leży w samym
centrum jego teorii społeczeństwa. Stało się ono podmiotem, któremu był całkowicie oddany. Durkheim pojmował moralność jako zestaw obowiązków i zobowiązań,
wpływających na zachowania jednostek. Choć wcześniejsze pojęcia moralności
były powiązane z wierzeniami religijnymi, Durkheim twierdził, iż nowoczesne przemysłowe społeczeństwa wymagają moralności świeckiej, która byłaby oparta na
rozumie. Przyszłość spójnego społeczeństwa leży w utrzymaniu moralnego kodu
społecznych zobowiązań i obowiązków, a daje to zyski zarówno jednostkom, jak i
całemu społeczeństwu. Jak stwierdził na jednym ze swych wykładów wygłoszonych na Sorbonie, które prowadził w latach 1902-1903, „musimy odnaleźć racjonalne substytuty funkcjonujące w społeczeństwie, które można przekazać w procesie edukacji, tych religijnych pojęć, które przez tak długi czas służyły jako nośnik
15
dla najbardziej podstawowych moralnych idei”.
Durkheim odwoływał się do naczelnego twierdzenia J.J. Rousseau mówiącego, że edukacja powinna przekształcać jednostki (indywidua) w obywateli gotowych do moralnego partycypowania w społeczeństwie. Pisał, że „edukacja daleka
jest od tego, by funkcjonować jako unikalny lub główny obiekt służący jednostkom
lub ich interesom, jest ona przede wszystkim środkiem, za sprawą którego społe16
czeństwo nieustannie odtwarza warunki konieczne do jego egzystencji”. Socjalizacja zatem nie jest procedurą uskuteczniania prywatnej autoekspresji, jest ona
celem edukacji, a samo socjalizowanie jednostek jest czymś, co Durkheim nazywa
moralnym wysiłkiem, będącym obowiązkiem systemu edukacji. Jak napisał: „Jesteśmy istotami moralnymi tylko w takim stopniu, w jakim jesteśmy istotami spo17
łecznymi”. Edukacja, w Durkheimowskim ujęciu, kształtuje społeczne bytowanie
poprzez wzbudzanie podzielania, przez wszystkich członków społeczeństwa, moralnych tradycji, praktyk i ideałów. Wbrew wszystkim Durkheim głosił, iż „istnieje
pewna ilość zasad, które pośrednio lub bezpośrednio są wspólne dla wszystkich”.
Obejmuje to „szacunek [...] dla idei i sentymenty, które są podstawą demokratycz18
nej moralności”. Poprzez edukację moralną młodzieniec staje się niezależny i
rozwija umiejętności w refleksyjnym i krytycznym myśleniu, które jest ważne dla
rozkwitu demokracji, na tyle na ile zostali oni wychowani w podzielaniu społecznych idei, sentymentów i praktyk. Durkheim podzielał fascynację zapoczątkowaną
przez J.J. Rousseau, który darzył szczególnym „naukowym sentymentem” zarówno
autonomię jednostek, jak i obywatelskie zaangażowanie, co czynić miało z „jed-
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nostkowości” wysoce ceniony ideał społeczny. Rozwój tegoż ideału – według Durkheima – powinien być widocznym i permanentnie realizowanym celem edukacji.
Centralny aspekt Durkheimowskiej zasady rozumienia moralnej edukacji mówi
o tym, iż powinna ona „rodzić” społeczny ideał, autonomiczną jednostkę lub – jak
niekiedy Durkheim pisał – moralną indywidualność. Uczony uważał indywidualność
za wartość moralną, która miałaby służyć społeczeństwu. A zatem moralność
przekazywana w szkołach, miałaby być moralnością „w służbie społecznej”, aby
autonomiczna jednostka, opierając się na swych wartościach, wykorzystywała
indywidualność dla dobra społeczeństwa, a nie tylko i wyłącznie dla własnych korzyści. Z tego wniosek, że społeczny etos (społeczna moralność) powinien być w
drodze socjalizacji przekazywany wszystkim ludziom młodym, jak również tym
wszystkim, którzy aktywnie funkcjonują w demokratycznym społeczeństwie.
Dla Durkheima edukacja jest zadaniem moralnym, jednakże teza ta nie budzi
powszechnej zgody w naukowym świecie. Niektórzy twierdzą, iż edukacja jest
„amoralna”. Oznacza to, że edukacja przekazuje i kształtuje wiedzę dotyczącą tego
jak jest, a nie jak być powinno. Wypowiedzi dotyczące tego, jak być powinno są
normatywne i odnoszą się wprost do moralności. W odróżnieniu od edukacji –
twierdzą adwersarze Durkheima – której „królestwem” są publiczne fakty przeznaczone do publicznej „konsumpcji”, moralność jest kwestią stricte indywidualną,
prywatną. Publiczna edukacja może najwyżej wyjaśniać uczniom rzeczy, w które
oni wierzą. Publiczna edukacja dzieci musi zatem pozostawać neutralna wobec
moralnych pytań, po to, by pewnego dnia on czy też ona mogli w sposób wolny
wybrać moralnie satysfakcjonującą drogę życia. Propagatorzy tej opcji podkreślają,
że dobrzy nauczyciele, podobnie jak dobrzy rodzice, respektują tę zasadę neutralności.
Durkheim odrzucał ideę neutralności lub „amoralnej” edukacji. Moralne ideały,
w jego rozumieniu, są publiczne. Przyczyniają się one do tworzenia i odtwarzania
świata wokół nas, są – najprościej rzecz ujmując – nieuniknione. Jeżeli publiczna
edukacja unikałaby tych ideałów, jej „produktem” byłyby „puste” jednostki, dokładnie takie, jak te opisane przez T.S. Eliota w The hollow men, gdzie autor napisał,
że jednostki bywają poddawane procesowi „kształtowania bez formy, malowania
19
bez kolorów [...], gestu pozbawionego ruchu”.
Durkheim nie rozważał bynajmniej całej edukacji w kontekście moralności, akcentował tę kwestię tak intensywnie tylko wtedy, gdy polemizował z innymi edukacyjnymi teoriami. Rozważał on ów moralny aspekt jako najważniejszy element
edukacji. Nauczanie jest prawdziwie pouczające kiedy „posiada kompetencyjny
wysiłek wprowadzania moralności na drogi naszego egzystowania i naszego myślenia [...]. Edukacja, której jedynym celem jest zwiększenie naszego panowania
nad wszechświatem stoi na pograniczu niepowodzenia w realizacji swego główne20
go zadania”.
Moralna edukacja, w Durkheimowskim ujęciu, znajduje swe miejsce w większości szkolnych przedmiotów. Nie powinna być ona wykładana podczas oddzielnych lekcji poświęconych „moralitetom”, na której uczniowie mieliby poznawać
abstrakcyjne kody moralne i określone regulacje systemowe. „Moralna edukacja
nie może być sztywno ograniczona do godzin lekcyjnych [...], to jest edukacja uwi19

T.S. Eliot, The hollow men, Harcourt, Nowy York 1937, s. 77.
E. Durkheim, The Evolution of Educational Thought, Routledge and Kegan Paul, Londyn 1977, s.
336-337.
20

20

kłana w każdy moment nauki. To musi być wmieszane w całe szkolne życie, jak
sama moralność jest zaangażowana w całą sieć kolektywnego życia [...], w którym
nie ma innej formy, która mogłaby zastąpić lub wyrazić coś w sposób adekwatny
21
do moralności”. Moralna edukacja występuje zawsze, gdy „ewidentna cnota, konkretna wiedza i specyficzne talenty są przekazywane wespół uczniom, uzdalniając
22
ich do inspirującego innych życia”.
Durkheimowska praktyka edukacyjna
Dla Durkheima formalna i systematyczna edukacja leży w centrum jego szerszego zainteresowania tworzeniem i utrzymywaniem konsensusu, solidarności w
coraz bardziej różnicującym się, specjalizującym, heterogenicznym i przemysłowym społeczeństwie. Przedstawiając więc swoje zainteresowanie praktycznym
zastosowaniom wyników badań, Durkheim skonstruował teorię praktyki edukacyjnej, która zawierała, jak twierdził, trzy podstawowe elementy moralności: (1) dyscyplinę, (2) przywiązanie do grup społecznych, i jednocześnie (3) autonomię. Durkheim wierzył, że dyscyplina była warunkiem zapewnienia konsekwencji i regularności zachowań, podobnie jak poczucie władzy powinno służyć wywoływaniu zarówno pożądanych reakcji, jak i pewnych zahamowań w ludzkim zachowaniu. Ta
moralna dyscyplina jest ważna tak długo, jak długo jest ona zorientowana na konkretną grupę czy społeczeństwo. Durkheim twierdził zatem, iż moralne zachowanie
wymaga przywiązania lub przynależności do grupy społecznej. Durkheim nie wierzył natomiast, iż moralne zachowanie może wynikać z przymusu. Innymi słowy,
jednostka musi sama, nieprzymuszona, wybrać takie zachowanie, które odbijać
będzie zobowiązania i odpowiedzialność w stosunku do społeczeństwa jako całości. Uważał więc, że moralne zachowanie któremu towarzyszy wysiłek i poświęcenie powinno wynikać z wewnętrznej potrzeby. Twierdził również, że „działanie,
które jest łatwe do wykonania, to znaczy nie pociąga za sobą wysiłku i poświęce23
nia, nie jest działaniem moralnym”. Durkheim nawet wówczas, gdy kładł nacisk
na integrację społeczeństwa, chciał zachować indywidualne i samodeterminujące
się zachowanie, które służyć miałoby całej zbiorowości.
Dla Durkheima moralna regulacja mogłaby stać się faktem tylko za sprawą
stworzenia grup organizacyjnych, popierających moralny kod zachowania, który
chroniłby jednocześnie prawa jednostek i grup. Durkheim uważał edukację za jedno z profesjonalnych działań związanych z państwem, które wymaga określonych
regulacji dla skutecznego funkcjonowania. Dlatego, podczas gdy Durkheim upatrywał funkcjonalną wagę edukacji w kontekście produkcji „idealnego dorosłego”
oraz moralnego konsensusu, był także świadom tego, że edukacja była profesją, w
której własny interes i konflikt były powszechne, oraz że należy spodziewać się
konfliktu pomiędzy edukacją a państwem – ponieważ taka jest konsekwencja odgórnej kontroli jednego systemu przez drugi.
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Regulamin szkolny jako uczniowski „kodeks moralny”
Durkheim, mówiąc o edukacji moralnej, przez moralność rozumiał stosunkowo
spójny, szeroki i kompleksowy system norm, ocen, zasad i postaw, ukierunkowujących zachowanie. Moralność ta obejmowała również proces działania i wartościowania. Owe zachowania i oceny powinny – w tym przypadku – dotyczyć przede
wszystkim całego zbioru nakazów i praktyk, obejmujących rozległe obszary życia,
ale również wskazywać zachowania odpowiednie dla określonych sfer życia społecznego. Durkheim wiązał moralność z prawnym systemem normatywnym. Edukacja moralna miała bowiem tak socjalizować jednostkę, by wpajać jej takie wartości, których przestrzeganie będzie się jednocześnie wiązało z postępowaniem
zgodnym z prawem. By tę moralność – w całej jej rozciągłości – przekazać w praktyce jednostce, szkoły powinny opierać się na swojej wewnętrznej kulturze, konsekwentnie przestrzegać regulamin, na podstawie którego nagradzani byliby uczniowie wyróżniający się w jego zachowywaniu, a karane byłyby jednostki ów regulamin łamiące. Z drugiej strony, szkoły powinny zapewnić możliwie częste interakcje
uczniom i to nie tylko w czasie lekcji. Chodzi o to, by ze zwykłej klasy, dzięki częstym interakcjom jej członków, stworzyć grupę. Proces ten powinien być jednocześnie związany z kontrolą częstości i jakości interakcji członków nowej grupy „klasowej” z innymi jednostkami lub grupami. Ważne jest – zdaniem Durkheima – by
grupie uczniów, funkcjonującej w obrębie systemu normatywnego, którym miałby
być regulamin szkolny, zapewnić autonomię. Najprościej rzecz ujmując, należałoby
działać tak, by w pierwszej kolejności integrować grupę, uczyć członków grupy
współpracy, a w konsekwencji, by grupowa spójność i zażyłość skłaniała młodych
ludzi do poszukiwania – w sposób autonomiczny – reguł wewnątrzgrupowych,
związanych również z funkcjonowaniem członków grupy „na zewnątrz”. Należałoby
jednocześnie wskazać uczniom, że system prawa grupowego powinien być zgodny
z prawem szerszej społeczności, w której grupa funkcjonuje. Wszystkie te działania
zmierzają do tego, by członkowie grupy klasowej zbudowali, w sposób na pozór
24
autonomiczny, swój system praw, bazując na regulaminie szkolnym.
Edukacyjny podział pracy społecznej
Klasa szkolna powinna być również grupą, w której następuje podział pracy
społecznej, ponieważ podział taki, a także związane z nim uzupełnianie się w procesie wymiany, zwiększa siłę integracji grupowej. „Wymiana zakłada, że dwie osoby są od siebie zależne, ponieważ i jedna, i druga jest niekompletna; pojęcie wymiany [...] stanowi zatem powierzchowny jedynie wyraz pewnego wewnętrznego i
głębszego stanu [...]. Obraz osoby, która nas dopełnia, pozostaje nierozłącznie
związany z obrazem naszej własnej osoby nie tylko dlatego, że często łączy się z
nim, ale przede wszystkim dlatego, że stanowi jego naturalne uzupełnienie. Staje
się on więc integralną i stałą częścią naszej świadomości do tego stopnia, że nie
możemy się już bez niego obejść i poszukujemy wszystkiego, co zwiększa jego
siłę. Dlatego też lubimy towarzystwo osoby, którą wyobrażenie to reprezentuje, jej
obecność bowiem sprawia, że staje się ono bardziej wyraziste, bo aktualnie postrzegane. Cierpimy natomiast we wszystkich okolicznościach, które jak rozłąka lub
25
śmierć przeszkadzają jego nawrotom lub zmniejszają jego żywotność”.
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Podział pracy społecznej, dokonujący się w procesie socjalizacji w szkole, jest
również elementem „oswajającym” jednostkę z procesem stratyfikacji społecznej,
dokonującym się w społeczeństwach współczesnych. Jak twierdzi Durkheim, podział pracy, zadań czy też obowiązków integruje społeczeństwo i zapewnia jego
jedność. Uwarstwienie społeczne jest niezbędne, ponieważ współczesne społeczeństwa są zdolne zachować równowagę tylko dzięki specjalizacji zadań, która
jest warunkiem koniecznym istnienia tych społeczeństw. Stratyfikacja zapewnia
spójność zarówno grupom społecznym, jak i całemu społeczeństwu. Określa ona
również zasadnicze cechy struktury społecznej. Jednostki powinny więc „oswajać”
się już w szkole ze stratyfikacją społeczną. System edukacji przygotowuje młodych
ludzi do występowania w roli dorosłego człowieka w społeczeństwie, które odzwierciedla klasa szkolna. W tej klasie – jak napisałem powyżej – dochodzi do
podziału zadań społecznych, a w ślad za tym dokonuje się podział na tych, którzy
w ramach tej grupy są „lepsi” albo „gorsi”. W ramach takiego procesu wychowawczego jednostce wpaja się generalną zasadę, mówiącą, że zróżnicowanie
społeczne, którego podstawą jest wiedza jednostek, mogąca zostać wykorzystana
do rozwoju społeczeństwa, jest w pełni uzasadnione z perspektywy społecznego
26
rozwoju.
Ahistoryczność natury ludzkiej, a historyczny proces rozwoju edukacji
Durkheim podchodził do edukacji w sposób odmienny niż inni naukowcy jego
czasów. Postrzegał edukację z perspektywy historyka, który uwzględnia nieustanną zmienność rzeczywistości. Pisząc o tej perspektywie postrzegania rzeczywistości przez Durkheima odnoszę się do sposobu analizy, którą poczynił Richard Rorty. Napisał on, że: „Ich strategia upiera się przy tym, że socjalizacja, a w ślad za nią
historyczne okoliczności, staczają się w dół tak, że nie ma tam już nic «poniżej»
socjalizacji lub czegoś ważniejszego aniżeli historia, która jest elementem definiu27
jącym człowieka”. Durkheim krytykował współczesną mu teorię edukacji, która
„zapewnia, że natura ludzka jest uniwersalna i wiecznie taka sama. Uważa się za
oczywiste, iż pytania o to, jak myśleć o świecie i jak się w nim zachowywać, rozwiązywane są według prostego prawa odpowiedzi, które ukazują prawdę wspólną
28
dla całej rasy ludzkiej”. W opisanych przez naukowca rozważaniach wyraźne jest
przekonanie o „ahistorycznej” naturze ludzkiej i próba zobligowania systemu edukacji do wzbudzania takiego myślenia, które miałoby chronić przed całym fałszem i
sztucznością różnych cywilizacji. W Durkheimowskim oglądzie cała edukacja, podobnie jak moralność, jest uwarunkowana. Nie jest ona ponadczasowa, a jest dla
określonych ludzi, żyjących w określonym czasie, nie można z niej zatem uczynić
ponadczasowego schematu. To, czego uczymy „tu i teraz”, nie może być w przyszłości rozwinięte bez żadnych „uszkodzeń”, ponieważ natura ludzka jest „ahistoryczna”, co oznacza, że nie można z dużym wyprzedzeniem stworzyć „mentalnego
portretu” kolejnych pokoleń. Jednakże z powodu ahistoryczności natury gatunku
homo sapiens nie można popadać w kolejną skrajność, polegającą na rozpoczynaniu tworzenia procesu edukacji za każdym razem od nowa, ponieważ ów system
jest z kolei procesem historycznym. Oszukujemy samych siebie, wierząc, że możemy stworzyć – ex nihilo – drogi i znaczenia edukacji. Systemy edukacyjne, pisał
26
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Durkheim, „są produktem zbiorowego życia [...]. Są one poza tym w dużej części
wynikiem pracy poprzednich generacji [...]. Historyczne śledztwo dotyczące procesu formowania i rozwoju systemów edukacji ujawnia, że zależą one od religii, politycznej organizacji, stopnia rozwoju nauki, stanu rozwoju przemysłowego, etc.
Jeżeli są owe systemy rozważane oddzielnie od wszystkich tych historycznych
29
spraw, stają się one w ten sposób niezrozumiałe”.
Durkheim pisał również o celach edukacyjnych, zróżnicowanych ze względu
na odmienności kulturowe. Dla przykładu, głosił, iż w Imperium Rzymskim edukacja „tresowała jednostki do bycia podwładnymi” w społeczeństwie. „Obecnie”, odnotował Durkheim, „edukacja próbuje kształtować indywidualność autonomicznych
30
osobowości”.
Durkheim postulował wprowadzenie równolegle z autonomicznością edukacji
świeckiej, zarówno w wymiarze religijnym, jak i społecznym. Wymiar religijny wiązał się z tym, że każde społeczeństwo ma obywateli różnych wyznań, którzy w
przyszłości mają kształtować jedno państwo. Trzeba by poznawali się oni nawzajem i uczyli się kooperacji. Wymiar społeczny oznaczał natomiast, że do jednej
szkoły powinni chodzić młodzi ludzie wywodzący się z różnych klas społecznych;
cel w tym przypadku był zbieżny z tym opisanym powyżej. Przyszli obywatele
państw demokratycznych powinni – zdaniem Durkheima – poznać tradycje religijne
i zwyczaje inne aniżeli te poznane w rodzinie, czy w grupie lokalnej. Ponieważ
dorosły, który ma przestrzegać moralnych zasad postępowania, może mieć trudności z okazywaniem szacunku systemom wartości, których nie miał okazji poznać
w młodości. Świecka edukacja wyrasta na gruncie dużych społeczeństw zróżnico31
wanych pod względem egzystujących na jego łonie grup i obowiązków.
Edukacja jako narzędzie „społecznego zrozumienia”
Globalna edukacja nie stanowi przeszkody dla tego, co Durkheim nazwał „pedagogiczną socjalizacją”. Społeczne zaangażowanie, będące wynikiem odpowiednio ukształtowanej w procesie edukacji moralności, wymaga by proces zdobywania
wiedzy był zarówno generalny (ogólny), jak i specjalistyczny (zawodowy). Durkheim postulował, by edukacja zachęcała uczniów do rozwijania ich osobistych zainteresowań i zdolności. Publiczna edukacja przygotowuje uczniów do wnoszenia
szczególnego, znaczącego wkładu w funkcjonowanie „rynku społecznego”, który
działa za sprawą podziału pracy i stanowisk. Durkheim zaznaczał jednak, iż pozycja społeczna studenta (ucznia) nie powinna determinować jego edukacji i „powołania”. Podobne zróżnicowanie nie jest – zdaniem Durkheima – „moralnie usprawiedliwione”. Stwierdził on, że „nawet dziś nie widzimy tego, by edukacja zmieniała
się w zależności od klas społecznych lub ze względu na odmienności regionalne. A
32
przecież jedno miasto to nie cały kraj, a klasa średnia, to nie klasa robotnicza”.
Specjalizacja – teoretycznie dająca możliwości awansu w strukturze społecznej – nie powinna być głównym celem publicznej edukacji. Jak napisał Durkheim:
„Przedmiotem całej edukacji jest pobudzenie i rozwój zdolności do myślenia bez
konieczności podejmowania prób wiązania tego z żadnym szczególnym powołaniem; a rodzi się to w wyniku tego, iż cała koncepcja specjalistycznej edukacji zo29
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stała tak zaprojektowana, by dawała tylko specjalistyczny trening przygotowujący
do wypełniania określonej pracy w handlu lub w przemyśle, system edukacji jest w
takim przypadku radykalnie niespójny”. A oczywistym jest, że edukacja ma rozwijać
„intelektualne zwyczaje i postawy” oraz uczyć „poznawania tego, w oparciu o jakie
33
normy społeczne myślenie w danych okolicznościach powinno być rozwijane”.
Wymaga to, by osoba zdobywająca różnorakie umiejętności trwała zakorzeniona w
normach i wartościach społecznych, a w tym zakorzenieniu, by dzieliła z innymi
„społeczne rozumienie”. Można zatem uważać wspomniane społecznie dzielone
zrozumienie za swoisty język, za którego pomocą społeczeństwo komunikuje się i
w którym myśli. Znacznie ważniejsza, aniżeli specjalistyczna edukacja, jest nauka
podstawowych sposobów twórczego myślenia, które miałyby prowadzić do myślenia społecznego.
Durkheim uważa, że specjalizacja może nadal pełnić ważną rolę w procesie
społecznego zróżnicowania, ale bardziej istotnym zadaniem edukacyjnym jest
przygotowywanie uczniów do mówienia wspólnym językiem (owa „wspólność” dotyczy różnych dziedzin życia społecznego) i do postrzegania siebie jako członków
wspólnej zbiorowości. Społecznie dzielone rozumienie jest znacznie bardziej istotne niż specjalizacja. Zatem stratyfikacja jest uzasadniona tylko wtedy, gdy jej fundamentem jest społeczna moralność, zapewniająca wykorzystywanie pozycji zawodowych dla dobra społecznego. Najpierw społeczne myślenie, a później doskonalenie kwalifikacji – społeczne myślenie ma znacznie wyższą rangę aniżeli trening
zawodowy.
Podsumowanie
Podsumowując, należy dodać, że klasa szkolna – zdaniem Durkheima – ma
nie tylko pełnić rolę grupy edukującej się, ale w ramach działań grupowych powinna również wykonywać różnego rodzaju działania, które wymuszą współpracę
członków grupy i podział pracy w ramach tejże grupy, po to, by zintegrować daną
społeczność. Nauczyciele mają za zadanie zachęcać w jak największym stopniu
uczniów do grupowego zaangażowania, posłuszeństwa i odpowiedzialności. Mają
oni wpajać uczniom, iż najważniejsze jest posłuszeństwo celom i wartościom społecznym, a sprawy osobiste i rodzinne są na drugim miejscu. Nauczyciele muszą
rozwinąć i pogłębić u swych wychowanków w toku nauki takie skłonności, których
potrzebuje społeczeństwo, aby funkcjonować. Nie mogą oni również zapomnieć o
tym, że sami są zobowiązani do stosowania się do tych samych społecznych wymagań.
Program w szkołach – zdaniem Durkheima – powinien być zawężony do tego,
co jest niezbędne do funkcjonowania nie tyle jednostki, co społeczeństwa. Idee,
koncepcje i zakres materiału, zawarte w programie powinny zmieniać się w zależności od natury społeczeństwa i jego rozwoju. Bowiem to społeczeństwo określa
pożądany wzór człowieka, jakim ten być powinien, a nie biologia (natura) czy też
rodzina.
Według Durkheima nauczyciele są jednocześnie – czy też być powinni –
wzorcami moralnymi i moralnymi istotami, ograniczającymi i ograniczanymi. Nauczyciel „musi sprawiać, by uczniowie zrozumieli, iż reguła stosuje się zarówno do
nauczyciela, jak i do nich, że nie może jej usunąć, ani zmodyfikować, że jest zo33
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bowiązany stosować ją, że jest przez nią zdominowany i obliguje go ona, jak obli34
guje i ich”.
Ważnym zagadnieniem jest również to, w jaki sposób Durkheim rozumiał rolę
ucznia w szkole. Dziecko zawsze było postrzegane przez tegoż socjologa jako
puste naczynie (tabula rasa), czekające na „wypełnienie” przez pośredników socjalizacji. Twierdził on, że dziecko wchodząc w życie, wnosi jedynie swoją jednostkową naturę. Społeczeństwo musi tak szybko, jak to tylko możliwe, „stworzyć” następną istotę, która będzie zdolna do prowadzenia moralnego i społecznego życia.
Owo „tworzenie” jest naczelnym zadaniem edukacji i funkcjonujących w jej struktu35
ry nauczycieli. Uczniowie natomiast powinni być bierni, ponieważ nie mają oni
żadnego doświadczenia i wiedzy. Dziecko powinno chcieć tego, czego społeczeństwo od niego wymaga. W wyniku szkolnej socjalizacji musi wręcz zaistnieć
uczniowska akceptacja powszechnych wartości społecznych, bazująca na ich zrozumieniu, co staje się gwarantem właściwego uspołecznienia. Zatem obraz ucznia,
to obraz istoty pasywnej, zmuszonej do odstąpienia od swych egoistycznych intencji w kierunku identyfikacji z powszechnym dobrem społecznym.
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Agnieszka CZAJKOWSKA
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
RESOCJALIZACJA NIELETNICH METODAMI WOLNOŚCIOWYMI
W POLSCE I W HOLANDII
Programy przeciwdziałające przestępczości nieletnich realizowane w Polsce
Preambuła Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 roku wraz z najnowszymi poprawkami określa cel działania sądu rodzinnego i jego społeczne skutki. Celem tym jest dążenie „do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich" oraz: stworzenie warunków powrotu do normalnego życia nieletnich, którzy popadli w konflikt z prawem, bądź z zasadami współżycia społecznego dążenie do umocnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej
i poczucia odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich na świadomych
swych obowiązków członków społeczeństwa.
Zapobieganie przestępczości nie należy wyłącznie do zadań policji. Trudno
zgodzić się również z przeciwstawnym stanowiskiem, że zapobieganie przestępczości to zasadniczo zadanie obywateli i ich organizacji, policja natomiast powinna
ograniczyć się do ścigania sprawców przestępstw. Zdaniem Marka Andrzejewskiego problematyka przestępczości ma kontekst zarówno pedagogiczny jak i socjalny.
Regulacje u. p. n. są ściśle związane z codziennymi doświadczeniami nie tyle sądów rodzinnych i policji, ale też wychowawców, nauczycieli i pracowników socjalnych. Powstają programy przeciwdziałania zjawisku przestępczości i demoralizacji
młodzieży, dostrzegające wieloaspektowość zagadnienia, wśród których szczególny oddźwięk zyskała akcja zapoczątkowana jesienią 1997 roku w Radomiu pod,
zdaniem Andrzejewskiego, niedobrą nazwą „Małolat”. Wywołała ona liczne spory i
kontrowersje, które podzieliło społeczeństwo na tych, którzy opowiadają się za
stosowaniem stanowczych środków oddziaływania na młodzież, oraz na tych, którzy sprzeciwiają się arbitralnemu ograniczeniu praw jakiejkolwiek grupy społecznej,
1
w tym przypadku – nieletnich.
Działania prewencyjne mogą być podejmowane zarówno przez jednostki do
tego powołane a więc policję lub straż miejską, jak i przez samorządy, stowarzyszenia, fundacje, czy też osoby najbardziej zainteresowane problemem, czyli poszczególnych obywateli, grupy sąsiedzkie itd. Tylko kompleksowe działanie
i współpraca różnych podmiotów mogą przynieść pożądane rezultaty. Aby tak się
stało, działania muszą obejmować zmiany w:
- fizycznym i społecznym otoczeniu człowieka (poprawa warunków ekonomicznych i socjalnych, odpowiednie projektowanie domów i osiedli);
- sposobie działania policji i straży gminnych (lokalne badanie zagrożeń, dobra łączność obywateli z policją, dzielnicowymi, community policing, szybka reakcja na przestępstwo);
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-

prewencji działalności samych obywateli (wzajemna pomoc, działalność
wolontariuszy, włączanie samorządów do przeciwdziałania zagrożeniom
2
istniejącym we wspólnocie lokalnej).
Adresatami działań są w szczególności jednostki i grupy społeczne najbardziej podatne na pokusę popełnienia przestępstwa.
Patologii społecznej przeciwdziała cały skoordynowany system. Makrosystem
przeciwdziałania przestępczości w aspekcie podmiotowym obejmuje systemy resortowe oraz odpowiadające im podsystemy: wojewódzkie, powiatowe, miejskie
i gminne oraz lokalne. Są to systemy resortów: pomocy społecznej, edukacji i wy3
chowania, zdrowia, sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych i administracji.
Zdaniem Janiny Czapskiej sposoby zapobiegania przestępczości można
charakteryzować przyjmując za punkt wyjścia różnorodne kryteria: cel oddziaływań
(prewencja), moment podjęcia reakcji na przestępstwo, przedmiot oddziaływań
(sprawca, ofiara, środowisko), formę działań i podmiot działania (ind. lub grupowy).
Liczne badania wykazały, że rodzina odgrywa znaczącą rolę w prowadzeniu
skutecznej socjalizacji: dzieci zaniedbywane przez swych rodziców, wzrastający
w rodzinach rozbitych są bardziej zagrożone przestępczością, szczególnie, jeśli
jedno z rodziców (bądź obydwoje) również narusza prawo. Podobnie silną rolę
w życiu młodego człowieka odgrywa szkoła. Badania dowodzą, że umiejętne motywowanie uczniów przez szkołę może spowodować u nich odrzucenie kariery
przestępczej. Cel ten można osiągnąć przez „zwiększenie skuteczności wychowawczego oddziaływania szkoły na dzieci, zapewnienie regularnego uczęszczania
dzieci do szkoły oraz zapobieganie destrukcyjnym zachowaniom w szkole.” Należy
jednak zauważyć, że te trzy elementy zależą od prestiżu szkoły, jej organizacji,
zdolności i konsekwencji we wprowadzeniu koniecznych zmian.
Zdaniem J. Czapskiej wszystkie typy prewencji można, w mniejszym lub większym stopniu, realizować w społecznościach lokalnych. W literaturze kryminolo4
gicznej kompleks takich działań określa się mianem community crime prevention.
Programy przeciwdziałające przestępczości nieletnich realizowane przez
placówki oświatowe i ośrodki pomocy społecznej
Spośród programów szkolnych na uwagę zasługuje program profilaktyczny
„Unikanie zagrożeń – bezpieczny Kraków”. Głównym założeniem programu jest
uczenie dzieci od najmłodszych lat, „jak nie stać się ofiarą przemocy, w jaki sposób
uniknąć niebezpiecznych sytuacji i jak nauczyć się je rozpoznawać.” Program realizowany jest na trzech poziomach: nauczyciele, rodzice i dzieci. Na początku
odbywa się szkolenie nauczycieli w formie 20 godzinnych warsztatów psychologów
i pedagogów z Samorządowego Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego w Krakowie. Po odbyciu tego szkolenia, nauczyciele mogą wykorzystać nowo zdobyte
umiejętności w pracy z uczniami na lekcjach wychowawczych.
Dzięki programowi dzieci mają okazję nauczyć się:
- umiejętności odmawiania;
2

J. Czapska: Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych – możliwości i granice, W:
J. Czapska i W. Krupiarz (red.): Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych, Warszawa
1999, s. 56-57
3
T. Cielecki: Koordynacja systemu przeciwdziałania patologii społecznej, W: J. Czapska i W. Krupiarz
(red.): Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych. Warszawa 1999, s. 98-104
4
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- wyrażania swoich potrzeb;
- ograniczonego zaufania do dorosłych;
- umiejętności proszenia o pomoc;
- określenia cech charakterystycznych i rysopisowych;
- oceny sytuacji jako niebezpiecznej;
- łamania zasad i tajemnic w sytuacji zagrożenia.
Program szkolenia obejmuje zagadnienia takie, jak: Dzieci w świetle zagrożeń
w Krakowie; Psychologiczne aspekty prewencji małych dzieci; Rozpoznawanie
osób i sytuacji jako bezpiecznych lub nie; Przemoc wobec dziecka; Dziecko wykorzystywane seksualnie; Asertywność w zachowaniu; Metody pracy z młodszymi
dziećmi i ich rodzicami przy realizacji programu.; Konstruowanie rocznych planów
pracy w placówce realizującej program; Organizacja większych imprez związanych
z bezpieczeństwem dziecka; Zasady przeprowadzania monitoringu i ewaluacji
5
programów profilaktycznych; Wykorzystanie środków dydaktycznych i literatury.
Popularyzacja programu możliwa jest dzięki współpracy autorek, pań
Dorczak, Niewodowskiej i Dybowicz z krakowską strażą miejską, kuratorem oświaty oraz środkami masowego przekazu. Program ten jest pierwszym programem
6
w Polsce kierowanym do małych dzieci.
Innym programem realizowanym przez szkoły jest program „Żyj normalnie”.
Skierowany jest do uczniów klas piątych szkół podstawowych i składa się z następujących tematów: Policja; Wandalizm; Kradzieże; Fajerwerki; Hazard; Narkotyki;
Alkohol; Przemoc; Tolerancja i uczciwość. Program prowadzony jest przez nauczycieli oraz policjantów dzielnicowych obsługujących rejon, w którym znajduje
się szkoła. Głównym celem tego programu jest zapoznanie dzieci z występującymi
zagrożeniami, wskazanie pożądanych wzorów zachowań w sytuacji zagrożenia
oraz ściślejsza współpraca różnych służb działających na rzecz bezpieczeństwa.
Program został opracowany przy współudziale MEN, Komendy Głównej Policji,
Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie, Kuratorium Oświaty, Komendy Wojewódzkiej
Policji.
Programy przeciwdziałające przestępczości nieletnich realizowane przez
instytucje kontroli społecznej i wymiaru sprawiedliwości
Poza szkołą wiele programów realizowanych jest przez Policję. Część z nich
jest nałożonych centralnie, część zaś to programy tworzone oddolnie, przy współpracy lokalnych jednostek straży miejskich i społeczności lokalnych.
Na świecie istnieją kraje o scentralizowanych bądź silnie zdecentralizowanych
modelach policji. W Wielkiej Brytanii istnieją 52 odrębne organizmy policyjne. Dziś,
w dobie przestępczości zorganizowanej, ogólnokrajowej a nawet wielonarodowej,
potrzebne są organizmy zespalające policję w całość. Przykładem na to jest choćby Interpol. Powstała zatem centralna służba informatyczna, czy Państwowa
(Narodowa) Służba Wywiadu Kryminalnego. Podobne tendencje są w Holandii,
gdzie liczbę odrębnych Policji municypialnych ograniczono ze 148 do 25 regional-

5

M. Niewiadomska, Zapobieganie przestępczości wśród dzieci i młodzieży, W: red. J. Czapska i
W. Krupiarz, Zapobieganie przestępczości..., op. cit., s. 80-81
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nych z 1 ogólnonarodową. Zmiany te zainspirowały także reformatorów w Polsce,
czego efektem jest powstanie Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej (KCIK).
Pojawia się pytanie, czy jest to potrzebne biorąc pod uwagę, ze policja polska jest
tradycyjnie scentralizowana. Zdaniem Widackiego Policji polskiej potrzebne są
reformy wręcz przeciwne, ułatwiające rozwój oddolnych policji municypialnych,
podległych władzom lokalnym, którym bliskie byłyby problemy społeczności,
8
w której funkcjonują.
Takim właśnie centralnym programem możemy nazwać program „Nasz dzielnicowy”, realizowany przez policję. Art. 8a ustawy o Policji pozwala na „tworzenie
rewirów dzielnicowych i przydzielenie dzielnicowym zadań z zakresu prewencji
kryminalnej oraz zadań nastawionych na inspirowanie społeczności lokalnej do
działań w sferze tzw. community policing”. Ust. 1 ustawy mówi, że „komendant
powiatowy (miejski) Policji może tworzyć rewiry dzielnicowych na zasadach określonych przez Komendanta Głównego Policji”. Ust. 3 tego artykułu mówi, że po
pierwsze «do zadań kierownika rewiru należy w szczególności: rozpoznawanie
zagrożeń i przeciwdziałanie przyczynom ich powstawania», po drugie «inicjowanie
i organizowanie działań społeczności lokalnych mających na celu zapobieganie
popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz innym zjawiskom kryminogennym», po
trzecie «wykonywanie czynności administracyjno-porządkowych oraz innych nie
cierpiących zwłoki czynności związanych z zawiadomieniem o przestępstwie i zabezpieczeniem miejsca zdarzenia». Jednocześnie art. 14 ustawy zabrania dzielnicowym czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz czasochłonnych dochodze9
niowo-śledczych.”
Ustawa zostawia Komendantowi Głównemu policji swobodę w kwestii rewirów
dzielnicowych. Zarządzenie komendanta Głównego policji Nr 15 z dnia 23.09.1999
roku podzieliło ustawowy rewir na rejony (na 1 rewir przypadają minimum 3 rejony).
Zarządzenie to nakłada na dzielnicowych szereg obowiązków i zadań. „Podstawową formą pełnienia służby dzielnicowego jest «obchód polegający na przemieszczaniu się w granicach przydzielonego rejonu» (§5)”, w czasie co najmniej 60%
czasu służby (§5 ust.2). Dzielnicowy ma prowadzić ciągłe rozpoznanie przydzielonego mu rejonu pod względem «osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mogą10
cych mieć wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego» (§ 6).”
Z interesującego nas punktu prewencji kryminalnej oraz z uwagi na zawartego
w nim elementu realizacji community policing, szczególnie ważny jest §11 zarządzenia, który stanowi, iż dzielnicowy „obowiązany jest podejmować niezbędne
przedsięwzięcia zmierzające do zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń
w terenie”, a także:
- inspiruje organizowanie działań i przedsięwzięć prewencyjnych, współdziałając ze specjalistą do spraw prewencji kryminalnej;
- inicjuje i uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez samorządy,
szkoły lub organizacje mogące przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa

7
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i porządku publicznego, zwalczania patologii, właściwej edukacji i wychowania młodzieży;
- informuje mieszkańców o występujących zagrożeniach i udziela instrukcji o
sposobach zabezpieczania się, zachowania w określonych sytuacjach oraz
organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa;
- uczestniczy w kontrolach obiektów zagrożonych przestępstwami;
- propaguje sposoby technicznego zabezpieczania obiektów zagrożonych
przestępstwami;
- utrzymuje stały kontakt z ofiarami przestępstw oraz inicjuje działania mające na celu rozwiązanie problemu strachu oraz organizuje doradztwo profilaktyczne dla tej grupy osób;
- realizuje zadania z zakresu zapobiegania przemocy w rodzinie.”
Wyżej wymienione zadania są typowe w świecie dla policjantów tzw. „pierwszego kontaktu”. Zdaniem Widackiego jest to chwalebne, jednak w Polsce nie do
zrealizowania z uwagi na to, iż dzielnicowi to najmniej prestiżowe stanowisko w
polskiej policji, obejmowane przez policjantów, którzy przeszli „specjalistyczne
przeszkolenie podoficerskie dla dzielnicowych”, oraz po zaledwie dwóch latach
służby stałej. Dwudziestoparolatek, po 2 latach służby ma się wykazać doświadczeniem życiowym, specjalistyczną wiedzą z różnych dziedzin polityki społecznej
oraz sporymi umiejętnościami socjotechnicznymi.
Dla przeciwwagi przedstawię kilka programów oddolnych, realizowanych
przez straże miejskie. Na początek, program najbardziej znany – „Małolat”.
Był on odpowiedzią na gwałtowne zapotrzebowanie mieszkańców miasta.
W 1997 roku Radomiem wstrząsnęło kilka tragicznych w skutkach zdarzeń z udziałem nieletnich. Z uwagi na brutalność i bezsensowność popełnionych zbrodni, nie
przeszły one bez echa. W Sylwestrową noc śmiertelnie pobity został uczeń Zespołu Szkół Przemysłu Skórzanego. Dwa miesiące później trzech nieletnich zamordowało 16-letniego ucznia Technikum Ekonomicznego, ponieważ spodobały im się
buty i dres ofiary. W sierpniu pijany 16-latek zabił kijem bejsbolowym sąsiada, gdyż
ten zwrócił mu uwagę, aby nie niszczył domofonów. Te właśnie wydarzenia zaowocowały powstaniem akcji „Małolat”, w kooperacji: policji, sądu rodzinnego i nieletnich, rzecznika praw dziecka, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Komitetu Ochrony
11
Praw Dziecka oraz Rodzinnego Ośrodka Interwencyjno-mediacyjnego. Celem
akcji było zapobieganie przestępczości młodzieży za pośrednictwem wzmożonych
kontroli i legitymowania młodocianych w godzinach nocnych. Celem podjętych
działań była ochrona nieletnich. Jako miejsca szczególnie zagrożone uznano
dworce PKS i PKP, parkingi oraz parki. Według danych policyjnych w ciągu kilku
pierwszych miesięcy stosowania programu, przestępczość w docelowej grupie
spadła o 1,5%. Wkrótce do akcji „Małolat” dołączono akcję „Wagarowicz”, realizowany przez radomską straż miejską. Wciągu zaledwie dwóch pierwszych miesięcy,
12
spośród 598 wylegitymowanych uczniów 144 było na wagarach.
Jakkolwiek akcja „Małolat” ma swoich wiernych fanów, to ma także wielu antagonistów, także wśród naukowców. Pytka, dla przykładu uważa, że niezależnie
od chwalebnego profilaktyczno-wychowawczego charakteru akcji, istnieją również
jej reperkusje negatywne, a mianowicie dla wielu osób akcja ta była stygmatyzują11
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ca i naruszająca ich swobody obywatelskie. Zdaniem wielu była prowadzona zbyt
brutalnie nastawiona na spektakularność, przypominając źle kojarzące się „łapanki”, niejednokrotnie Bogu ducha winnych młodych ludzi, a i tak nie docierała do
istoty problemu, czyli zorganizowanej przestępczości nieletnich, mającej oparcie
w przestępczości dorosłych. Zdaniem Pytki, był to klasyczny przypadek „walki
13
z wiatrakami”, oraz usuwania symptomów zamiast przyczyn problemu.
Przestępczość nieletnich stale rośnie. Dzieje się tak na całym świecie, także
w Polsce i Holandii. Opinia publiczna zbulwersowana bestialskimi i zupełnie nieuzasadnionymi aktami przemocy dokonywanymi przez młodzież, organizuje „czarne marsze” i domaga się rozwiązania problemu od służb do tego powołanych. Prasa coraz więcej miejsca poświęca młodocianym przestępcom. Obywatele się boją,
zwłaszcza że nie wierzą w skuteczność działań Policji i są świadomi ułomności
polskiego prawa karnego. Wreszcie postanowiono działać od Radomia. Radomscy
radni postanowili rozprawić się z plagą agresji i przestępczości nieletnich w swoim
mieście bardzo prostym sposobem – „zdjęciem” nieletnich z ulicy. Wychodząc
z założenia, że większość przestępstw ma miejsce w nocy, postanowili przyglądać
się ze wzmożoną czujnością, czym zajmuje się młodzież po zapadnięciu zmroku,
i wreszcie odwozić do domów małoletnich. Te proste działania: obserwacja, kontrola i odwożenie do domów, składają się na całą akcję. Polska nie była pierwsza
z tym pomysłem. Realizują go (od 22.00 do 06.00) także co bardziej konserwatywne stany USA, np. Oklahoma. Trzeba jednak także zaznaczyć, że jakkolwiek przestępczość nieletnich wzrasta, to jednak coraz mniej nieletnich trafia do placówek
poprawczych, na rzecz placówek opiekuńczych lub trafia pod nadzór kuratora sądowego.
Instytucja kuratora sądowego dla nieletnich
Jednym z wolnościowych środków karnych jest kuratela sądowa. „Kuratela
sądowa dla nieletnich wywodzi się z zastosowania prawa zwyczajowego w pierwszym ćwierćwieczu XIX w i dlatego rządzi się swoją specyfiką. W Wielkiej Brytanii
formalnie wprowadzono kuratelę ustawą Probation of Offenders Act z 1907 r., następnie rozszerzono zakres jej stosowania ustawą Cri-minal Justice Act z 1948 r.
Początkowo opierano się na kuratorach społecznych, jednak, w 1917 roku powoła14
no poza kuratorami społecznymi, kuratorów zawodowych.
Organ społeczny i pomocniczy sądu w Polsce, jakim jest kurator sądowy, jest
15
ściśle związany z sądownictwem dla nieletnich. Z reguły wymieniane są z 4 modele systemu kurateli sądowej dla nieletnich: kontrolną, casework, kontroli i opieki
16
aktywizującej i wychowawczej . Tak, więc praca kuratora „polega na opracowaniu
odpowiedniego układu nacisków i idących za nimi sankcji formalnych oraz na
17
sprawowaniu kontroli zewnętrznej nad nieletnimi.” Ważnym czynnikiem jest odpowiednia organizacja współpracy ze strony rodziców, szkoły, zakładu pracy. System kontroli jest szczególnie uwypuklony w sprawach gdy podopieczny ma orze13
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czony wyrok w zawieszeniu od groźbą umieszczenia go w zakładzie karnym czy
poprawczym. Istotnym mankamentem tego systemu jest sformalizowanie roli kuratora, ograniczenie jej do „dozorowania". Kuratela zakłada aktywną postawę kuratora, zmierzająca do przygotowania podopiecznego do pracy i do udziału w życiu
publicznym oraz do korzystania z dóbr kultury, a także do umiejętnego spędzania
czasu wolnego od nauki bądź pracy. W modelu systemu kurateli opierającej się na
kontroli, brak miejsca na pełne poznanie nieletniego. System kurateli dla nieletnich,
który zmierza do pełniejszej realizacji postulatów pod adresem resocjalizacji nieletnich, w warunkach środowiska otwartego, jest model kurateli oparty na metodzie
indywidualnych przypadków – caseworku. Cechą charakterystyczną tego systemu
jest tworzenie wokół nieletniego odpowiedniej sytuacji zachęcającej do podejmowania określonego typu aktywności oraz tworzenie zależności o charakterze wewnętrznym.
Podstawową zasadą jest traktowanie każdego przypadku indywidualnie, kurator jest w warunkach tego systemu jedynie osobą wspierającą, podsuwającą właściwe rozwiązanie, powinien przy tym uwzględniać fakt samostanowienia przez
podopiecznego o swym losie i nie osądzania jego osoby. Głównym zadaniem kuratora jest opracowanie na podstawie dokładnej diagnozy, studium osobowości podopiecznego i odpowiedniego do tego studium systemu zabiegów wychowawczych
i kontrolnych. Wobec negatywnych postaw podopiecznego, kurator musi odwoływać się do działań preparacyjnych, przeciwstawiać im postawy aprobowane społecznie i dążyć do ich asymilacji przez nieletniego, co jest sprzeczne z głównymi
założeniami caseworku.
Następny model resocjalizacji nieletnich, w warunkach kurateli sądowej, nazwany systemem kontroli i opieki aktywizującej, został zaproponowany przez Czesława Czapówa i Stanisława Jedlewskiego. W systemie tym kurator jest organizatorem oddziaływań wychowawczych, będąc jednocześnie przedstawicielem i wyrazicielem woli sądu. Cechą systemu kontroli i opieki aktywizującej jest szeroka
współpraca ze środowiskiem. W efekcie kurator sądowy staje się organizatorem
życia nieletniego, z zachowaniem pełnego i aktywnego uczestnictwa w tym procesie, samego nieletniego.
Do koncepcji modelu kurateli opartej na kontroli i opiece aktywizującej nawiązuje proponowany przez Stanisława Górskiego model kurateli wychowującej, który
eksponuje psychoterapeutyczne funkcje caseworku. Istota kurateli wychowującej
polega na stwarzaniu i wdrażaniu podopiecznego w coraz to nowe sytuacje, uczące go i powodujące u niego zmiany w sferze systemu wartości, motywacji i postaw
wobec innych ludzi oraz grup społecznych. Metodyka kurateli wychowującej zawiera się przede wszystkim w procedurze indywidualnych przypadków, dostosowa18
nych do resocjalizacyjnych wymogów, w zależności od diagnozy przypadków.”
Praca kuratora sądowego jest przede wszystkim działalnością resocjalizacyjną w skali jednostki, polegającą na modyfikowania jej zachowań, systemu wartości
i postaw. Celowi temu najlepiej służy metoda indywidualnych przypadków, która
obejmuje postępowanie diagnostyczne, opracowanie projektu resocjalizacji jednostki w oparciu o dane z diagnozy, oraz resocjalizację przypadku.
W swej pracy kurator posługuje się zasadami wychowującymi. Zasadą „twarzą
w twarz" wytwarza silne pozytywne więzy emocjonalne między kuratorem
18
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i nieletnim. Stosuje zasadę akceptacji nieletniego takim jakim jest. Poprzez zasadę
optymizmu pedagogicznego wierzy w zdolność nieletniego do korzystnego rozwoju. Zasadą respektowania wywołuje przekonanie jednostki, aby ona sama chciała
skorygować swoje życie. Stosuje zasadę indywidualizacji, gdyż każdy pod różnymi
względami jest inny i niepowtarzalny. Istotna jest zasada współuczestnictwa, kompleksowego traktowania, nie tylko przez pryzmat popełnionego przez nieletniego
czynu karalnego. A także zasady kształtowania perspektyw, współpracy ze środo19
wiskiem, systematyczności, szybkości, praworządności i humanizmu.
W swej pracy kurator wykorzystuje metody pobudzające aktywność podopiecznego, ukierunkowujące ją oraz podtrzymujące. Do grupy metod pobudzających należą metoda informacji, wzorów osobowych oraz zaleceń, poleceń i rozkazów, a także metoda wyrażania sugestii i ocen oraz metoda doradzania wychowawczego i przekonywania.
Przekazywanie decyzji jest najczęściej stosowaną metodą ukierunkowującą
aktywność podopiecznego. Przekazywanie decyzji może dotyczyć celów, zadań
lub określenia środków działania. Przekazując wychowankowi decyzję, co do celów
i zadań, pozostawiamy mu jednocześnie swobodę wyboru środków służących do
ich realizacji. Sprzyja to rozwijaniu inwencji i samodzielności, podnosi efektywność
działań, może więc okazać się bardzo korzystne wychowawczo. Kurator przekazując decyzję, powinien wiele uwagi zwrócić na jasność i zrozumiałość przekazywanych informacji. W celu ujawnienia i korekty odstępstw od przyjętego kierunku aktywności podopiecznego, kurator powinien stosować różne metody kontroli”.
W celu podtrzymywania aktywności podopiecznego, kurator może stosować
metody oparte na zależności wewnętrznej, do których należą: organizowanie doświadczeń i oddziaływanie dyscyplinujące oraz oddziaływanie wychowawcze przez
wpływ osobisty. Kurator pracując w świetlicy terapeutycznej lub w ognisku wychowawczym może stosować metody socjotechniczne, jak metoda sytuacyjna, metoda
psychodramy itp.
Współpraca kuratora ze środowiskiem.
a) oddziaływanie na rodzinę powinno zmierzać do usunięcia tkwiących w niej
podstawowych przyczyn nieprzystosowania społecznego podopiecznego. Zadaniem kuratora jest szeroko pojęta pedagogizacja rodziców oraz zapobieganie
wpływom zjawisk patologii na podopiecznego;
b) współpraca ze szkołą stanowi kolejny element oddziaływania kuratora na
środowisko. Podstawowa płaszczyzna współpracy kuratora ze szkołą, dotyczyć
powinna uzgadniania metod uspołecznienia podopiecznego oraz włączenia rodziców do współpracy wychowawczej. Zrozumienie sytuacji podopiecznego przez
szkołę, dyskrecja i takt pedagogiczny nauczycieli oraz indywidualizacja wymagań
stanowią istotny warunek powodzenia oddziaływań resocjalizujących;
c) w kręgu oddziaływań resocjalizujących kuratora znajdują się także grupy
rówieśnicze. Kurator może zetknąć się z działaniem młodzieżowych grup destruktywnych, jak gangi, paczki, szajki itp. Konieczne staje się podjęcie walki o przekształcenie tych grup w zespoły akceptowane społecznie lub o osłabienie ich
wpływu na podopiecznych. Walka z wpływem grupy destruktywnej na podopiecznego może polegać bądź na przekształceniu tej grupy zgodnie z celami wycho19
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wawczymi, bądź na przeciwstawieniu jej grupy konstruktywnej, która dzięki swej
atrakcyjności i walorom gratyfikacyjnym stać się ma dla nieletniego nową grupą
20
odniesienia.”
Środki wychowawcze mogą by stosowane wobec nieletnich, którzy wykazują
przejawy demoralizacji, oraz wobec tych, którzy popełnili czyn karalny. W świetle
przepisów u.p.n. dopuszczalne jest orzeczenie wobec nieletniego więcej niż jednego środka wychowawczego, pod warunkiem, że środki te nie wykluczają się wza21
jemnie. Artykuł 6 u.p.n. zawiera dwa katalogi środków wychowawczych: środki
pozostawiające nieletniego w dotychczasowym środowisku oraz środki wymagają22
ce przeniesienia go do innego środowiska.
Upomnienie jest środkiem przewidzianym dla nieletnich o niewielkim stopniu
demoralizacji. Niejednokrotnie sam pobyt w sądzie działa na nich wystarczającą
przestrogę na dalsze życie. Poprzez zobowiązanie nieletniego do odpowiedniego
postępowania sąd może nałożyć kilka obowiązków, z których najważniejszy i często nakładany (jeśli jest taka możliwość) jest obowiązek naprawienia szkody. Obowiązek ten, w połączeniu z pojednaniem z ofiarą, od wielu lat stosowany jest
w USA oraz krajach Europy Zachodniej. Łączy się to z mediacją pomiędzy ofiarą
a sprawcą, która jednak pomimo szczerych chęci nie funkcjonuje w Polsce. Podobnie nałożenie nadzoru odpowiedzialnego rodziców, instytucji lub kurator pozostawia nieletniego w jego środowisku. Nadzór rodziców lub opiekunów orzekany
jest, gdy zbędna jest ingerencja osoby z zewnątrz, np. kuratora. W podobnym
przypadku sąd może orzec nadzór opiekuna prawnego lub fizycznego nad nieletnim. Innym wyjściem jest nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji
społecznej, zakładu pracy lub osoby godnej zaufania, pod warunkiem, że udzielą
23
oni poręczenia za nieletniego. Jeśli sąd uzna, że takie rozwiązanie będzie niewystarczające, może orzec nadzór kuratora, kierować o kuratorskiego ośrodka pracy
z młodzieżą, zakazać prowadzenia pojazdów mechanicznych, nakazać przepadek
rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego, czy też umieścić
w instytucji lub organizacji powołanej do przygotowani zawodowego, w rodzinie
zastępczej, w placówce resocjalizacyjnej albo w odpowiedniej placówce opiekuń24
czo-wychowawczej.
Programy przeciwdziałające przestępczości nieletnich inicjowane oraz
realizowane przez społeczności lokalne
Dodatkową formą lokalnej prewencji kryminalnej są grupy sąsiedzkiej czujności, zachęcające mieszkańców do wzmożonego baczenia na okolicę i zawiadamiania o podejrzanych zdarzeniach sąsiadów albo policji. Zgodnie z założeniami
programu Neighbourhood Watch, obywatele zaangażowani w działania prewencyjne w swoim sąsiedztwie (zarówno pasywne, jak i aktywne) będą mniej się bali. Aby
taki program lokalny był zorganizowany prawidłowo, należy przejść 5 etapów
wstępnych:
1) Zebranie danych o problemach nękających społeczność;
2) Analiza danych o problemach i ich interpretacja;
20
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3) Ustalenie strategii działania;
4) Implementacja;
25
5) Ocena programu.
Wynikiem realizacji naczelnego celu sądu powinna być trwała zmiana zachowania się nieletnich wobec prawa i społeczeństwa. Osiągnięcie takiego celu możliwe jest jedynie przy uruchomieniu procesu resocjalizacji nieletnich i konsekwent26
nej jego realizacji”.
Jak podaje Barbara Stańdo-Kawecka, obecnie w Polsce istnieją wolnościowe
środki karne, jakimi są: warunkowe przedterminowe zwolnienie, warunkowe umorzenie postępowania karnego i warunkowe zawieszenie wykonania karnego. Według danych zawartych w statystykach sądowych warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności w roku 1996 stanowiło 51% ogółu skazań w sądach I instancji, w roku 1997 – 53%, a w roku 1998 – 55%. Kodyfikacja karna
z 1997 roku rozszerzyła możliwości stosowania wolnościowych środków karnych,
zwiększając jednocześnie zakres orzekania dozoru. Zgodnie z przepisami kk i kkw
„oddanie sprawcy pod dozór możliwe jest nie tylko w razie orzekania środka związanego z poddaniem go próbie, ale m.in. także w razie skazania na karę ograniczenia wolności oraz na wniosek skazanego opuszczającego zakład karny po od27
byciu kary pozbawienia wolności”.
Programy przeciwdziałające przestępczości nieletnich przestępców
realizowane w Holandii – wybrane przykłady
Na ustawodawstwo karne w Holandii składają się: Kodeks karny (Penal Code), Kodeks postępowania karnego (the Code of Criminal Procedure), oraz ustawy
dodatkowe (Special Acts). Ponadto, holenderskie prawo karne jest skoordynowane
prawem unijnym. Wszystkie akty Unii Europejskiej, po przegłosowaniu w parla28
mencie holenderskim, automatycznie są publikowane i wchodzą w życie.
W roku 2003 58’989 nieletnich było przesłuchiwanych przez policję w charakterze podejrzanego o popełnienie czynu karalnego. (Źródło: Policyjne Statystyki
Holenderskie, CBS). Jest to ogromna liczba. W związku z tym w Holandii realizuje
się szereg programów przeciwdziałających przestępczości nieletnich. Ja przedstawię trzy najważniejsze z nich. Dwa w tym rozdziale realizowany był w latach 2003
– 2006, oraz trzeci HALT, realizowany z powodzeniem już od 1981 roku na terenie
całego kraju.
Najważniejsze trendy w Holandii pokazują, że:
- natura przestępstw popełnianych przez nieletnich staje się coraz bardziej
gwałtowna;
- przestępstwa popełniają głównie chłopcy, choć przestępczość dziewcząt
wzrasta z każdym rokiem;
- nieletni z mniejszości narodowościowych są nadreprezentowani;
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znaczna część zakłóceń spokoju społecznego i przestępstw jest popełniana przez notorycznych przestępców, i jest ona skoncentrowana w konkret29
nych terenach.
Profilaktyka przestępczości w Holandii skupiona jest na czterech dziedzinach:
przestępczość nieletnich, przemoc, przestępstwa biznesowe i gospodarcze, oraz
integralność wielokulturowego społeczeństwa holenderskiego.
Poprawić Młodych „Young”
W 2003 roku rząd holenderski przyjął projekt programu „Poprawić młodych”,
skierowanego przeciwko przestępczości nieletnich. To część większego programu
„Do bezpieczniejszego społeczeństwa”, programu przyjętego przez ten sam rząd
w 2003 roku. Program „Poprawić młodych” zawiera 58 działań wymierzonych
w profilaktykę przestępczości i przeciwdziałaniu recydywie.
Program „Poprawić młodych” zawiera 5 podprogramów, z których jeden odnosi się bezpośrednio do nieletnich. Ta część jest wycelowana w dwie grupy: nieletnich, którzy popełnili czyn karalny po raz pierwszy (first offenders) oraz nieletnich
recydywistów. Działanie nastawione jest na szybką reakcję przeciwdziałającą ponowne popełnienie przestępstwa przez nieletniego. Pierwsze zachowanie przestępcze jest często sygnałem, że sytuacja rodzinna nieletniego nie funkcjonuje tak,
jak powinna. W takich przypadkach jest istotne, by zaangażować rodziców
w program, by zdefiniować problemy rodzinne nieletniego i dać nieletniemu i jego
rodzinie odpowiednie wsparcie. W takim przypadku skierowanie rodziny do organizacji opieki nad młodzieżą da większą efektywność w przeciwdziałaniu powtórzenia się zachowania kryminalnego niż orzeczenie grzywny lub nakaz wykonania
pracy społecznej. Jednakże rodzina musi być świadoma, że musi także wziąć
udział w programie, jeśli chce uniknąć innych form kary dal dziecka. Nieletni recydywiści (juvenile persistent offenders) stanowią odmienny problem. W ich przypadku działania są nakierowane na przeciwdziałanie powstawaniu długotrwałych karier
przestępczych. W tym celu, będzie konieczne dokładnie zbadanie nieletnich w porządku nabywania dobrego obrazu o samym sobie oraz ich środowisku, aby interwencje były dobrze wymierzone.
Celem programu są ochrona dzieci z grupy ryzyka przed popełnieniem przestępstwa oraz ochrona dzieci, które już popełniły czyn karalny, przed popełnieniem
kolejnego. Sens programu stanowi rozpoznanie czynników ryzyka w jak najwcześniejszym etapie, skierowanie, jeśli to konieczne, młodych ludzi (oraz ich rodziny)
do odpowiednich organizacji socjalnych lub edukacyjnych, przy czym akceptowanie interwencji nie jest konieczne, ale presja jest wywierana, oraz ewaluacja efektywności. Grupę docelową stanowią młodzi ludzie (oraz ich rodzice), którzy jeszcze
nie popełnili żadnego przestępstwa (młodzi w ryzyku = youth at risk), a także młodzi ludzie (oraz ich rodzice), którzy popełnili pierwszy czyn karalny (first offenders).
Odpowiedzialność za przestępczość nieletnich to problem całego rządu. Ministerstwo Sprawiedliwości jest odpowiedzialne za wprowadzenie w życie programu
na poziomie głównym. Każdy dział programu ma jednak własnego managera,
z szerokim doświadczeniem praktycznym, którego zadaniem jest zakotwiczenie
programu w działalność już istniejących instytucji i programów przez nie realizowane. Dla kontroli programu i monitoringu postępów i konsekwencji jego funkcjono29
Juvenile crime – Prevention of first-time offenders and reduction of recidivists, Ministerstwo
Sprawiedliwości, Listopad 2004/F&A/4830
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wania powołano komitet, któremu podległe są wszystkie jednostki, a w którym są
przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Zdrowia,
Opieki Społecznej i Sportu.
Operacja MŁODZI (YOUNG) realizowana jest pod zarządem Ministerstwa
Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, Ministerstwa Edukacji, Kultury i Nauki, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Polityki Społecznej i Pracy oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, i jest używany do zabezpieczenia międzyrządowej
współpracy.
Na poziomie regionalnym istotna jest współpraca z miejscowymi placówkami
resocjalizacyjnymi. W tych placówkach, pracownicy placówek koordynują aktywności operacyjne i priorytety na poziomie taktycznym między sobą. Poprzez tą współpracę na wszystkich poziomach, polityka społeczna może uzyskać akceptację na
poziomie regionalnym. Państwo, prowincje jak i miasta mają wspólną odpowiedzialność nad polityką młodych. Miasta są odpowiedzialne za zarządzanie ogólnej,
30
generalnej, polityki młodych i profilaktycznej polityki dla trudnej młodzieży.
Jeugd Terecht 2003 – 2006 Programme
Drugim programem realizowanym przez rząd holenderski jest Jeugd Terecht
2003 – 2006 Programme. Ukazuje on, w jaki sposób rząd holenderski zamierza
rozwiązać problem przestępczości nieletnich. To część rządowego programu
„Bezpieczeństwa Publicznego”. Celem programu Jeugd Terecht jest: zapobieganie
wkraczaniu nieletnich na drogę przestępstwa oraz redukowanie recydywy tych,
którzy już wcześniej popełniali przestępstwa. Zwyczajowość, efektywność i łańcuch
współpracy to priorytety w tym programie.
Zwalczanie przestępczości nieletnich to wspólny problem wielu różnych ministerstw, prowincji, miast policji, instytucji pomocy dzieciom i sądowych. Spójność
pomiędzy różnymi działaniami oraz współpraca między zaangażowanymi wieloma
autorytetami, są sprawami najwyższej wagi.
Customisation czyli zamówienie społeczne. Wszelkie programy realizowane
są na rzecz problemów, które zgłaszane są przez same społeczeństwo. Wskazuje
ono dwa główne problemy: brak wsparcia i recydywa.
Oferowanie wychowawczego wsparcia. → Rodzice są odpowiedzialni za swe
dzieci do czasu ich pełnoletności. Kiedy dziecko zostaje zatrzymane przez policję
za popełnienie przestępstwa, rodzice także zostaną uwikłani w proces sądowy.
Jeśli jest to wymagane, zaoferowane będzie wsparcie wychowawcze z, lub bez
przymusu, lub nawet z użyciem siły. Rodzice dzieci, które nie ukończyły jeszcze 12
roku życia, a popełniły czyn karalny, otrzymają specjalny przewodnik pedagogiczny
dla dzieci poniżej 12 roku życia: Odpowiedź – Stop.
Intensyfikacja propozycji dla nieletnich przestępców recydywistów → Jednym
z kluczowych celów jest walka z przestępczością recydywistów, czyli młodych ludzi
w wieku od 12 do 17 lat, którzy popełnili przynajmniej 5 przestępstw lub więcej,
z których sporządzone zostały raporty policyjne. Na ogół popełniają oni mnóstwo
przestępstw o niskiej szkodliwości społecznej, popełnianych przeważnie w grupach, jak i zostają zatrzymywani za zakłócanie spokoju. Nieletni muszą zostać
zidentyfikowani na wczesnym etapie i muszą być ukarani szybko i konsekwentnie.
30
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Więcej opcji otworzy się dla policji by mogli nałożyć kary na miejscu, w chwili zatrzymania. Odpowiednie regulacje zostaną zaadoptowane w porządku, by móc
podjąć bardziej efektywną walkę z przestępczością nieletnich recydywistów.
Wpływ na efektywność programu maja stosowane sankcje.
Przegląd sankcji → Kary i środki sadowe dla nieletnich muszą być wymierzone w resocjalizację i reedukację. To ważne, by młodzi przestępcy mogli powrócić
do społeczeństwa, i by ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa ograniczyć do
minimum. Programy dla nieletnich przestępców poprzez HALT (pozasądowe porozumienie zawierające pracę społeczną lub program edukacyjny), pracę społeczną,
w czasie przedprocesowego zatrzymania, podczas wykonywania przez nieletniego
kary lub w kontekście probacji nieletnim będą obradowane pod kątem ich efektywności przez odpowiednią komisję w 2005 roku. Programy uznane za najefektywniejsze, złożą się na zbiór sankcji dla nieletnich.
Przedłużenie ilości sankcji → Jest istotne, by mieć wystarczającą ilość sankcji
by zapewnić szybką i efektywną odpowiedź dla kryminalnego zachowania nieletnich. Dlatego ilość miejsc w placówkach dla nieletnich czy w placówkach szkolnych
jak Lenn Mills czy Den Engh zwiększona została ilość miejsc. (Trzeba tu wskazać,
iż w Polsce nieletni nierealizujący swojego obowiązku szkolnego czekają nawet po
4 lata na miejsce w placówce opiekuńczo-wychowawczej, po czym kończą18 lat
i pozostają z wykształceniem podstawowym. Na zwiększenie liczby miejsc nie ma
funduszy.)
W sierpniu 2003 roku wprowadzono w życie nowy środek: „Zatrzymanie nocne” (Night detention) dla nieletnich w czasie przedprocesowym. W dzień nieletni
idzie normalnie do szkoły, zaś na noc wraca do ośrodka. Wnioski z trzyletniego
eksperymentu są pozytywne. W związku z tym liczba ośrodków realizujących program będzie wzrastać.
Uczyniono wstęp do przymusowej opieki postresocjalizacyjnej (after care) →
Kiedy nieletni przeszedł przez karę, opieka post jest ważna w zapobieżeniu, by
nieletni nie wrócił do dawnych nawyków. Obecnie pomoc post jest dobrowolna.
Trwają badania, czy przymusowa pomoc post nie powinna być nakładana z urzędu
na nieletnich, którzy sprawiają wrażenie podatnych na powrót do dawnego życia
31
przestępczego.
Istotny okazał się też łańcuch współpracy, który w Polsce niemal nie istnieje
ze względu na obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych. Wprowadzono ewaluację studium przypadku → Nieletni przestępca musi zostać szybko skonfrontowany z odpowiedzią wymiaru sprawiedliwości na jego przestępcze zachowanie. W związku z tym, nieletni który popełnił czyn karalny będzie odtąd omawiany
w „ewaluacji studium przypadku” między policją, prokuratorem oraz pracownikiem
Rady Ochrony Praw Dziecka. Celem dyskusji jest zdecydowanie szybko i na podstawie wszystkich dostępnych informacji, jaką sankcją odpowiedzieć na karalne
zachowanie nieletniego. Program ten został wprowadzony w 2003 roku. Pomocne
w ewaluacji jest Biuro Danych Osobowych → założone w lipcu 2004 roku zapewnia właściwe informacje odnośnie możliwości mających do dyspozycji w bieżącej
legislacji prywatności dla administracji by wymieniać informacje o nieletnich. Admi-
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Juvenile crime – Prevention of first-time offenders and reduction of recidivists, Ministerstwo
Sprawiedliwości, Listopad 2004/F&A/4830
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nistracja oraz agencje mogą udać się do biura by otrzymać stamtąd interesujące
ich informacje.
Krótszy czas reakcji → Założenie jest takie, iż czas stracony pomiędzy chwilą
przestępstwa a zatrzymaniem nieletniego pod zarzutem popełnienia czynu karalnego i następnie czasem, gdy zostaje orzeczona kara bądź środek zaradczy, powinien być możliwie jak najkrótszy, ponieważ to ma największy wpływ na przestępczość nieletnich. Do takich wniosków doszło wiele organizacji współpracujących z
32
niepełnoletnimi, którzy popełniają przestępstwa i którzy tego nie robią. Polskie
sądownictwo również idzie tym torem, wprowadzając chociażby bardzo medialne
„Sądy 24-godzinne”.
33
Holenderskie prawo karne prowadzi także program HALT , który jest skrótem
od Het Alernatief. HALT oferuje alternatywę dla zaskarżenia prokuratora dla nieletnich przestępców w wieku od 12 d 18 lat, z których większość to początkujący
przestępcy. Każdego roku około 20’000 nieletnich korzysta z programu HALT. Stop
jest drugim programem, realizowanym przez tą samą placówkę, skierowanym do
34
nieletnich poniżej 12 roku życia.
Także probacja jest w Holandii (podobnie, jak i w Polsce) ważnym aspektem
procesu resocjalizacji. Cel probacji to promocja reintegracji przestępców ze społeczeństwem, redukując przez to ryzyko recydywy. Jej głównymi narzędziami są:
nakaz pracy społecznej oraz programy reintegrujące. To także nadzór nad skazanymi, którzy opuścili więzienie. Rada Opieki nad Dziećmi (The Child Care and
Protection Board), rodzinne ośrodki pomocy społecznej oraz zespoły kuratorskie
35
razem grają ważną rolę w udzielaniu pomocy nieletnim przestępcom.
Kuratela
funkcjonuje w sposób zbliżony do modelu polskiego, jest to model sądowniczy,
zatem nie będę tu powtarzać tego, co już wyżej napisałam.
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Ibidem
Więcej na ten temat w artykule A. Czajkowska, D. Czajkowska-Ziobrowska: HALT – Het ALTernatief.
Holenderska alternatywa dla tradycyjnego systemu sądownictwa, W: D. Czajkowska-Ziobrowska,
A. Zduniak (red.): Edukacja dla Bezpieczeństwa. Bezpieczna Szkoła. Bezpieczny Uczeń. Poznań 2007
34
http://www.jusitie.nl/english/publications/tasks/youth.asp
35
http://www.jusitie.nl/english/themes/tasks/enforcement.asp
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Irena SOROKOSZ
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
NAUCZYCIEL WOBEC AGRESJI UCZNIOWSKIEJ W OCENIE STUDENTÓW
KIERUNKÓW PEDAGOGICZNYCH I NAUCZYCIELI
Życie szkoły wymaga od nauczyciela uzdolnień artysty,
uczonego i znającego dobrze swój fach rzemieślnika.
J. Danielewska (2002,s. 72)
Wśród wielu problemów z jakimi boryka się współczesna szkoła, nie sposób
pominąć agresji i przemocy. Zjawisko to coraz częściej obserwowane jest w szkołach i to zarówno podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Jest także przedmiotem licznych badań zakrojonych na szeroka skalę, obejmujących wiele aspektów
życia szkoły. Doświadczenia szkolnej rzeczywistości pokazują, że agresorem, jak i
ofiarą może stać się zarówno uczeń, jak i nauczyciel. Nauczyciele najczęściej doświadczają negatywnych zachowań podczas lekcji, gdzie przejawia się to w niechęci uczniów do nauki, na przykład przychodzenie na lekcje bez zeszytów, bez
przygotowania, w aroganckim i lekceważącym stosunku do nauczyciela (Ostrowska, Surzykiewicz, 2005). Materiały z badań pozwalają na wyodrębnienie takich
form jak: intrygi, tworzenie sytuacji w których nauczyciel staje się śmieszny, przezwiska, anegdoty, napisy, grafiki (Danielewska, 2002).
Z drugiej strony wśród wielu szkolnych uwarunkowań wymienia się także nauczyciela, jako źródło agresji. Zarówno wzory zachowań nauczycieli na zjawisko
przemocy wobec dzieci (Stanik, 1998), jak i podejmowane przez nich działania
przeciwdziałające mobbingowi wśród uczniów (Nowakowska, 2004) czy relacje
interpersonalne nauczyciel-uczeń (Czeredrecka, 1998), mogą stanowić o poziomie
zachowań agresywnych w szkole. Badania wskazują ponadto, że nierzadko jako
podstawowy sposób oddziaływania na ucznia stosują oni przemoc - zarówno psychiczną, jak i fizyczną (Miłkowska-Olejniczak, 1998). Podłożem tych sytuacji są
najczęściej: zbyt wysokie i nierówne wymagania, nietaktowne postępowanie (np.
wyśmiewanie ucznia, wyszydzanie, wypowiedzi o charakterze dewaloryzującym),
wybuchowość, agresywność i „nerwowość” nauczycieli oraz stosowanie surowych
kar (Tyszkowa, 1993). Do stosowania represji dość często lub sporadycznie przyznaje się aż 70% nauczycieli (Dąbrowska-Bąk, 1987). Podczas lekcji stosują oni
karę średnio co 5-10 minut, przy czym na przerwach częstość karania uczniów
wzrasta (Danilewska 2002). Ponadto, nauczyciele mogą też wzmacniać negatywne
zachowania, poświęcając uczniom agresywnym więcej uwagi niż tym, którzy nie
rzucają się w oczy (Schneider, 1997). Dlatego agresja jest jednym z tych zjawisk
na które przyszły nauczyciel powinien być przygotowany, dysponować wiedzą, jak i
umiejętnościami działania w sytuacjach przemocy.
Szczególną rolę w tym zakresie odgrywają uczelnie i systemy kształcenia nauczycieli. Dobre przygotowanie do zawodu nauczyciela powinno bowiem prowadzić do nabycia przez niego kompetencji związanych z umiejętnością rozpoznawania potrzeb ucznia, jak i zdolnością do współpracy w różnorodnych relacjach międzyludzkich (Muchalska, 2006). Zarówno złożoność tych relacji oraz inne uwarunkowania szkolne, stanowią swoisty „klimat” dla różnych zachowań, dlatego na-
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uczyciel musi cechować się wysokim profesjonalizmem i talentem pedagogicznym
w działaniach wobec ofiar, jak i sprawców przemocy, by nie przekroczyć granicy,
za którą oddziaływania mogą stać się błędem wychowawczym, wzmacniającym
zachowania i postawy agresywne. Jakimi zatem postawami powinien odznaczać
się nauczyciel, by zapanować nad emocjami, własnymi obawami czy lękiem i zmierzyć się z wyzwaniem jakie stanowią agresja i przemoc w zachowaniach uczniowskich?
Pytania te nabierają szczególnego znaczenia w odniesieniu do studentów kierunków pedagogicznych – przyszłych nauczycieli. Niniejszy artykuł stanowi próbę
odpowiedzi na te pytania, w kontekście badań własnych.
Spośród wszystkich zawodowych lęków, które dotykają nauczyciela,
lęki związane z kontrola klasy często są największe.
G.Fontana (1998,s.575)
Badania przeprowadzono w 2007 roku wśród studentów studiów I stopnia kierunków pedagogicznych oraz nauczycieli legitymujących się co najmniej 3 letnim stażem zawodowym, pracujących w szkole średniej i gimnazjum. Dotyczyły
one zjawisk i zachowań, których obawiają się przyszli nauczyciele i nauczyciele
uczący w kontekście agresji szkolnej. Uwzględniono w nich trzy grupy zagadnień:
ogólne ukierunkowanie agresji, obawy wobec określonych zachowań agresywnych
i obawy wobec zachowań skierowanych wobec nauczyciela. Uzyskane wyniki
wskazują, że największy niepokój obu badanych grup budzą agresywne zachowania uczniów wobec rówieśników (80% nauczycieli i 78,9% studentów). Jedna piąta
respondentów w obu grupach określiła swoje obawy jako umiarkowane i niewiele
ponad jeden procent zarówno nauczycieli, jak i studentów podało, że nie obawia
się agresji wobec rówieśników. Z kolei agresja wobec nauczycieli to zdecydowany
problem dla 70,9% nauczycieli uczących i 66,7% studentów. Podobnie w obu grupach kształtują się wyniki w zakresie umiarkowanego i niskiego poziomu oceny
tego zjawiska, jak i rezultaty uzyskane w odniesieniu do agresji wobec zwierząt.
Natomiast różnice średnich dotyczące agresji wobec mienia szkolnego są istotne
statystycznie (F= 11,7; p<0,001) i wskazują, że nauczyciele uczący znacznie częściej przejawiają niepokój wobec takich zachowań. Na wysoki poziom lęku w tym
zakresie wskazała ponad połowa nauczycieli (52,7%) i tylko czwarta część badanych studentów (26,9%).
Tabela Nr 1. Jakie ukierunkowanie agresji budzi twój niepokój. (Wyniki w %) *
Lp

Zachowanie uczniów

Zdecydowanie
tak
S
N

Raczej
tak
S
N

Trudno
Zdecydowanie
Raczej nie
nie
powiedzieć
S
N
S
N
S
N

1 Agresja wobec rówieśników 78,9

80,0 19,4 19,2

1,1

0

2 Agresja wobec n-li

66,7

70,9 22,6 20

2,2

1,8

7,5 7,3 1,1

0

3 Agresja wobec mienia szk.

26,9

52,7 47,3 41,8

6,5

1,8

12,9 3,6 6,5

0

4 Agresja wobec zwierząt

52,7

63,6 34,3 32,7

4,3

0

* S- studenci, N- nauczyciele

1,1 1,8

0

0

6,5 1,8 2,2 1,8

Źródło: opracowanie własne
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Zachowania problemowe, mogą przybierać różne formy i dotyczyć wielu
aspektów życia szkolnego. Analizie poddano wybrane zachowania uczniów noszące znamiona agresji i przemocy. Do zjawisk, których szczególnie obawiają się studenci w swojej przyszłej pracy zaliczyć można agresję i przemoc (46,6%) oraz
zażywanie przez uczniów narkotyków (41,9%). Blisko jedna trzecia przyszłych
nauczycieli wymienia brak postępów w nauce (29%), a co czwarty badany wskazuje na brak zainteresowania uczniów nauką (24,7%) oraz złośliwość uczniów
(24,7%). Próby samobójcze i kłamstwo to zdecydowany problem dla 20,4% przyszłych nauczycieli, natomiast kradzieże dla 19,4% badanych.
Odpowiedzi nauczycieli uczących wskazują, że o wiele bardziej niż studenci
obawiają się oni prób samobójczych (nauczyciele-56,4%; studenci- 20,4%) oraz
używania przez uczniów narkotyków (nauczyciele-56,4%; studenci-41,9%). Na taki
stan rzeczy wpływa niewątpliwie ich doświadczenie zawodowe i ogromne zagrożenie wynikające z tych zachowań. Zjawisko podejmowania prób samobójczych
przez dzieci i młodzieży, które nasiliło się w ostatnich miesiącach, spowodowało z
jednej strony wzrost wrażliwości nauczycieli, duże nastawienie na zagrożenia tego
typu, jak też poszukiwanie informacji na ten temat. Jest to także zauważalne w
podanej przez nich ocenie. Jednocześnie w mniejszym stopniu niż studenci obawiają się braku zainteresowania nauką przejawianego przez uczniów (14,5%).
Istnieje szereg zjawisk w których zanotowano zróżnicowanie wysokiego poziomu
lęku w obu badanych grupach. Studenci zdecydowanie częściej niż nauczyciele
uczący wskazywali na takie zachowania jak: wagarowanie (studenci-12,9%; nauczyciele-5,5%), brak postępów w nauce (studenci-29%; nauczyciele-14,5%),
bierność uczniów (studenci-17,2%; nauczyciele-5,5%). Natomiast nauczyciele
odczuwają więcej obaw w odniesieniu do konfliktów uczniów z prawem (nauczyciele-30,9%; studenci-17,2%) (wykres 1).
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41,9
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20
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Wykres Nr 1. Zdecydowanie obawiam się jako przyszły nauczyciel/nauczyciel (wyniki w %)
Źródło: opracowanie własne

Z kolei analiza odpowiedzi w zakresie umiarkowanego poziom lęku ujawnia,
że studenci odczuwają wyższy niż nauczyciele poziom obaw w odniesieniu do
takich zjawisk jak: palenie tytoniu i picie alkoholu (studenci-51,6%; nauczyciele45,5%), bierność i nieśmiałość uczniów (studenci-38,7%; nauczyciele-25,5%), brak
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zainteresowania nauką (studenci -44,1%, nauczyciele- 40%) oraz złośliwość
i hałaśliwość ucznia (studenci-43%; nauczyciele-30,9%). Z kolei nauczyciele uzyskali wyższe wskazania w zakresie: wagarowania (nauczyciele-47,3%; studenci43%), prób samobójczych (nauczyciele-25,5%; studenci-20,4%) oraz konfliktów
ucznia z prawem (nauczyciele-34,5%; studenci-29%) (tabela 2).
Analiza średnich uzyskanych przez obie grupy badanych wskazuje, że istotne
statystycznie różnice w zakresie poziomu dotyczą takich zjawisk jak: zażywanie
przez uczniów narkotyków (F= 4,40; p<0,03), podejmowanie prób samobójczych
(F= 20,3; p<0,000), nieśmiałość i bierność (F= 7,69; p<0,006) oraz konflikty
uczniów z prawem (F= 8,51; p<0,004).
Tabela Nr 2. Jakich zjawisk obawiasz się jako przyszły nauczyciel/nauczyciel (wyniki w %)
Zachowanie
uczniów

Zdecydowanie
tak

Raczej tak

Zdecydowanie
nie

Raczej nie

Trudno
powiedzieć

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

46,6

43,6

32,3

34,5

3,2

1,8

15,1

18,2

3,2

1,8

41,9

56,4

33,3

29,1

2,2

7,3

15,1

3,6

7,5

3,6

29,0

14,5

40,9

41,8

5,4

10,9

19,4

27,3

5,4

5,5

Brak zainteresowania nauką;

24,7

14,5

44,1

40,0

4,3

9,1

20,4

30,9

6,5

5,5

Złośliwość,
hałaśliwość;

24,7

18,2

43,0

30,9

7,5

10,9

20,4

38,2

4,3

1,8

Kłamstwo

20,4

16,4

35,5

36,4

10,8

20,0

24,7

21,8

8,6

5,5

20,4

56,4

20,4

25,5

12,9

0

36,6

17,7

9,7

5,5

Agresja
i przemoc
Używanie
narkotyków
Braku postępów
w nauce

Próby
samobójcze
Kradzieże

19,4

18,2

29,0

32,7

6,5

5,5

35,5

34,5

9,7

9,1

Nieśmiałość i
bierność

17,2

5,5

38,7

25,5

8,6

21,8

31,2

36,4

4,3

10,9

Konflikty ucznia
z prawem

17,2

30,9

29,0

34,5

4,3

3,6

35,5

30,9

14,0

0

Palenie, picie
alkoholu

16,1

20,0

51,6

45,5

6,6

2,3

24,7

23,6

1,1

3,6

Niszczenie
mienia;

16,1

21,8

35,5

32,7

6,5

9,1

33,3

32,7

8,6

3,6

Nadpobudliwość

15,1

20,0

34,4

30,9

5,4

9,1

37,6

36,4

7,5

3,6

Wagary

12,9

5,5

43,0

47,3

10,8

10,9

29,3

29,1

4,3

7,3

* S- studenci, N- nauczyciele

Źródło: opracowanie własne

44

Druga grupa czynników dotyczyła reakcji uczniów wobec nauczyciela, co wiąże się z obawami dotyczącymi konkretnych zachowań jak i możliwości poradzenia
sobie z nimi. Studenci wskazali, że w swojej przyszłej pracy najbardziej obawiają
się utrudniania przez uczniów prowadzenia lekcji (36,6%), ośmieszania i lekceważenia nauczyciela (32,3%) oraz uszczypliwości i kpin pod swoim adresem (30,1%).
Jedna piąta badanych studentów wskazała, że zdecydowanie obawia się agresji
fizycznej (20,4%), napastliwych wypowiedzi pod swoim adresem (agresja słowna)
oraz używania przez uczniów wulgaryzmów, przeklinania (19,4%). Tylko 5,4%
badanych wskazało, że zdecydowanie obawia się prezentowania przez uczniów
postawy roszczeniowej. Nauczyciele uczący jako zachowanie budzące ich największy niepokój wskazali także utrudnianie prowadzenia lekcji (20%), agresję
fizyczną (18,2%), ośmieszanie i lekceważenie nauczyciela (16,4%), kłamstwa i
oszukiwanie nauczyciela (16,45) oraz zastraszanie i grożenie, czyli agresję słowną
(14,5%). Najmniejsze obawy wśród nauczycieli budzi również postawa roszczeniowa (3,6%) oraz nieprzygotowanie do lekcji (3,6%) i bierny opór wobec nauczyciela (3,6%).
Tabela Nr 3. Jakich reakcji uczniów obawiasz się w jako przyszły nauczyciel / nauczyciel
Zachowanie
uczniów
Utrudnianie
prowadzenia
zajęć
Ośmieszanie,
lekceważenie
Uszczypliwość,
kpiny z n-la
Napastliwe
wypowiedzi
Agresja
fizyczna
Wulgaryzmy,
przeklinanie
Zastraszanie,
grożenie
Nie przygotowanie się do
Odmowa podporządkowania
się
Wybuchy
złości
Kłamstwa i
oszukiwanie
Bierny opór
wobec n-la
Postawa roszczeniowa

Zdecydowanie
tak
S
N

Raczej tak
S

N

Zdecydowanie
nie
S
N

Raczej nie
S

N

Trudno
powiedzieć
S
N

36,6

20,0

46,2

38,2

2,2

5,5

14,0

36,4

1,1

0

32,3

16,4

21,5

20,0

9,7

18,2

29,0

45,5

7,5

0

30,1

12,7

26,9

27,3

9,7

16,4

29,0

43,6

4,3

0

20,4

7,3

31,2

32,7

7,5

16,4

33,3

41,8

7,5

1,8

20,4

18,2

22,6

25,5

19,4

20,0

33,3

27,3

4,3

9,1

19,4

10,9

31,2

38,2

14,0

10,9

25,8

36,4

9,7

3,6

18,3

14,5

19,4

20,0

17,2

20,0

38,7

34,5

6,5

10,9

14,0

3,6

45,2

34,5

9,7

9,1

29,0

49,1

2,2

3,6

12,9

9,1

50,5

41,8

3,2

10,8

19,4

34,5

14,0

3,6

12,9

12,7

36,6

41,8

7,5

3,6

33,3

38,2

9,7

3,6
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3,6
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14,5

34,4
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* S- studenci, N- nauczyciele

Źródło: opracowanie własne
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Największe różnice zaobserwowano w ocenie takich reakcji uczniów jak:
utrudnianie prowadzenia lekcji (studenci-36,6%, nauczyciele-20%), nieprzygotowanie się do lekcji (studenci-14%, nauczyciele-3,6%), uszczypliwość i kpiny z nauczyciela (studenci-30,1%, nauczyciele-12,7%), lekceważenie nauczyciela (studenci-32,3%, nauczyciele-16,4%), napastliwe wypowiedzi wobec niego (studenci20,4%, nauczyciele-7,3%), używanie wulgaryzmów (studenci-19,4%, nauczyciele10,9%,, stosowanie biernego oporu wobec nauczyciela (studenci-11,8%, nauczyciele-3,6%). Studenci we wszystkich wymienionych kategoriach wykazują większy
poziomu lęku niż nauczyciele posiadający co najmniej trzyletni staż w zawodzie.
Brak praktyki i doświadczenia w pracy z grupą, jak też niska ocena własnych kompetencji w tym zakresie są podstawą takiej opinii. Z drugiej strony, te same czynniki
mogą rzutować na odpowiedzi negatywne. Analizując odpowiedzi wskazujące na
zdecydowany brak obaw można zauważyć, że największe różnice opinii obu grup
dotyczą takich reakcji jak: kpiny i lekceważenie nauczyciela (studenci-9,7%, nauczyciele-16,4%), napastliwe wypowiedzi pod adresem nauczyciela (studenci7,5%, nauczyciele-16,4%), bierny opór (studenci-6,5%, nauczyciele-14,3%) oraz
odmowa podporządkowania się (studenci-3,2%, nauczyciele-10,8%). Wszystkie
wymienione zachowania i reakcje uczniów są traktowane przez nauczycieli uczących jako sytuacje z którymi są w stanie sobie poradzić.
Doświadczenie i praktyka szkolna są wyznacznikami ich pewności w tym zakresie. Porównanie różnic między średnimi wynikami uzyskanymi w obu grupach
wskazuje na istotne statystycznie zróżnicowanie w zakresie utrudnianie prowadzenia lekcji (F= 10,41; p<0,002), nie przygotowanie się do lekcji (F=9,02; p<0,003)
oraz prezentowania przez uczniów postawy roszczeniowej (F=6,06; p<0,015).
Analizie poddano również średnie uzyskane przez studentki i studentów.
Istotne statystycznie różnice między wynikami wskazują, że studenci przejawiają o
wiele wyższy poziom pewności w zakresie radzenia sobie z takimi zjawiskami jak
agresja uczniów wobec zwierząt (F=5,6; p<0,02), agresja w stosunku do nauczycieli (F=19,3; p<0,002), napastliwość słowna wobec nauczycieli (F=5,8; p< 0,03)
oraz zażywanie przez uczniów narkotyków (p<0,01), co świadczy o tym, że studenci czują się lepiej przygotowani do radzenia sobie z agresją w szkole, niż studentki.
Chodzi o to, aby dobrze rozpoznać swoje cechy, swój warsztat pracy
- mieć świadomość swoich dobrych stron i swoich ograniczeń.
Tylko wtedy można rozwijać, doskonalić i szukać nowych, lepszych perspektyw.
M. Taraszkiewicz (1998,s.19)

Aby skutecznie radzić sobie z zachowaniami uczniów, szczególnie tymi niepożądanymi, nauczyciel powinien mieć poczucie kompetencji w tym zakresie. Zapytani o to, w jakim stopniu czują się przygotowany do radzenia sobie z agresją w
szkole studenci obu płci odpowiedzieli w podobny sposób. Jako dobrze przygotowani do radzenia sobie z agresją w szkole oceniło siebie 45,2% studentów. Dla
porównania, na tym samym poziomie oceniło siebie 58,2% nauczycieli uczących.
Bardzo dobre przygotowanie wskazało 5,4% studentów (3,6% nauczycieli). Jako
dostateczne przygotowanie wskazało 31,2% studentów (27,3%nauczycieli), natomiast jako niewystarczające 18,3% studentów (10,9% nauczycieli uczących). Analiza wypowiedzi studentów dotyczących określenia tego, co może im pomóc w
radzeniu sobie z agresją szkolną można wyodrębnić trzy obszary działań.
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Pierwszy z nich związany jest z tokiem studiów i dotyczy takich spraw jak: (1)
zwiększenie ilości praktyk studenckich, (2) analiza przykładowych sytuacji i ukazanie sposobów zaradczych, (3) znajomość literatury dotyczącej agresji i przemocy,
(4) odpowiednie przygotowanie psychologiczne do roli nauczyciela, (5) poznanie
strategii, wzorów zachowań, które można zastosować w zetknięciu z agresywnymi
zachowaniami.
Druga grupa postulatów odnosić się do własnych kompetencji, rozumianych
jako umiejętności pomocne w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych. Są to
między innymi: (1) nabycie umiejętności poznawania uczniów (psychiki i motywów
postępowania), (2) uczenie się komunikowania i nawiązywania dobrego kontakt z
uczniami, (3) umiejętność „odczytywania” przyczyn agresji, aby im skutecznie zaradzić, (4) optymizm, poczucie sprawiedliwości, pewność siebie, (5) bycie dobrym
wychowawca, nie tylko nauczycielem.
Trzeci obszar to potrzeba stałej aktywności nauczyciela w zakresie radzenia
sobie z agresją szkolną. Świadczą o tym takie propozycje jak: (1) umiejętność
określenia obowiązujących reguł w relacjach szkolnych, (2) zwiększenie autorytetu
nauczyciela, (3) uczestnictwo w kursach i szkoleniach w zakresie radzenia sobie z
agresja i przemocą, (4) wymiana doświadczeń i uczenie się od innych kompetentnych osób, (5) współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, (6) umiejętność współpracy z rodzicami.
Z kolei wypowiedzi nauczycieli uczących skategoryzować można także w
trzech grupach. Pierwszy z nich związany jest z poszukiwaniem wsparcia lub pomocy: (1) współpraca z różnymi placówkami, współpraca z psychologiem, (2) korzystanie z porad specjalistów-praktyków, (3) współpraca z rodzicami.
Kolejna grupa wypowiedzi dotyczyła aktywności własnej, gdzie wymieniano
między innymi: (1) uczestnictwo w warsztatach, ćwiczeniach i szkoleniach, (2)
omawianie konkretnych przypadków agresji, (3) warsztatowe rady pedagogiczne.
Wśród wypowiedzi nauczycieli na szczególną uwagę zasługują postulaty odnoszące się do trzeciej grupy, a mianowicie atmosfery szkoły. Wymieniano tu
przede wszystkim: (1) solidarność między nauczycielami, (2) wspieranie pozycji
nauczyciela przez innych nauczycieli, (3) konsekwencja wychowawcza szkoły, (4)
natychmiastowe działanie, nie odkładanie problemu na później, (5) konsekwencja
w działaniu całego grona pedagogicznego.
Uwagi końcowe
Sposób reagowania na zjawiska szkolne w dużym stopniu są zależne od postaw i przekonań nauczycieli. Postawy, które stanowią względnie stałą skłonność
do pozytywnego lub negatywnego reagowania na dany obiekt: przedmiot, osobę
lub wydarzenie, mają istotny wpływ na sposób poszukiwania i przetwarzania informacji o danym obiekcie. Postawa negatywna, zdominowana przez różnego rodzaju
obawy, lęki czy brak pewności jest prawie natychmiast rozpoznawana przez
uczniów, a niejednokrotnie wykorzystywana przeciw nauczycielowi. Lęk i własne
obawy co do określonych zjawisk stanowią klucz do zrozumienia zachowań i reakcji podejmowanych w sytuacjach społecznych, ograniczają nie tylko możliwość
oceny percepcyjnej, ale i odwagę w działaniu. Radzenie sobie z agresją uczniowską jest efektem zarówno posiadanej przez nauczycieli wiedzy na temat tego zjawiska, jak i ich poczucia kompetencji i umiejętności wychowawczych. Treści i metody kształcenia przyszłych nauczycieli mogą znacznie wpłynąć na zwiększenie ich
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kompetencji pedagogicznych i pedagogicznych, a co za tym idzie zwiększyć ich
skuteczność w sytuacji agresji szkolnej. Często praktyka bycia nauczycielem, stykanie się z codziennością życia szkolnego weryfikuje to czego przyszli pedagodzy
nauczyli się w toku studiów. Świadomość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez
uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami i kompetentnymi osobami, jak też współpraca z rodzicami to dodatkowe
atuty w doborze właściwych środków zaradczych. Uczenie się od siebie nawzajem,
trenowanie różnych strategii postępowania z zachowaniami agresywnymi, jak też
rozwijanie własnych cech osobowościowych sprawia, że obniża się poziom obaw i
lęków wobec niepożądanych zachowań i reakcji uczniów i wzrasta pewność działania nauczyciela.
Bibliografia:
1) Czeredrecka B.: Przemoc i agresja w kontaktach interpersonalnych nauczycieluczeń, W: Kuźma J., Szarota Z.: Agresja i przemoc we współczesnym wiecie.
Kraków 1998
2) Danielewska J.: Agresja u dzieci. Szkoła porozumienia. Warszawa 2002
3) Dąbrowska-Bąk M.: Przemoc w szkole. „Kwartalnik pedagogiczny” 1987, Nr 2
4) Fontana D.: Psychologia dla nauczycieli. Poznań 1998, s. 575
5) H.J. Schneider: Przemoc w instytucjach W: Hołyst B. (red.): Przemoc w życiu codziennym. Warszawa 1997
6) Miłkowska-Olejniczak G.: Szkolne uwarunkowania agresywnych zachowań
uczniów W: Kuźma J., Szarota Z.: Agresja i przemoc we współczesnym wiecie.
Kraków 1998
7) Muchalska B.: Poszukiwanie kanonu treści kształcenia nauczycieli W: Muchalska
B., Kogut W., (red.): Kształcenie nauczycieli przyszłej szkoły, Kraków 2006
8) Nowakowska A. K.: Zachowania nauczycieli wobec agresji w szkole i ich przyczyny
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Rafał MIKOŁAJCZAK
Marek Grzegorz NOWAK
Zespół Szkół Komunikacji im. H. Cegielskiego w Poznaniu
RODZICE, UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE. ZASADY WSPÓŁPRACY
NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU SZKÓŁ KOMUNIKACJI W POZNANIU
Jest wiele czynników mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie szkoły,
zwłaszcza w aspekcie jej zadań dydaktyczno-wychowawczych. Wydaje się jednak,
że tylko prawidłowa współpraca między całą społecznością szkolną, rozumianą tu
jako dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice i Rada Rodziców, uczniowie i Rada
Uczniowska oraz inni pracownicy szkoły, powinna przynosić pozytywne efekty.
Współpraca musi odbywać się na podstawie określonych procedur, ale pamiętać
należy, że zawsze mogą zaistnieć nieprzewidziane przypadki. Stąd współpraca ta
opierać się musi zarówno na działaniu planowanym, jak i na improwizowanym.
Ponadto stosunki te opierać się muszą na pełnej podmiotowości rodziny, co nie
oznacza, że wychowawca w każdej sytuacji powinien przyznać rację matce czy
ojcu ucznia. Współpraca, aby była efektywna, opierać się musi na pełnym zaufaniu
i zasadzie „gorzka prawda, ale prawda”. To wychowawca jako pierwszy musi wiedzieć o tym, co się w domu dzieje, co się w klasie dzieje, zwłaszcza wtedy, gdy
dzieje się źle. Czynnikami mogącymi mieć wpływ na systematyczność współpracy
są następujące sytuacje:
- uczeń ma oceny przedmiotowe niższe od oczekiwanych przez rodziców,
a czasami przez samego ucznia;
- brak umiejętności uczenia się;
- nieumiejętność dostosowania się do wymogów szkolnych, jak np. problem
z wymaganym strojem szkolnym;
- duża liczba ocen niedostatecznych a czasami ich brak;
- powtarzanie klasy;
- złe zachowanie;
- konflikty w klasie między uczniami, a nawet między uczniami a nauczycielami;
- uzależnienia np. alkohol, narkotyki czy nikotyna.
Największe problemy w realizacji współpracy występują wtedy, gdy w rodzinach jest bezrobocie i ubóstwo, brak czasu, choroba i śmierć, rodzina jest rozbita,
panuje przemoc i alkohol, a nawet samotność w rodzinie. Dużym problem jest też
brak chęci do współpracy ze strony rodziców. Aby lepiej poznać swoich uczniów
1
warto znać umiejętności ułatwiające ich poznanie. Do najważniejszych umiejętności możemy zaliczyć:
- dostrzegania i rozpoznawania emocji drugiego człowieka;
- empatycznego rozumienia drugiego człowieka;
- dostrzegania potrzeb i ich spełniania;
- dostrzegania mocnych stron;
- efektywnego komunikowania się;
- umiejętność pomagania.
1

H. Rylka, G. Klimowicz: Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi. Warszawa 1982
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Koniecznym wydaje się zatem ciągłe prowadzenie rozmów z uczniami i ich
rodzicami, bo wtedy możemy zdobyć potrzebne informacje. W tym miejscu warto
zaznaczyć, że przy rozmowach bardzo ważne jest jednak słuchanie. Częścią rozmów zaś między rodzicem a wychowawcą są negocjacje. Ważne, aby świadkiem
takich rozmów, w pewnych wychowawczych sytuacjach mógł być pedagog szkolny
2
lub psycholog. Musi zaistnieć pełna wymiana informacji zarówno dotycząca poszczególnych uczniów jak i całej klasy. To samo dotyczy rodziców. Prawidłowe
3
bowiem komunikowanie to jedno z podstawowych zasad współpracy. Typowym
przykładem może być sytuacja, w której rodzice informują o kilkudniowej chorobie
swojego dziecka. Rola wychowawcy sprowadza się tu do odpowiedniego zaznaczenia tego faktu w dzienniku lekcyjnym, a tym samym informuje pozostałych nauczycieli, którzy dzięki temu są pewni, że uczeń nie wagaruje.
Nie znaczy to, że w każdym przypadku dochodzi do porozumienia, bowiem
czynnikami utrudniającymi porozumiewanie się zwłaszcza pomiędzy nauczycielami
a uczniami mogą miedzy innymi być:
1) Brak umiejętności ze strony uczniów odbierania komunikatów kierowanych
do całej klasy.
2) Zły stan psychiczny lub fizyczny nadawcy i odbiorcy.
3) Brak wyczucia przez uczniów tego, co „można”, a czego „nie można” mówić
na forum klasy.
4) Lęk wypowiadania się przed grupą i nauczycielem.
Bardzo ważne jest zebranie informacji o uczniach i ich warunkach życia. Dzięki temu wychowawca wie, która dziedzina życia ucznia powinna być przede
4
wszystkim obiektem poznania. Wydaje się, że to jeden z podstawowych warunków pracy wychowawczej. Aby to osiągnąć stosuje się takie metody jak: obserwację, wywiad ale przede wszystkim rozmowę. Gdy natomiast okaże się, że w klasie
pojawia się trudny uczeń, to przede wszystkim musi nastąpić identyfikacja problemu. Chodzi o to, aby poznać przyczyny złego zachowania i określenie czy jest to
tylko wybryk, wykroczenie czy też przestępstwo. Musi on wiedzieć o tym, że jako
uczeń trudny będzie na ogół rzadko lubiany przez swych rówieśników i dorosłych,
że nie będzie miał zaufania do ludzi i dlatego jest zazwyczaj podejrzliwy, nie mogąc w sposób normalny zaspokoić swoich potrzeb, czynił będzie to w sposób
okrężny, najczęściej dla otoczenia nieprzyjazny. Dlatego zawsze w takich sytuacjach wychowawcy kontaktują się z rodzicami ucznia, choć niestety nie zawsze
można liczyć na pomoc rodziców w rozwiązaniu problemu. Ma to miejsce wtedy,
gdy istnieją kłótnie i niezgoda w rodzinie, nadużywanie alkoholu przez ojca, trudna
sytuacja materialna, jak również postawa rodzicielska – pełnego odrzucenia, to
główne czynniki powodujące deprawację ucznia.
Jeżeli pojawia się problem, przynajmniej u niektórych nauczycieli tzw. „trudnego ucznia”, to wtedy pozostali nauczyciele uczący tego ucznia, sprawdzają czy
przeszkadzał on na lekcji, wszczynał bójki podczas przerw międzylekcyjnych, czy
był opryskliwy w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły, wagarował.
Niejednokrotnie też sprawdza się, czy zjawisko niewłaściwego zachowania występowało również poza szkołą, a szczególnie w miejscu zamieszkania ucznia. W tym
2
3
4

M. Sałasiński, B. Badziukiewicz: Vademecum pedagoga szkolnego. Warszawa 2003
J. Radziewicz: Wychowawca i jego klasa. Warszawa 1986
A. Janowski: Poznawanie uczniów. Warszawa 1991
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przypadku można zaobserwować ciekawe zjawisko dotyczące tych uczniów, którzy
mieszkają w internacie. Czasami uczeń, który oceniany jest w szkole bardzo pozytywnie, w internacie negatywnie. Okazuje się, że wtedy kontakty rodziców muszą
być nie tylko z wychowawcą klasy, ale także z wychowawcami internatu. Z doświadczenia wynika, że zachowanie ucznia mieszkającego w internacie uzależnione jest również od tego, czy wychowawca internatu jest jednocześnie nauczycielem, czy też nie. W sytuacjach, w których wychowawca ma problemy z wychowankiem i nie potrafi sam sobie poradzić (dotyczy to głównie młodych wychowawców
klas), interweniuje psycholog i dyrekcja szkoły w porozumieniu z rodzicami, Radą
Rodziców czy też z Radą Uczniowską. W sytuacjach w których pojawiają się problemy z nauką, czyli są uczniowie odstający od większości, realizowane są zajęcia
dodatkowe lub wyrównawcze. Ponadto każdy nauczyciel ma obowiązkowe konsultacje, podczas których każdy uczeń może przyjść ze swoimi problemami (niestety
z doświadczeń nauczycieli wynika, że bardzo mało uczniów korzysta z tej formy
pomocy). Natomiast większość nauczycieli umożliwia swoim uczniom wielokrotne
zdawanie zaległego materiału (tu chciałoby się, aby jednak czas poświęcić na ponowne wytłumaczenie uczniom tego, czego nie rozumieją i co jest przyczyną wielokrotnego zdawania).
Szukając motywów niestosownego zachowania się uczniów można dojść do
wniosku, że jest to często chęć zwrócenia na siebie uwagi. I wystarczy wtedy tylko
jeden uczeń sprawiający trudności wychowawcze, aby zdezorganizować życie
klasy. Rola wychowawcy sprowadza się wtedy do tego, aby poznać na czym polegają trudności ucznia z samym sobą, jak i otoczeniem, do którego ciężko mu się
przystosować. Dlatego należy uświadomić takiemu uczniowi, że wtedy nie działa
w swoim interesie i to jest wyrazem jego głębokiego sfrustrowania, które doprowadza do niepowodzeń, zwłaszcza w nauce i nie ma możliwości przeżywania sukcesu, nie mając możliwości osiągania sukcesu, czuje się nieszczęśliwy, co stanowi
główny symptom trudności wychowawczych. Wychowawcy mają obowiązek przeciwdziałać niewłaściwym zachowaniom swoich podopiecznych, dlatego w Zespole
Szkół Komunikacji tzw. uczniowie trudni otaczani są szczególną troską. Pozostawienie ich bowiem bez opieki może spowodować wzrost zachowań negatywnych,
trudności w nauce, nieprawidłowy rozwój ich osobowości. Celem zatem podejmowanych przez nauczycieli i wychowawców działań, jest zmiana zachowań uczniów.
Chodzi o to, aby każdy uczeń uwierzył we własne siły i chętnie podejmował działania sprzyjające jego rozwojowi. Aby problemy mogły być prawidłowo rozwiązywane
rodzice muszą współdziałać z nauczycielami w zakresie wychowania. Uczniowie
muszą mieć świadomość korzyści płynących z naśladowania dobrych wzorców.
Uczeń musi trafnie oceniać błędy i szukać sposobu ich korygowania. Pomóc może
umiejętność asertywnych zachowań i tolerancja. Budowanie zaufania i wzajemne
motywowanie. W relacjach zaś międzyludzkich pokazywać, że na bezpieczeństwo
ma wpływ obrona własnych praw i poglądów. Szkoła musi stać się drogą osobistych sukcesów ucznia.
Innym elementem, który powinien znaleźć się w programie wychowawczym
to skuteczne komunikowanie się, jako podstawa poczucia bezpieczeństwa człowieka. Człowiek potrzebuje przebywania w pobliżu innych ludzi i wchodzenia
5
z nimi w przyjemne i uczuciowe interakcje. Nauczyciele nie mogą całkowicie lek5
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ceważyć uczuć uczniów, czyli nie mogą traktować zaniepokojenia i zdenerwowania
jako czegoś błahego, co musi samoczynnie minąć, ale też nie mogą okazywać
nadmiernego pobłażania w tym zakresie. Bardzo niebezpieczna jest pogarda i brak
jakiegokolwiek szacunku do uczuć ucznia, poprzez demonstrowanie przez nauczycieli swojego niezadowolenia lub tylko jego karcenie. Niekiedy dobre słowo może
o wiele więcej zdziałać. Stąd konieczna musi być współpraca na zasadzie gwarancji bezpieczeństwa. Dlatego uczeń jest przekonany, że czynnikami wpływającymi
na jego bezpieczeństwo są:
1) Wiara w siebie, czyli kontrolowanie swych postępowań, zachowań oraz
przekonanie że nauczyciele pomogą.
2) Ciekawość, czyli poznawanie czegoś nowego i osobista przyjemność
z tego.
3) Intencjonalność, czyli chęć wpływania na bieg spraw i wytrwałe dążenie do
tego. Aby to osiągnąć niezbędna jest tu świadomość własnych umiejętności i skuteczności.
4) Towarzyskość, czyli zdolność nawiązywania kontaktów z innymi, poczucie
bycia przez nich rozumianym i rozumienia ich.
5) Umiejętność porozumiewania się, czyli zdolność do wymiany myśli, uczuć,
pomysłów, przyjemność w rozmowie z innymi.
6) Umiejętność współdziałania, czyli swoje potrzeby traktować z potrzebami
innych.
Nasza szkoła posiada wypracowany naszym zdaniem najbardziej korzystny
system wpływania na postawy uczniów. Uwzględnia się w nim to, że w pewnych
warunkach uczeń ulega logicznej analizie faktów, w innych natomiast reaguje na
odwoływanie się do obaw, nadziei i pragnień. Jako przykład można podać sytuacje, w których człowiek bojący się o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, nie
6
chce słuchać o faktach i liczbach, ale chce, aby rozproszyć swoje wątpliwości.
Szczególnego rodzaju współpracy wymagają sytuacje, w których uczennica zachodzi w ciążę lub zostaje matką. Chodzi przede wszystkim o to, aby do tego mogła się przyznać oraz, aby dobrze czuła się w szkole i nie była dyskryminowana
zwłaszcza w zakresie ich ewentualnej nieobecności np. z powodu choroby dziecka. Należy w miarę możliwości wspomagać ją rzeczowo i materialnie. Jak do tej
pory mięliśmy jeden taki przypadek. Dzięki zaangażowaniu wielu nauczycieli
uczennica ukończyła szkołę będąc matką dwojga dzieci. Wychowawcy wprowadzają w życie koncepcje psychologa Thomasa Gordona, który proponuje nauczycielom proste metody postępowania, pozwalające uczynić stosunki w szkole bardziej partnerskimi i efektywniej wykorzystywać czas lekcyjny, co w konsekwencji
pozwoli nie marnować go na codziennie rozwiązywanie nieuniknionych konfliktów
oraz wprowadzanie i utrzymywanie dyscypliny.
Proces nauczania i uczenia się według Gordona może przebiegać prawidłowo, gdy stosunki między nauczycielem a uczniem opierają się na wzajemnym poszanowaniu odrębności, życzliwości i zaufania. Chodzi też o wzajemne uwzględ7
nianie potrzeb, tak by nic nie działo się kosztem którejś ze stron. Aby tak się stało,
wszyscy uczestnicy procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole są uświadomieni, że cel jest dla wszystkich wspólny, a mianowicie dostarczenie uczniowi wie6
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dzy potrzebnej do tego, aby w pierwszej kolejności ukończył szkołę i zdał egzaminy pozwalające mu zdobyć tytuł technika lub dostać się na studia, a w drugiej kolejności mógł prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Bardzo ważne też jest
zapewnienie uczniom Zespołu Szkół Komunikacji bezpieczeństwa rozumianego tu
jako stan psychiczny lub prawny, w którym uczeń ma poczucie pewności, oparcie
w drugiej osobie lub w sprawnie działającym systemie prawnym, jest to inaczej
8
mówiąc przeciwieństwo zagrożenia. Oczywiście największa rola spoczywa tu na
nauczycielach, a szczególnie na wychowawcach, bo większość z nich sprawuje
taką funkcję. Wielkim atutem jest to, że nauczyciele-wychowawcy są bardzo zróżnicowani, i dlatego formy współpracy są zróżnicowane, a to pozwala na stałą wymianę doświadczeń. Stąd preferowany jest stały kontakt rodziców z nauczycielami,
bo tylko bezpośrednia konfrontacja może przynieść pozytywne skutki.
Wielu specjalistów z dziedziny pedagogiki i dydaktyki uważa, że znaczący odsetek nauczycieli różnych specjalności należy uznać za nauczycieli o niezadowalającym poziomie wiedzy i umiejętności, nauczycieli o niskim poziomie kompetencji
edukacyjnych. Tych nauczycieli można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to nauczyciele żywiący pewien rodzaj niechęci wobec pedagogiki, którzy pracują głównie metodą „prób i błędów”, wierzących głównie we własne doświadczenie i rutynę.
Druga grupa to nauczyciele charakteryzujący się brakiem krytycznej refleksji nad
9
własnym działaniem i jego szerokimi kontekstami. W Zespole Szkół Komunikacji
raczej przeważają nauczyciele praktycy, którym towarzyszy wysoki poziom empatii. Wychowawca najpierw powinien być człowiekiem, a potem dopiero pedagogiem
10
i fachowcem. Aby zadania szkoły wynikające z jej statutu były efektywnie zrealizowane nauczyciel musi być wychowawcą i nauczycielem równocześnie. Musi go
cechować sprawność organizatorska, kierownicza, partnerska, przewodnika i do11
radcy, przywódcza i gotowość do współpracy. I tak jest w Zespole Szkół Komunikacji. Od wielu lat w Zespole Szkół Komunikacji jest wypracowany system stałego
12
kontaktu z rodzicami. Jeszcze w pierwszych dniach wakacji tuz po odczytaniu list
uczniów przyjętych do szkoły odbywają się pierwsze spotkania wychowawców
z uczniami i ich rodzicami. Celem jest przede wszystkim poznanie się nawzajem,
poznanie krótkiej historii szkoły i jej patrona, rodzice i uczniowie dowiadują się
o obowiązujących podręcznikach oraz zapoznanie z układem pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły. Kolejne spotkania odbywają się w ostatnim tygodniu
letnich wakacji. Tu część wychowawców organizuje nawet wyjazdy integracyjne.
Zasady współpracy konkretyzowane już są na pierwszych spotkaniach, które
mają miejsce w połowie września, a ich tzw. dopięcie następuje w połowie listopada. To wtedy wszystkie strony kontraktu muszą zrozumieć, że jednak mają wspól8
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ny cel. Pozostałe cykliczne spotkania odbywają się w listopadzie, styczniu i kwietniu. Ponadto dodatkowe spotkania albo indywidualne, albo zbiorowe organizowane
przez samych wychowawców z ich własnej inicjatywy lub inicjatywy innych nauczycieli. W tym drugim przypadku ma to miejsce w zasadzie wtedy, gdy w klasie pojawia się problem wychowawczy lub problem wynikający z negatywnych postępów
w nauce. Jest to kontakt telefoniczny i polegający na tym, że w każdej chwili rodzić
może zadzwonić do wychowawcy lub nauczyciela, ponieważ w każdej sali lekcyjnej znajduje się aparat telefoniczny. Dzięki temu rodzice łączeni są bezpośrednio
z miasta. Chodzi tu chociażby o poinformowanie o chorobie. Krótka informacja nie
zakłóci lekcji.
Podczas cyklicznych spotkań z rodzicami, wielu wychowawców zaprasza nauczycieli merytorycznych uczących w danej klasie, aby sami powiedzieli rodzicom
o występujących problemach z nauką i ich przyczynach, a ponadto w takich spotkaniach uczestniczą też uczniowie i wtedy można bezpośrednio skonfrontować
przyczyny niepowodzeń. Podczas cyklicznych spotkań z rodzicami, wielu wychowawców zaprasza nauczycieli merytorycznych uczących w danej klasie, aby sami
powiedzieli rodzicom o występujących problemach z nauką i ich przyczynach,
a ponadto w takich spotkaniach uczestniczą też uczniowie i wtedy można bezpo13
średnio skonfrontować przyczyny niepowodzeń. Oczywiście każdego tygodnia
nauczyciele mają wyznaczone dyżury, na które niestety rodzice przychodzą sporadycznie. Należy nadmienić, że dyżury są w różnych godzinach zarówno przedpołudniowych jak i popołudniowych. Do tego dochodzą tzw. duże przerwy i nie zdarzyło się, aby nauczyciel podczas takiej przerwy nie porozmawiał z rodzicem,
zwłaszcza przyjezdnym. Bardzo ważna tu jest tematyka godzin wychowawczych.
Już na pierwszych spotkaniach przeprowadza się sondaż na ten temat. Najpierw
z uczniami, a później z ich rodzicami. Rola rodziców to uświadamianie swoim dzieciom, że chodzenie do szkoły to podstawowy ich obowiązek, że warto chodzić do
szkoły i się uczyć. Organizuje się odrębne spotkania dydaktyczne z rodzicami podczas których zapraszani psychologowie czy pedagodzy z poradni specjalistycznych edukują rodziców na określone tematy. Takie szkolenia okazują się bardzo
przydatne. Faktem jest jednak to, iż udział rodziców nie jest znaczny.
Każdy problem dydaktyczny czy wychowawczy ujmowany jest całościowo
a nie wyrywkowo. Eliminuje się typ walki między uczniem a nauczycielem uczącym
danego przedmiotu. Na tym też polega rola wychowawcy w ZSK. Relacje między
nauczycielami a uczniami nieco inaczej wyglądają w klasie pierwszej, a inaczej
w klasie maturalnej. Dodatkowo pewna specyfika występuje też w klasach technikum które są czteroletnie, ponieważ występuje tu aspekt przygotowania do zawodu. Drugoroczny uczeń zostaje zawsze wprowadzony do klasy, choć tu nie ma
problemów, bo uczniowie się znają. Takiego wprowadzenia wymagają jednak rodzice, ale jest to wcześniej uzgadniane, na jakich zasadach ma to nastąpić. Problem tylko czy mamy tajemnice klasowe, czy też nie. Tu w tej materii każdy wychowawca działa intuicyjne. Informacja przekazana na forum klasowym o problemach z nauką bardzo często kończyła się tym, że uczeń bardzo dobry w klasie
proponował pomoc ze swej strony. Trzeba też stwierdzić, że były skutki odwrotne
13
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i rodzic nie życzył sobie, aby inni rodzice wiedzieli o niepowodzeniach ich dziecka.
Aby współpraca była jak najbardziej realna przez dwa ostatnie lata wykorzystywano ankiety kierowane do uczniów, rodziców ale też nauczycieli. Dzięki nim można
było w sposób wiarygodny dowiedzieć się o największych bolączkach rodziców
i uczniów, ale też nauczycieli. Bardzo ważne w Zespole Szkół Komunikacji jest to,
że przez okres pobytu w szkole jest ten sam wychowawca i to taki, aby w całym
cyklu miał zajęcia lekcyjne z określonego przedmiotu, a nie tylko jedną godzinę
wychowawczą raz w tygodniu, a czasami raz na dwa tygodnie. Nie wszyscy, ale
wielu wychowawców traktuje swoją funkcję trochę jak adwokat, który wie o pewnych negatywach, ale nie zawsze musi o tym informować rodziców. Przecież rodzic też nie przyjdzie i nie powie, że syn czy córka pili alkohol na imprezie rodzinnej.
W szkole na etacie jest zatrudniony psycholog (brakuje niestety pedagoga
szkolnego) i to do niego głównie zwraca się młodzież mające określone problemy
szkolne czy osobiste. Udział wicedyrektora w tej materii jest znikomy. Sprowadza
się głównie do interwencji tylko w sytuacjach wyjątkowych. Każdy wychowawca
uczestniczy przynajmniej dwa razy w roku w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania agresji oraz budowaniu relacji międzyludzkich. Próbuje się angażować rodziców, którzy mogą przecież współtworzyć klasowe programy wychowawcze.
W wielu przypadkach rodzice wspomagają nauczycieli w organizowaniu lekcji
otwartych (wykorzystując ich miejsca pracy), organizowaniu wycieczek i spotkań.
Zaprasza się rodziców do pełnienia cyklicznych dyżurów na terenie szkoły, aby
mieli możliwość wczesnego wykrywania i zapobiegania oraz niwelowania przypadków zagrożeń. Bardzo dyscyplinująco działają rodzice uczestnicząc w wycieczkach
klasowych. Warto w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że elementem dyscyplinującym zachowania uczniów w naszej szkole, jest także obowiązujący strój szkolny.
Należy jednak jeszcze bardziej mobilizować rodziców do współpracy zwłaszcza
przy organizacji świąt szkolnych, a szczególnie Dni Kreatywności, Dnia Sportu
Szkolnego, rajdu szkolnego i wycieczek klasowych.
Istnieje także kontakt poprzez Internet, gdzie zawsze można sprawdzić plan
lekcji, a wielu nauczycieli prowadzi także internetowy dziennik lekcyjny. Dzięki
temu rodzice mają wgląd do aktualnych ocen. W każdej sali lekcyjnej znajduje się
telefon, a to oznacza że kontakt z wychowawcą czy innym nauczycielem jest zawsze możliwy. Ponadto wielu wychowawców podało numery swoich telefonów komórkowych. Założone cele realizowane są w Zespole Szkół Komunikacji w następujący sposób: prowadzenie częstych rozmów indywidualnych z uczniem, aby
poczuł, że jest ktoś, kto się nim interesuje i z kim może porozmawiać na różne
tematy; dostarczenie wzorów właściwego postępowania; zorganizowanie pomocy
w nauce; udział w zajęciach z zakresu socjoterapii prowadzonych przez szkolnego
psychologa. Uczniowie mają możliwość wykonywania różnych zadań. Dzięki temu
bardzo szybko nabierają zaufania do siebie i innych. Przekonują się, że stać ich na
wykonanie wielu pożytecznych rzeczy. To najczęściej spowoduje, że do szkoły
uczęszczają systematycznie, co w konsekwencji doprowadza do poprawy ich wyników w nauce i zachowaniu. Czynnikami zwiększającymi wzajemną współpracę
i chęć jej kontynuacji przez uczniów, rodziców i nauczycieli w naszej szkole są:
sprawiedliwy system oceniania, wyrozumiałość ze strony nauczycieli i uczniów,
pomoc ze strony szkoły w rozwiązywaniu trudnych problemów, ciekawe lekcje,
atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności
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oraz przedsiębiorczości, wysoka etyka i kultura osobista, wierność zasadom moralnym i uniwersalnym zasadom, uczciwość w myśli i postępowaniu, prawość
i odwaga cywilna, umiejętność pracy w zespole, szacunek wobec innych ludzi
i kreatywność. Współpraca idzie w takim kierunku, aby dać naszym uczniom określony świat wartości, w którym pytamy „...co robimy, do czego dążymy, jak postępujemy i jak powinniśmy postępować. Jest to więc pytanie o człowieka, pytanie
o kompas, według którego mamy się orientować, gdy szukamy własnej drogi
14
życia”.
W literaturze mamy wiele propozycji stylów działania i komunikacji dydaktycznej nauczycieli. Najczęściej jednak wyróżnia się trzy style działania i komunikacji
15
dydaktycznej nauczycieli. One też występują w Zespole Szkół Komunikacji, ale
wydaje się, że nie są realizowane w czystej postaci. Style te można scharakteryzować następująco:
a) styl instrumentalny, który zwany jest też zadaniowym służy wymianie treści
pozaosobistych. Komunikaty są w tym przypadku skoncentrowane na swoim
przedmiocie. Przejawia się to w obustronnej wymianie argumentów, uważnym
słuchaniu partnera, dążeniu do uzgodnienia stanowisk, pragnieniu zdobycia potrzebnych informacji. Jest on podstawą komunikowania się w różnego rodzaju sytuacjach problemowych i służy ich rozwiązywaniu;
b) styl egocentryczny, to styl w którym centralne miejsce zajmuje nauczyciel.
W tym przypadku komunikaty skoncentrowane są wyłącznie na osobie nauczyciela. Nadawca nie uwzględnia innej, poza swoją, perspektywy poznawczej i emocjonalnej. Nie słucha partnera, nie dopuszcza go do głosu. Jest władczy, formułuje
zakazy i nakazy, sam ustala moment rozpoczęcia i zakończenia rozmowy oraz
kieruje jej przebiegiem;
c) styl allocentryczny, w którym centrum staje się uczeń, z którym mamy do
czynienia wtedy, gdy obiektem koncentracji jest inny niż nadawca uczestnik interakcji, czyli jego uczeń. Nadawca łatwo poddaje się perswazji i sugestiom rozmówcy, chętniej słucha niż mówi, dostosowuje swoje wypowiedzi do potrzeb odbiorcy,
prosi o rady i chętnie ich słucha, domaga się informacji zwrotnych. Często ma problemy wychowawcze z uczniami, które zakłócają prawidłowy przebieg procesu
dydaktycznego.
Naszym zdaniem wybranie z każdego stylu tego co najlepsze, będzie zawsze
pozytywnie oceniane przez nauczycieli, pod warunkiem jednak, że nauczycielwychowawca będzie umiał:
- opracować ogólną koncepcję pracy z klasą i pojedynczym uczniem oraz
współpracy z rodzicami;
- rozpoznawać właściwy stan wiedzy ucznia oraz określić czynnik organizujący poznanie nowych wiadomości;
- zoperacjonalizować ogólne cele kształcenia i wychowania oraz zaprogramować treści kształcenia dla ich osiągnięcia;
- posłużyć się podstawowymi elementami warsztatu dydaktycznego;
- wywołać i podtrzymać pozytywną motywację uczniów do rozwoju;
- opracować i posłużyć się różnymi metodami, formami, środkami poznawania, kontroli, analizy i oceny osiągnięć ucznia;
14

za: K. Chałas: Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. Tom I. Lublin-Kielce 2003, s. 19
W. Świętochowski: Psychologiczne uwarunkowania stylu komunikowania się. „Psychologia Wychowawcza” 1994, nr 3, s. 216-223
15
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-

zinterpretować i ocenić osiągnięcia uczniów na tle ich indywidualnych możliwości;
ustalić przyczyny niepowodzeń pedagogicznych i zaproponować formy ich
likwidacji, rozpoznać typowe formy zaburzeń rozwoju i skierować ucznia po
odpowiednią formę pomocy;
dokonać oceny skuteczności własnej pracy i zaproponować jej korektę;
zaplanować własną koncepcję doskonalenia i samokształcenia zawodowego.

Nie można generalizować, ale nauczyciele-wychowawcy w Zespole Szkół
Komunikacji im. H. Cegielskiego w Poznaniu, realizując program dydaktyczny
i wychowawczy: starają się dociec przyczyny niepowodzeń uczniowskich; wchodzą
w kontakt z nauczycielami i wychowawcami innych klas w celu wyjaśnienia spornych kwestii; wchodzą w kontakt z psychologiem szkolnym; zapraszają na rozmowę rodziców wszystkich uczniów mających problemy w szkole; prowadzą monitoring zagrożeń będąc w stałym kontakcie z rodzicami; w przypadku powtórzenia się
sytuacji powiadamiają dyrektora, a nawet organy ścigania; na lekcji wychowawczej
omawiają negatywne sytuacje pokazując wszelkie możliwe konsekwencje, w taki
sposób, aby w przyszłości sytuacje nie powtórzyły się. Nie dopuszcza się w szkole
do sytuacji, w której brakowałoby umiejętnego nawiązania kontaktu nauczycielawychowawcy z uczniami. Ma to wyeliminować powstanie u niektórych uczniów
niechęci do szkoły, a więc zainteresowania nauką. Dzięki temu uczniowie nie będą
lekceważyli swoich obowiązków szkolnych, nie będą łamali norm i wymagań szko16
ły. Każdy nowy rok szkolny przynosi nowe wyzwania, a to powoduje, że należy
weryfikować zasady współpracy i dostosowywać je do aktualnych potrzeb.

16

P. Migała: Patogenne aspekty pracy wychowawczej szkoły. W: A. Zduniak, M. Kryłowicz (red.):
Edukacja dla bezpieczeństwa w rodzinie, szkole i pracy. Warszawa-Poznań 2004, s. 146
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Kazimierz DOPIERAŁA
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
POLITYKA BRYTYJSKA W XIX STULECIU WOBEC POLSKICH
EMIGRANTÓW, W ŚWIETLE ICH KORESPONDENCJI
Tzw. kwestia polska w XIX stuleciu, obejmująca zagadnienie odbudowania
niepodległości Rzeczypospolitej po jej utracie w 1795 r., była wielokrotnie przedmiotem zainteresowań historyków polskich i obcych. Jednakże, w większości patrzono na ten problem z polskiego punktu widzenia, przedstawiając działanie poszczególnych grup polskich emigracyjnych, jej przywódców w zetknięciu z zachodnią rzeczywistością i polityką państw zachodnich takich jak Francja i Wielka Brytania. W tychże państwach pokładano złudną nadzieję odtworzenia polskiego państwa. Na ich terytorium zgromadziła się w większej liczbie polska emigracja polistopadowa, wykształcona, patriotyczna. Pozwolono emigracji działać w kierunku
uzyskania niepodległości dla Rzeczypospolitej, wszakże z różnymi ograniczeniami,
wynikającymi z polityki zagranicznej i wewnętrznej tych państw. Nic zatem dziwnego, że w historiografii, szczególnie polskiej, utrwalił się obraz zabiegów polskich
emigrantów w rządach Francji i Wielkiej Brytanii o tą bolesną dla polskich emigrantów kwestię, a dla rządów państw przyjmujących bardzo drażliwy problem. Należy
przy tym zaznaczyć, że dla wielu z polskich emigrantów była to kwestia najważniejsza, szukanie odpowiedzi czy mają szanse powrotu do swoich rodzinnych stron
w ramach wolnej Rzeczypospolitej czy pozostaną na emigracji. Większość z nich
nie chciała wracać do Polski zniewolonej przez Rosjan, Prusaków i Austriaków.
W historiografii wielokrotnie poruszano to zagadnienie. Ponieważ w latach 1831
-1863 jedynie wychodźstwo polskie wyrażało opinię narodu, było jego reprezentantem, zatem wiele opracowań dotyczy tej grupy ludzi. Późniejsze, do końca XIX
stulecia, działania emigracji polskiej będą o wiele skromniejsze. Związane było to
z przeniesieniem centrum życia narodowego na ziemie polskie i z innym spojrzeniem na możliwość uzyskania niepodległości dla Polski. W polskiej literaturze emigrantów, którzy opuszczali od 1831 r. swój kraj po wojnie polsko-rosyjskiej nazywa
się Wielką Emigracją, nie ze względu na jej liczebność (szacunkowo 5-10 tys.),
ale na wielkość ducha, wiarę w możliwość odbudowania Polski i działanie w tym
kierunku. W tym artykule spróbujemy zasygnalizować problem polityki wewnętrznej
rządu brytyjskiego wobec imigrantów i to tylko w świetle ich korespondencji. Wielokrotnie pisano o emigracji polskiej w Anglii, ukazując jej rozmieszczenie, struktury
organizacyjne, ugrupowania polityczne oraz brytyjskie instytucje polonofilskie.
Odczuwa się jednak niedosyt opracowań na temat wewnętrznej polityki rządu brytyjskiego wobec polskich emigrantów. Jest to wynik, mi się wydaje, słabego wykorzystania zasobów archiwów angielskich i prywatnych kolekcji korespondencji polityków brytyjskich. W prezentowanym artykule uwzględniono korespondencję emigrantów polskich, ale także osiągnięcia historiografii, by uchwycić elementy wewnętrznej polityki angielskiej wobec Polaków, przebywających na Wyspach Brytyjskich. Opracowanie tego zagadnienia jest trudne. W korespondencji wysyłanej
z Londynu przez polskich imigrantów znajduje się mało informacji na temat wewnętrznej polityki rządu brytyjskiego wobec nich. Zatem artykuł, który ukazuje
główne kierunki tej polityki, w większości ogranicza się do przedstawienia stosunku
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rządu brytyjskiego do poczynań organizacji polskich i polonofilskich, przede
wszystkim Literackiego Towarzystwa Przyjaciół Polski (Literary Association of the
1
Friends of Poland).
Począwszy od 1831 r. do ostatniej ćwierci wieku XIX większość wychodźców
politycznych polskich skupiło się przede wszystkim we Francji. Tam powstały centra emigracyjne, choć zrazu wydawało się, że ośrodkiem polskiego życia politycznego będzie Wielka Brytania. Tutaj przybył książę Adam Czartoryski i w politykach
rządu króla Wilhelma IV, upatrywał partnerów do wszczęcia akcji zmierzającej do
odzyskania utraconej przez Polskę niepodległości. Szybko się jednak rozczarował
i wyjechał do Francji, gdzie skupiły się także konkurencyjne w stosunku do jego
poczynań ugrupowania demokratów. Zatem Francja zaczęła odgrywać pierwszoplanową rolę w życiu emigracji polskiej. Wyjątek stanowiły pierwsze lata po Wiośnie Ludów. Wówczas centrum życia demokratycznego polskiego przeniosło się do
2
Londynu. Należy jednakże pamiętać, że w tym czasie poza Francją po 1831 r.,
najwięcej emigrantów zamieszkało w Wielkiej Brytanii. Gdzie byli rozmieszczeni
i ilu ich było? Posiadane dane nie są dokładne, dotyczą tylko niektórych lat, zaczerpnięto je ze statystyk prowadzonych przez polskie i angielskie stowarzyszenia.
Liczba imigrantów zmieniała się w zależności od możliwości uzyskania środków
finansowych potrzebnych do życia oraz od ówczesnej aktualnej sytuacji politycznej
w Europie. W latach 1834-1836 przez Wielką Brytanię przeszło ok. 800 emigran3
tów, z tego 700 osiedliło się na dłużej. Liczba wychodźców postyczniowych
4
w Anglii w latach 1864-1871 nie przekraczała 200 osób. W 1871 r. było ich w Londynie 4229 osób, a w 1891 r. na terenie Wielkiej Brytanii ok. 5 tys., z czego 3 tys.
5
w Londynie.
Na Wyspie Brytyjskiej początkowo polscy imigranci zamieszkiwali przede
wszystkim w Portsmouth i w Londynie, Następnie przenosili się do dużych ośrodków przemysłowych i miejskich, gdzie było można łatwiej znaleźć pracę. Po Wiośnie Ludów, od 1850 r. ich rozproszenie było znaczne. Przebywali m.in. w Southampton, Liverpool, Manchester, Sheffield, Birmingham, Glasgow, Leeds.
W początkowym okresie wychodźstwa po 1831 r. najważniejszą sprawą dla imigrantów polskich była kwestia utrzymania. W odróżnieniu do rządu francuskiego
rząd brytyjski nie udzielił im początkowo żadnej pomocy. Liczono wówczas na hojność komitetów dobroczynnych i społeczeństwa angielskiego. Najpierw do Anglii
przybyli emigranci z korpusu gen. Antoniego Giełguda, potem oficerowie z Prus,
a od 1833 r. wysiedleni z Francji, Belgii, Szwajcarii i Francji. W 1834 r. zeszli na ląd
żołnierze i podoficerowie (211 żołnierzy i jedna kobieta) wyprawieni z Prus statkiem Marianne do Ameryki. Gdy przyznano im i uprzednio przybyłem wychodźcom
pierwszy raz w 1834 r. rządową zapomogę to na listę wypłat wpisano 488 uchodźców polskich z zastrzeżeniem, że będzie ta liczba stała, ale już w 1839 r. wzrosła

1

o Literackim Towarzystwie Przyjaciół Polski zob. K. Dopierała: Literackie Towarzystwo Przyjaciół
Polski w Londynie. „Przegląd Zachodni” 1985 nr 4, s. 63-77
2
S. Kalemba: Wielka Emigracja. Polskie wychodźstwo polityczne w latach 1831-1862. Warszawa 1971,
s. 59
3
Ibidem, s. 68; por. J. Zubrzycki: Polish Immigrants in Britain. A Study of Adjustment. The Hague 1956,
s. 32 “The number of refugees, then including those at Portsmouth, was nearly 500”
4
J. Borejsza: Emigracja polska po powstaniu styczniowym. Warszawa 1966, s. 24-31
5
T. Radzik: Polska diaspora w Wielkiej Brytanii. W: A. Walaszek: Polska diaspora. Kraków 2001, s. 151
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ona do 627 nazwisk. Był to tzw. „żołd” uchwalony 9 czerwca 1834 r. przez Izbę
Gmin (The House of Commons) parlamentu, a wypłacany przez rząd angielski za
pośrednictwem Literackiego Towarzystwa Przyjaciół Polski. Po półtoramiesięcznych przetargach, dzięki swojemu uporowi, pomocy Komitetu Narodowego Emigracji Polskiej (gen. Józef Dwernicki) i części Ogółu Londyńskiego (kpt. Franciszek
Stawiarski), postawie ludności Portsmouth i zawiązanego przez nich stowarzyszenia, Polacy nie zostali wyprawieni ani do Ameryki ani do Algierii. Pozostali w An7
glii. Po Wiośnie Ludów wydalano z kontynentu „burzycieli porządku publicznego”,
do których zaliczono Polaków, przede wszystkim demokratów i radykałów. Zatem
przybywali oni do Anglii (1849 r., Wojciech Darasz, Stanisław Worcell). W 1850 r.
dotarło do portu w Southampton i w Liverpool ok. 150 osób ze Szwajcarii, w trzech
grupach 302 Polaków z Turcji (5 czerwca 1850 r. i 4 marca oraz 6 lipca 1851 r.). W
tych przypadkach powtórzył się scenariusz. Przyjęto ich przyjaźnie i umieszczono
w domu emigrantów (Emigrants Home). Rząd angielski udzielił zapomogi 100 funtowej, ale odmówił stałego wsparcia i wraz przedstawicielami Literackiego Towarzystwa Przyjaciół Polski (Karol Szulczewski, sekretarz Literackiego Towarzystwa,
Edmund Beales) nakłaniał do dalszej podróży na koszt rządowy do Stanów Zjednoczonych. 108 emigrantów wyraziło zgodę uznając, że zabezpieczenie ich bytu
materialnego może dokonać się Stanach Zjednoczonych. Reszta uważała, że należy działać politycznie na rzecz odbudowania Polski i pozostała w Anglii. Na ich
decyzję miała niewątpliwie wpływ agitacja demokratów, a szczególnie Stanisława
Worcella, członka Centralizacji Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. William
James Linton, przewodniczący Komitetu Angielsko-Polskiego, apelował do mieszkańców Liverpoolu, Machesteru, Sheffield i Bermingham, „aby ofiarowali miejsca
stałego pobytu dla tych z polskich uchodźców, którzy niechętnie opuszczaliby Eu8
ropę.” Kwota wypłacanego „żołdu” dla wszystkich polskich emigrantów w 1834 r.
wynosiła 10 tys. funtów szterlingów. W 1846 r. powiększono ją, gdy przybyli emigranci z Krakowa, a następnie w 1848 r. na wniosek lorda Sandona zwiększono
kwotę do 15 tys. funtów szterlingów rocznie. W 1849 r. wypłacano już tylko 7 tys.
funtów szterlingów, w 1850 r. - 3800 funtów szterlingów, a w 1857 r. - 2740 funtów,
co świadczyło o zmniejszającej się liczbie imigrantów polskich, którzy potrzebowali
9
zapomogi. W 1853/54 tylko 189 imigrantów na 804 pobierało zasiłek od rządu
brytyjskiego. Wysokość żołdu wypłacono w zależności od posiadanego stopnia
wojskowego. Tygodniowo dostawali wyżsi oficerowie 15 szylingów, niżsi oficerowie
10, ochotnicy 8 szylingów i 6 pensów, podoficerowie i szeregowcy po 7 szylingów,
mieszkającym bezpłatnie w barakach w Porthmouth po 5 szylingów i 3 pensy. Dla
porównania w tym czasie angielscy tkacze ręczni zarabiali 6-7 szylingów tygodniowo, a tkacze fabryczni 8-9 szylingów. Zatem „żołd” nie był wygórowany, ale
odpowiadał zarobkom robotników angielskich. Jeśli do tego dodamy, że niektórzy
Polacy łączyli się w grupy, kupowali żywność hurtowo i żywili się zbiorowo - to
6

por. Raport of the Proceedings of the Third Annual General Meeting of the Literary Association of the
Friends of Poland 28th March 1853, s. 44.
7
S. Kalemba: op. cit., s. 68
8
J. Zubrzycki: op. cit., s. 37„appealed to the citizens of Liverpool, Manchester, Sheffield and Birmingham to offer permanent domiciles to the Polish refugees who, were reluctant to leave the shores of
Europe”
9
por. S. Kalemba: Polskie zabiegi dyplomatyczne między powstaniem listopadowym a styczniowym
(koniec 1831-1860 r.) W: Historia dyplomacji polskiej. 1795-1918, t. III, Warszawa 1982 s. 243 i 244.
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zasiłek okazywał się wystarczający na skromne życie. Oczywiście Polacy zatrudniali się także przy pracach np. w 1837 r. przy budowie kolei Londyn- Birmingham
(ok. 150 osób), gdzie zarabiali przy pracach ziemnych 3 szylingi dziennie, inni pra10
cowali jako szewcy, piekarze, a największa grupa nauczała języków obcych.
Ciekawym zjawiskiem jest fakt, że w Wielkiej Brytanii w latach 1831-1840 naturalizowało się zaledwie 4 Polaków. W latach 1840-50 liczba ta wzrosła do 82.
Większość z nich przybyła z Królestwa Polskiego i była pochodzenia żydowskiego.
W latach 1858-1869 obywatelstwo angielskie posiadały 295 osoby, co stanowiło
11
42% ogółu polskich imigrantów. Czy mała liczba Polaków przebywających w
Wielkiej Brytanii w jakiś sposób była zauważana w polityce wewnętrznej rządu
brytyjskiego? Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawiony problem.
Z pewnością zauważano przybyszów na terenie Anglii i ich tolerowano, bo nie stanowili realnego zagrożenia dla jej interesów. Potwierdzali swoją obecnością,
wprawdzie niewiele znaczącą, zasadę wolności słowa i przekonań, które bez przeszkód mogli wyrażać. Wzmacniało to poczucie dumy u Anglików, a u imigrantów
przeświadczenie o swobodach panujących w Anglii. Dla rządu angielskiego obecność w Anglii większości z imigrantów polskich, choć niepożądana, mogła się okazać pomocna w prowadzeniu polityki zagranicznej, szczególnie w stosunku do
Rosji. Utrzymywanie Polaków na „żołdzie” ograniczało możliwość rewolucyjnego
wśród nich zachowania. W razie odmiennego zachowania zapomoga natychmiast
zostałaby zawieszona. Rząd brytyjski, działając przez angielskie Literackie Towarzystwo Przyjaciół Polski i rozdzielając „żołd”, miał możliwość wpływania na zachowanie wychodźców, a zarazem, w razie komplikacji dyplomatycznych, międzynarodowych, odżegnania się od kontaktów z polskimi imigrantami. Rozdział pieniędzy był dobrym systemem kontroli poczynań imigrantów polskich. Tak jak w
każdym systemie nadzoru, tak i w tym zdarzały się niedociągnięcia. Kilkakrotnie
rząd brytyjski wskazywał na nieprawidłowości wypłacania „żołdu” osobom, które
nie były na liście w miejsce osób zmarłych lub opuszczających Anglię. „Przez
pierwsze cztery lata - pisał Stuart - zarząd jego funduszu i wypłacanie Polakom
zostały przy Towarzystwie, aż do roku 1838, gdy kanclerz skarbu, w mniemaniu
podobno, że było Towarzystwo zbyt pobłażającym dla wygnańców, i nie dość ściśle zachowywało podane przez niego przepisy, uwolnił Towarzystwo od odpowie12
dzialności, przyjmując sam na siebie ten obowiązek”. Jednakże sprawa ta do
końca nie jest jasna. Literackie Towarzystwo Przyjaciół Polski bowiem sporządzało
i po 1838 r. listy do wypłaty.
W połowie XIX stulecia Wielka Brytania stała się potęgą przemysłową, kolonialną i morską. „Władze brytyjskie tolerowały na swoim terytorium wygnańców
politycznych różnych narodowości i przekonań, ale na ogół nie troszczyły się o ich
13
materialne położenie”. Tak samo jak rząd brytyjski społeczeństwo Wielkiej Brytanii nie było jednomyślne, widząc na swoim terenie Polaków. Odruchem serca było
w Londynie działające od kwietnia 1833 do końca 1834 Polish Exiles Friend założone przez stolarza Johna Thurstona. Wrogie nastroje angielskich robotników do
10

S. Kalemba: op. cit., s. 277-279
Ibidem, s. 281
Address of the Literary Association of the Friends of Poland to the Poles. Drawn up by lord Dudley
Coutts Stuart M. P., London, September 1850, s. 16; zob. H. G. Weisser: Polonophilism and the British
Working Class, 1830 to 1845, „The Polish Review”. 1967 no 2, s. 82
13
S. Kalemba: op. cit., s. 364
11
12
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wychodźców polskich nasiliły się w latach 40. XIX w. wraz z kłopotami gospodarczymi, nękającymi Wielką Brytanię. Angielscy robotnicy bronili swoich posad, a
Polacy i innych narodowości imigranci podejmowali się każdej pracy. Polacy stawali się niekiedy łamistrajkami. Wraz z przezwyciężeniem złej koniunktury gospodarczej uczucie wrogości wśród robotników różnych nacji zacznie zanikać. Szczególnie zmiana ta widoczna była w stosunku do Polskich imigrantów w przededniu
wybuchu wojny krymskiej. Był to wynik nie tylko prosperity gospodarczej w Anglii,
ale także propagandy kół rządowych, aktywności politycznej polskich imigrantów,
przedstawiających przewidywaną wojnę jako sprawiedliwą, mającą doprowadzić
do odrodzenia Polski. Na odbywających się wówczas licznych mityngach (meeting), polscy imigranci ukazywali nieszczęsny los ich ojczyzny, wzbudzali współczucie i powodowali solidarność w działaniu przeciwko Rosji. Rząd brytyjski, choć
nie angażował się tego rodzaju przedsięwzięcia, to nie tylko im nie przeszkadzał,
ale aprobował, by podniecić wśród społeczeństwa angielskiego nastroje wojenne,
antyrosyjskie. Z pewnością nie chodziło rządowi brytyjskiemu w owym czasie o
kwestię polską, ale zapobieżenie ewentualnemu zagrożeniu przez Rosję interesów
angielskich na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Jednakże, nie tylko w chwilach próby
dla Anglii, polscy imigranci znajdowali obrońców, którzy gotowi byli ze względów
dobroczynnych, nieść pomoc dla wychodźstwa polskiego. W Anglii wielu wybitnych
osobistości świata polityki np. Daniel O’Connor, Dudley Coutts Stuart, Wentworth
Beaumont, Cutler Furgusson, Thomas Wyse zajmowało się sprawami emigracji
polskiej, kierując się odruchami sympatii i sprawiedliwości dla narodu, którego
państwo zostało wymazane z mapy Europy. Inni kwestię polską i emigracji polskiej
rozpatrywali ze względów koniunkturalnych, politycznych wykorzystując do swojej
walki politycznej.
Literackie Towarzystwo Przyjaciół Polski utworzono w celu koordynacji działań
charytatywnych na rzecz polskich emigrantów. Ze strony polskiej działali w tym
kierunku Julian Ursyn Niemcewicz, ks. Adam Czartoryski, a z angielskiej poeta
Thomas Campbell. 25 lutego 1832 r. powołano Towarzystwo, do którego wstąpiły
znane osobistości z życia politycznego i literacko-artystycznego angielskiego. Na
jego wzór, choć luźno związane z londyńskim, powstały towarzystwa w innych
ośrodkach w Anglii i Szkocji. Literackie Towarzystwo Przyjaciół Polski początkowo
zajmowało się propagandą sprawy polskiej, inspirowane przez obóz ks. Adama
Czartoryskiego, ale wkrótce także sprawami związanymi z adaptacją polskich imigrantów na ziemi angielskiej. Organizowano w tym celu składki, bale, wiece i koncerty, a pieniądze uzyskane przeznaczano na zapomogi. Literackie Towarzystwo
działało do 1922 kierowane przez Thomasa Campbella, Thomasa Wentworth Beaumonta (od 1834 r.), lorda Dudley Coutts Stuarta (1848-1854), margrabiego K. T.
Breadalbane, margrabiego Townshend, hrabiego Ilchester, lorda Kinnaird, hrabiego K. G. Harrowby i lorda Houghton. Wydaje się, że spełniło swoje zasadnicze
cele, niewątpliwie inspirowane przez rząd brytyjski. W szeregach Literackiego Towarzystwa znajdowali się lojalni obywatele brytyjscy, wywodzący się ze sfer wyższych, którzy byli zwolennikami działań legalnych, prawnych, dyplomatycznych,
a nie rewolucyjnych. Pełne zaufanie objawiło się w powierzeniu towarzystwu pieniędzy na wypłaty „żołdu” dla Polaków. Rząd brytyjski oficjalnie go nie wypłacał,
zatem unikał oskarżeń ze strony państw zaborczych o wspomaganie Polaków.
Powstanie tego Towarzystwa było także istotne dla poczynań obozu księcia Adama Czartoryskiego. Porozumiewano się z członkami rządu brytyjskiego za pomocą
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członków Towarzystwa, badano ich opinię na dany temat, ustalano taktyki wystąpień w parlamencie. Literackie Towarzystwo Przyjaciół Polski spełniało ważną rolę
w życiu społeczności polskiej. Przez organizowanie imprez dobroczynnych na
rzecz Polaków przypominało kwestię polską, przygotowywało opinię publiczną do
jej poruszenia, gdyby rząd brytyjski chciał ją wywołać. Zbierano podpisy, na rzecz
sprawy polskiej i przesyłało petycje do parlamentu. Od końca 1831 r. zwoływano w
Londynie i miastach prowincjonalnych mityngi dla organizowania pomocy Polakom,
potępiano dokonane przez Rosję gwałty i protestowano przeciwko wprowadzeniu
Statutu Organicznego w Królestwie Polskim. To zainteresowanie opinii publicznej
angielskiej, mimo interpelacji (np. Roberta Cutlara Fergussona, 18 kwietnia, 28
czerwca i 9 lipca 1832 r.; Daniela O’Connella 28 czerwca 1832 r.), słabło i nie miało wpływu na politykę rządu brytyjskiego. Jednakże mityngowe działania demokratów i wysłanników (Władysław Zamoyski) ks. Adama Czartoryskiego, dawało atuty
w ręku zmieniających się gabinetów brytyjskich wobec Petersburga, strasząc go
postawieniem kwestii polskiej. Zatem polityka wewnętrzna determinowała politykę
zagraniczną.
Mityngi miały spełniać jeszcze jedną rolę. Na nich podejmowano zagadnienia
dotyczące albo przeszłości Polski albo ówczesnej rzeczywistości, by potem przekształcić je w interpelacje poselskie (mocje) w parlamencie, które prowokowały
rząd brytyjski do zajmowania się sprawą polską i imigrantami. Polacy urządzali
obchody świąt narodowych, a przede wszystkim do r. 1863 obchody wybuchu powstania listopadowego, na które zapraszali wybitne osobistości świata polityki.
W 1837 r. przemawiał na takim wiecu irlandzki prawnik Daniel O’Connell „wielki
wichrzyciel, jak go torysi nazywają, wspaniale przemówił, nie ograniczył się na
rzucaniu klątw na naszych prześladowców, nas samych ostrzegł, że pierwszą po14
trzebą w nieszczęściu jest zgoda”. Znajdujemy tutaj dwa elementy, z którym rząd
brytyjski musiał się borykać, przyjmując na swoim terytorium emigrację polską:
bezustanne dopominanie się o odbudowanie Rzeczypospolitej i drugi element skłócone wychodźstwo, co będzie także miało znaczenie dla społeczeństwa angielskiego. Pierwszy element mógł wprowadzić pewne zadrażnienia na linii Wielka
Brytania i państwa zaborcze (Rosja, Prusy, Austria), czego sobie gabinet brytyjski
nie życzył w czasie pokoju. Ten element był umiejętnie wykorzystywany przez rząd
brytyjski. Z jednej strony stanowił kolec uwierający ustabilizowaną Europę, ale w
czasie zawieruchy wojennej (np. wojna krymska) był używany jako straszak wobec
przeciwników lub pozornych sojuszników (np. Austrii), by zdecydowali się przystąpić do wojny po stronie Anglii. Oczywiście mógł być używany bez względu na to
czy emigracja polska przebywała na terytorium angielskim czy nie. Jednakże większą moralną pewność (a o taką, choćby pozorną w XIX w. bardzo dbano, np.
w kwestii wypowiedzenia wojny) jego użycia stanowiło przebywanie garstki emigrantów i ich żądania. Tym niemniej każda imigracja, a imigracja polska w szczególności była elementem niepożądanym na gruncie brytyjskim. Spring Rice, minister skarbu, w rozmowie z Władysławem Zamoyskim, „narzekał na Francję, która
wyprawiała Polaków do Anglii, których chce się pozbyć, a więc najburzliwszych
i najniesforniejszych”. Gotów był zapłacić żołd przybyłym w 1836 r. Polakom, o
którym wcześniej nie chciał słyszeć, by tylko ks. Adam Czartoryski wpłynął na rząd
francuski o wstrzymaniu wysyłania Polaków. Widocznie ta sprawa - przybywania
14
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polskich emigrantów do Anglii była istotna dla rządu angielskiego, skoro Henry
John Palmerston przyrzekł Władysławowi Zamoyskiemu wysłanie w tej sprawie
instrukcji lordowi Granville, posłowi brytyjskiemu w Paryżu. Na uregulowanie tej
kwestii zależało obu stronom rządowi angielskiemu i obozowi ks. Adama Czartoryskiego. Wydaje się, że wypływały one z dwóch różnych przyczyn. Rząd brytyjski
chciał zachować spokój wewnątrz kraju. Za cenę kilku tysięcy funtów nie wpływałby
element niepewny do Anglii. Ks. A. Czartoryski chciał, by te dwa mocarstwa zauważyły kwestię polską, a nie zajmowały się sprawą grupy Polaków. Zatem w jego
imieniu lord Dudley Coutts Stuart 30 stycznia 1838 r. rozmawiał z Henry Johnem
Palmerstonem. Wynik tej rozmowy streszcza się w następujących słowach. „Ale,
gdym go wprost zapytał, co zamierza uczynić dla Polaków, jeśli Francja weźmie
zobowiązanie, jakiego się od niej domaga, odpowiedział z uroczystą powagą, w
której się lubuje, że radby wiedzieć jakie gwarancje da rząd francuski, bo „inna
15
rzecz obiecać a inna wykonać”. Zgodziłby się na subsydia, co uchwaliłaby Izba
Lordów. Rzeczywiście rząd przekazał sumę 5 tys. funtów szterlingów rocznie Literackiemu Towarzystwu Przyjaciół Polski, które całość pieniędzy wypłaciło zarejestrowanym imigrantom. Także Literackie Towarzystwo Przyjaciół Polski starało się
wysłać poza Wyspy Brytyjskie imigrantów polskich, szczególnie tych najburzliwszych. Ale sprawa ta okazała się nie taka prosta. Wysłani bowiem za angielskie
pieniądze do Nowego Jorku zaciągnęli się do oddziałów kanadyjskich powstańców,
walczących przeciwko Brytyjczykom. Zatem pozostawała Europa - na razie tylko
Belgia, a później także Turcja. Co było przyczyną, że Rząd Jej Królewskiej Mości
zgodził się na powiększenie subsydiów. Wł. Zamoyski stwierdził - „nie ulega wątpliwości, że skłoniła rząd do tego kroku chęć położenia końca odwoływaniom się
do publiczności na korzyść Polski. Odezwy tego rodzaju wywołują więcej, niż objawy litości dla jednostek, bo współczucie dla sprawy, co w wysokim stopniu drażni
nie tylko Moskali, ale i ich przyjaciół. Spring Rice zdradził się przede mną z podob16
nym zapatrywaniem”. W parlamencie wnoszono wielokrotnie mocje. Część z nich
od razu odrzucano, nad innymi dyskutowano. W 1836 r. dwie mocje (19 lutego) przyniosły odmowę Henry Johna Palmerstona wystąpienia w sprawie Polski, ale
17
zwiększyły fundusz dla emigrantów polskich w Anglii. Mocje w parlamencie 30
czerwca 1842 r. wniósł Henry Gally Knight z powodu dokonanych przez Rosję
zmian prawnych w Królestwie Polskim, zniesienia Rady Stanu w Warszawie i przeniesienia instytucji sądów do Petersburga. Wezwał rząd brytyjski, by interweniował
w tej kwestii w Rosji. Mocje poparli lord Hume, sir Robert Inglis, Charles Howard i
sir Robert Peel. Tego ostatniego mowa szczególne wywarła wrażenie. Polacy
przebywający w Londynie śledzili z najwyższym uznaniem jego wystąpienie, które
jednak nie spotkało się z aprobatą rządu brytyjskiego i ministra spraw zagranicz18
nych George Hamilton-Gordona Aberdeena. W 1846 r. w czasie powstania krakowskiego, ogół emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii (10 marca) zgłosił się pod
sztandary księcia Adama, do walki z wrogiem, bez względu na różnice przekonań.
Odbył się mityng zorganizowany przez Literackie Towarzystwo Przyjaciół Polski,
15
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na który przybyło 35 Anglików i Polacy. Proponowano, by Wielka Brytania zajęła
stanowisko wobec sposobu zdławienia powstania krakowskiego i zarazem, by
uznała likwidację Republiki Krakowskiej za pogwałcenie traktatu wersalskiego.
Z mocją w tej sprawie 11 sierpnia 1846 r. wystąpił lord Beaumont, a 17 sierpnia w
Izbie Gmin odpowiadał Henry John Palmerston, o którym Władysław Zamoyski
napisał „Ten łotr Palmerston wypowiedział cenną mowę, a wszakże nasi wrogowie
triumfować będą ze sposobu, w jaki tłumaczy traktat wiedeński w stosunku do Ga19
licji.” Wprawdzie 23 listopada 1846 r. Palmerston, a następnie 3 grudnia jego
francuski kolega François Guizot przesłali słabe protesty dyplomatyczne do stolic
wschodnioeuropejskich przeciwko bezprawnemu aktowi inkorporacyjnemu Republiki Krakowskiej do Austrii, ale nie dali się nakłonić, mimo zabiegów przedstawicieli Hôtelu Lambert do wspólnej, poważnej akcji.
Sprawa przygotowania mocji parlamentarnej wymagała długotrwałej pracy.
Zaprzątała ona myśli polityków imigracyjnych polskich ze względu na rozgrywające
się w 1861 r. w Królestwie Polskim wydarzenia, które świadczyły o możliwości
wybuchu na ziemiach polskich następnego powstania. Przede wszystkim należało
znaleźć posła, który by ją wniósł. „Mam ochotników niemało do poparcia, nie mogę
20
dotąd nakłonić nikogo do wniesienia rzeczy”. Odmawiali tacy politycy jak Edward
Georg Derby, Henry Georg Grey, Redcliffe Stratford Canning i inni stwierdzając, że
sprawa polska nie dojrzała jeszcze do postawienia w parlamencie, bo nie ma możliwości jej rozwiązania. Działalność posłów rosyjskich także torpedowała zamierzenia Polaków. Chodziło o wniesienie wniosku, domagającego się od rządu brytyjskiego ujawnienia treści depesz dyplomatycznych z okresu powstania listopadowego (1830-1831). Zgodził się je wnieść deputowany Pope John Hennessy, ir21
landzki katolik. Odtąd on będzie obrońcą sprawy polskiej, wielokrotnie występując w tej kwestii w parlamencie. W Hôtelu Lambert uważano, że jego skrajnie katolickie poglądy mogą zaszkodzić kwestii polskiej w protestanckiej Anglii. „Obawy co
do Irlandczyka miał także Wł. Zamoyski, który przed pierwszym wystąpieniem
Hennessy’a w parlamencie w sprawie polskiej poświęcił wiele czasu na przekonanie gorliwego katolika, aby przy tej okazji nie występował z ostrym atakiem na ministrów angielskich w kwestii obrony papieża, a tym bardziej nie wspominał o Irlan22
dii”. Wprawdzie rząd zgodził się ujawnić korespondencję, ale tylko z Rosją, pomijając depesze z Francji i Austrii. Ocenę wystąpienia posła irlandzkiego dał książę
Władysław Czartoryski w liście do Waleriana Kalinki (5 lipca 1861 r.). „Dyskusja z 2
lipca w jego opinii była udana, choć wybór mówcy nieszczególnie trafny, co w konsekwencji spowodowało, iż nienawiść do Hennessy’a wygrała z sympatią dla
sprawy polskiej”. Niekiedy wykorzystywano sprawę polską dla rozgrywki wewnętrznej między politykami angielskimi, np. w listopadzie 1861 r., chcących obalić
premiera Henry Johna Palmerstona. Inspirował ich tzn. Foreign Affairs Committees
19
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na czele z Davidem Urquhartem. Mityngi organizowane przez Urquharta w sprawie polskiej nie były afirmowane przez stronę polską. Polacy bali się, jak przysłowiowego ognia, wciągnięcia w wewnętrzne spory polityków angielskich. Oskarżono
by ich wówczas o mieszanie się do spraw wewnętrznych brytyjskich, na co opinia
publiczna angielska była mocno wyczulona. Nie było to łatwym zadaniem, gdyż
pojawiły się wypowiedzi Henry Johna Palmerstona o utrzymywanie przez Włady24
sława Zamoyskiego kontaktów z jego politycznymi wrogami. „Ta sytuacja wymagała od Wł. Zamoyskiego dużej zręczności, aby przy okazji nie zrazić najbardziej
wpływowych czynników w Londynie, nie utracić ich zaufania i uniknąć oskarżeń o
ingerencję w sprawy wewnętrzne kraju. Niejednokrotnie Zamoyski po wygłoszeniu
przemówienia inaugurującego spotkanie opuszczał je w momencie, gdy na mównicę wkraczał polityk z opozycji, który miał zamiar poddać bezkompromisowej kryty25
ce politykę ówczesnego rządu.” W kołach imigracyjnych pamiętano o niefortunnej
odezwie gen. Józefa Dwernickiego, wzywającego wyborców z okręgu Marylebone
w Londynie do głosowania na płk. Thompsona a odrzuceniu kandydatury lorda
Dudley Coutts Stuarta. „Times” i inne dzienniki wyraziły wówczas swoje oburzenie
z powodu mieszania się cudzoziemca i wezwały Polaków, by nie nadużywali an26
gielskiej gościnności. Zaniepokojony był także tą sprawą rząd brytyjski, który
zareagował natychmiast. Wstrzymał wypłatę „żołdu”. Równocześnie z uwagą
przyjmowano wiadomość opublikowaną w „Times” (31 lipca 1840 r., Case of the
Polish Refugees), gdy czterej Polacy (Walenty Wężyk, Ksawery Sierakowski, Kazimierz Chojecki, czwarty Anastazy Dunin utonął) uczestnicy nieudanego puczu ks.
Ludwika Napoleona Bonapartego w Boulogne po opuszczeniu francuskiego więzienia powrócili do Anglii bez przeszkód ze strony rządu brytyjskiego.
Mityngi oddziaływały bardzo silnie na imigrację polską i na kraj, ale także były
obserwowane przez władze brytyjskie. Niektórzy politycy brytyjscy traktowali sprawę polską instrumentalnie np. George Denman, członek Izby Gmin, rozpoczynający wówczas dopiero karierę polityka. Zgodził się wystąpić z mocją w kwietniu 1862
27
r. wiedząc, iż rząd brytyjski będzie taką interpelację mile widział. Polacy kupowali
niekiedy, dając prezenty, wystąpienia posłów. Takie apanaże dawano Edmundowi
Bealsowi, adwokatowi angielskiemu, przewodniczącemu Ligi Narodowej na rzecz
Niepodległości Polski (National League for the Independance of Poland, zał. 28 VII
28
1863 r.) w Wielkiej Brytanii, i Pope John Hennessyowi. Niezwykłym na gruncie
angielskim był rok 1863 – rok wybuchu powstania styczniowego na ziemiach polskich. Mityngi odbywały się w większych miastach. Szczególnie zauważalnym był
odbyty 17 marca w Londynie w Mansion House, oficjalnej rezydencji Lorda Majora.
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Także w tym roku nie było kłopotów z wnoszeniem mocji w parlamencie, ze wzglę29
du na nastroje antyrosyjskie i antypruskie.
Sfery rządzące Wielką Brytanią wielokrotnie wykorzystywały kwestię polską,
by podnieść swój prestiż w opinii publicznej angielskiej, która wielokrotnie wyrażała
swoją sympatię dla niepodległości Polski. Literackie Towarzystwo Przyjaciół Polski
organizowało bale, które tylko pozornie miały charakter apolityczny, a cel charytatywny. Zapraszano na nie bogatych, a przede wszystkim wpływowych gości. Wyraźnie cel polityczny przebija przygotowaniom do balu, odbytym 10 czerwca 1844
r., w trakcie wizyty cara Mikołaja I w Londynie, trwającej od 1 czerwca. Każda ze
stron uczestnicząca w balu – angielska i polska - chciała odnieść korzyści. Opinia
publiczna co do osoby cara w Anglii była podzielona. „Times” prawił carowi komplementy, natomiast „Punch” przedstawił królową siedzącą naprzeciw cara, a nad
jej głową wisiała mapa Irlandii, a nad jego Polski. Królowa ze skruszonym wyrazem
30
twarzy mówiła carowi: „Bracie, bracie, oboje zawiniliśmy”. Wprawdzie prasa w
Wielkiej Brytanii wyrażała własne poglądy, niekiedy nie licząc się ze zdaniem rządu
brytyjskiego, jednak postępowanie władz brytyjskich wydaje się być zaskakującym.
Wizyta cara Mikołaja I miała potwierdzić dobre stosunki Rosji z Anglią. Z pewnością demonstrowanie wobec cara niechęci, szczególnie przez wpływowych arystokratów lub ich małżonki nie było nie tylko nietaktowne, ale przeciwne polityce władz
brytyjskich. Można zrozumieć zdumiewająco mocne zaangażowanie się w bal polski lady Palmerston i lady Clanricarde. Ich małżonkowie byli w opozycji w stosunku
do polityki zagranicznej, prowadzonej przez George Hamilton-Gordona Aberdeena,
ale zaangażowanie ks. Alberta, małżonka królowej Wiktorii, który polecił odłożyć
bal wydawany przez lorda Wiltona dla króla saskiego Fryderyka Augusta II, by nie
31
przeszkadzał balowi polskiemu nie było już tak wytłumaczalne. Tym bardziej, że
jego małżonka, królowa Wiktoria obawiała się zamachu ze strony jakiegoś Polaka
32
na cara. To wspólne, polsko-brytyjskie działanie zostało zakłócone odczytaniem
odezwy 5 czerwca w Portland Place, przyjętej uprzednio przez większość polskich
imigrantów mimo sprzeciwu lorda Dudley Coutts Stuarta, która znieważyła cara
Mikołaja I i była obraźliwą dla rządu brytyjskiego. Opublikował ją jako ogłoszenie
płatne „Morning Chronicle”. Car, po odmowie przez środowisko imigracyjne polskie
przyjęcia ofiarowanego przez niego datku na bal, wyjechał z Anglii w przededniu
jego rozpoczęcia. Znajdują się w korespondencji lorda Dudley Coutts Stuarta
wzmianki o zachowaniu się rządu brytyjskiego. Dlaczego lord George HamiltonGordon Aberdeen nie zażądał odwołania balu jako prowokacji wymierzonej przeciwko carowi? Czy rzeczywiście rząd brytyjski uznał, jak wówczas tłumaczono, że
nie warto było się zajmować tym balem?
Skład społeczny imigrantów polskich jak i głoszone poglądy były odmienne.
Rząd brytyjski tolerował na zarządzanym przez siebie terytorium zarówno zwolenników Hôtelu Lambert, kierowanego przez ks. Adama Czartoryskiego a następnie
przez jego syna Władysława, jak i zwolenników umiarkowanych demokratów, zrzeszonych w demokratycznym Ogóle Londyńskim (Stanisław Worcell i ks. Aleksan29
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der Kazimierz Pułaski), z którego wyłoniła się bardzo radykalna Gmina Londyn
(1834 r.). Trzydziestu jej członków w jesieni 1834 r. przeniosło się na wyspę Jersey
i, w gościnie u Zenona Świętosławskiego, zawiązali Towarzystwo Demokratyczne
Polskie (TDP), z której radykałowie wystąpili i założyli (1835 r.) socjalistycznoutopijną Gromadę Grudziąż Ludu Polskiego (rozwiązała się w 1846 r.), a w 1836 r.
grupka radykałów mieszkających w miasteczku St Helier na Jersey (Zenon Świętochowski i Jan Kryński) utworzyła Gromadę Humań Ludu Polskiego (rozwiązała się
w 1843 r.), następnie (1841 r.) Gromadę Praga w Londynie. Gromadzianie żyli we
wspólnocie, korzystając z zapomóg rządu angielskiego. W 1838 r. powstało Towarzystwo Wyznawców Obowiązków Społecznych, wyłonione w wyniku rozłamu z
Gromady Grudziąż.
Po 1849 r. władze Centralizacji TDP przeniosły się do Anglii, gdzie działała
największa, licząca 80 członków Sekcja Londyn (1850 r.), ona to prowadziła ożywioną działalność. Poza Londynem działały sekcje TDP w Anglii w Bradford, Halifax, na wyspie Jersey, w Leeds, Manchester, Nottingham, Newcastle, Rochdale,
Sunderland i Sheffield. Centralizacja TDP współpracowała z emigrantami francuskimi, włoskimi, niemieckimi, rumuńskimi i węgierskimi przebywającymi na wygnaniu w Anglii. Razem pisali w wydawanym od jesieni 1849 r. przez emigrantów francuskich w Londynie czasopiśmie „Le Proscrit” (Wygnaniec), a później zmieniło
nazwę na „La Voix du Proscrit” (Głos Wygnańca). Wojciech Darasz wszedł do Centralnego Komitetu Demokracji Europejskiej utworzonego w połowie 1850 r. Komitet
organizował wiece, wydawał odezwy na terenie Anglii. Centralizacja londyńska
współpracowała z radykałami działaczy angielskich np. z Wiliam James Lintonem,
wydawcą „The English Republic”.
Rząd brytyjski znał problemy wewnętrzne imigracji polskiej, jej rozbicie polityczne. Wyraźnie ujawniła się ta kwestia w czasie wojny krymskiej. W Anglii lewica
emigracyjna jak i Centralizacja londyńska, obserwując cele i założenia polityki brytyjskiej, sprzeciwiały się udziałowi Polaków w tej wojnie u boku armii zachodnich.
Natomiast uważali, że korzystając z wojny należy wywołać powstanie na ziemiach
polskich przeciwko Rosji. Zwoływali wiece np. 31 listopada 1853 olbrzymi międzynarodowy wiec w Londynie i w innych miastach. Domagano się od parlamentu
uznania niepodległości i uznania tego warunku jako warunek pokoju. Zbierano
podpisy. Papier, na którym składano podpisy, miał w sierpniu 1854 r. ważyć 100
funtów. Niekiedy jednak wiece wymykały się z pod kontroli. Przykładem tego był
mityng zorganizowany 8 sierpnia 1855 przez członków Literackiego Towarzystwa
Przyjaciół Polski w czasie trwającej wojny krymskiej i wywołał on reakcję rządu
brytyjskiego. Do tego mityngu przyłączyli się członkowie Centralizacji (demokraci) i
radykałowie brytyjscy. Przerodził się w manifestację antyrządową, a zarazem protest przeciwko polityce obozu ks. Adama Czartoryskiego. Rząd brytyjski, zasko33
czony tym wydarzeniem, ograniczył akcję wiecową. Wiece nie wpłynęły na politykę władz brytyjskich w kwestii polskiej, ale rozbudziły dla Polaków i Polski sympatię
społeczeństwa angielskiego. Rząd brytyjski wyraźnie stanął po stronie obozu ks.
Adama Czartoryskiego, w imieniu którego Władysław Zamoyski w 1855 r. uzyskał
od Anglii prawo tworzenia na żołdzie i pod zwierzchnością brytyjską w państwie
osmańskim dywizji Kozaków. Rekrutację ochotników do polskiego wojska przeprowadzano także w Londynie, co zmniejszyło liczbę imigrantów na terytorium brytyj33
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skim. Okazało się jednak, że wkrótce rząd brytyjski pozbył się tej jednostki wojskowej, przekazując ją Turcji, która wojsko polskie rozwiązała.
21 września 1856 r. imigranci polscy, związani ze Stowarzyszeniem Międzynarodowym, utworzyli w Londynie związek polityczny nazwany Gromadą Rewolucyjną Londyn Ludu Polskiego (Zenon Świętosławski, Jan Kryński, Henryk Abicht),
która prawdopodobnie działała do 1863 r. Ideologia Gromad odżyła w Związku
Ludu Polskiego, istniejącego w latach 1872-1877 w Anglii. 5 stycznia 1862 r. w
Wielkiej Brytanii zawiązało się Tymczasowe Zjednoczenie Emigracji Polskiej. Wpi34
sało się do niego 187 emigrantów. Prezesem jego został Napoleon Żaba, sekretarzami Konrad Dąbrowski, członkami Julian Przyjemski, Stanisław Szumlański,
Józef Charliński. Wydaje się, że była to odpowiedź na zawiązaną w Paryżu 6 października Komisję Tymczasową jednoczącej się emigracji (mającej w Londynie filię
- Deputację), której celem było powołanie reprezentacji wychodźstwa. Władze brytyjskie zgodziły się w 1890 r. na zaakceptowanie działania w Londynie, przeniesionej z Genewy Centralnej Organizacji Polskiej Partii Socjalistycznej. Tym bardziej
wyraziły zgodę na powołanie w Londynie organizacji o charakterze religijnospołeczno-kulturalnych - Towarzystwa Polskiego (zał. 1885 r.), działającego w
35
środowiskach robotniczych, i Polskiej Misji Katolickiej (zał. 1894 r.).
Istotnym elementem polityki brytyjskiej było także przyglądanie się wychodźcom polskim przebywającym w Anglii. Niekiedy byli niesforni, co oczywiście psuło
opinię pozostałym. Dochodziło do sporów, bójek między nimi. O tego rodzaju nawet krwawych zajściach informowała prasa, co bulwersowało angielską opinię
publiczną, a także rząd brytyjski. Niektórzy pieniądze, dane im przez rząd brytyjski
a przekazywane przez Literackie Towarzystwo Przyjaciół Polski, przegrywali lub
przepijali w tzw. „hells” w okolicy Leicester Square. Zatem z takiego obrotu sprawy
rząd brytyjski nie był zadowolony, ale nie wykazywał jakiś oznak zaniepokojenia.
Rząd brytyjski, choć z niechęcią przyjmował emigrację polską w swoim państwie, nie przeszkadzał w jej wewnętrznym zorganizowaniu bez względu na reprezentowane poglądy, popierał inicjatywy, które wzmacniały argumenty Wielkiej Brytanii na arenie międzynarodowej. Niewątpliwie bacznie ją obserwował, próbując,
tak mi się wydaje, ześrodkować polskie działania w Literackim Towarzystwie Przyjaciół Polski, popierając tym samym obóz ks. Adama Czartoryskiego. Dawał zapomogi, przede wszystkim wychodźcom z powstania listopadowego, później je ograniczając. Zdawał sobie także sprawę z pobytu tymczasowego emigracji polskiej w
Anglii. Najchętniej jednak rząd brytyjski, pozbyłby się emigrantów polskich, jako
zbędnego balastu, wysyłając ich do Stanów Zjednoczonych lub na kontynent.

34
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Zbigniew DZIEMIANKO
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBYWATELSKICH I PATRIOTYCZNYCH
PRZEZ POLSKIE ORGANIZACJE PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO
W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM
Działania bojowe I wojny światowej spowodowały nie tylko rewolucyjne zmiany w zakresie uzbrojenia i sposobów prowadzenia walki, ale także w metodach
szkolenia żołnierza. Wojna przetworzyła się w walkę rezerw, gdzie rezerwą stało
się całe społeczeństwo, z absolutnie wszystkimi swoimi zasobami. Ponadto zmagania wojenne pokazały, jak ważnym elementem szkolenia żołnierza jest jego odporność psychofizyczna, że o zwycięstwie w wojnie decyduje: stan liczebny armii;
stan techniczny uzbrojenia oraz w dużym stopniu czynnik moralny – patriotyzm i
wola walki całego społeczeństwa. O możliwościach obronnych państwa nie decydowała tylko wartość samej armii stałej, ale także morale całego społeczeństwa,
1
które w chwili zagrożenia wyzwalałoby wolę obrony niepodległości.
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku głównym zadaniem,
jakie stanęło przed państwem, było ugruntowane niepodległego bytu oraz zapewnienie bezpieczeństwa w najbliższej przyszłości. Główne zadania w tej dziedzinie
miały wykonywać siły zbrojne, ale przygotowaniami obronnymi objęto całe społeczeństwo. Zdawano sobie sprawę, że do pomocy wojsku trzeba przygotować całe
społeczeństwo. Przysposobienie wojskowe społeczeństwa polskiego w okresie
dwudziestolecia międzywojennego było realizowane pod hasłem „naród pod bronią”. W warunkach Polski, która przez okres zaborów nie posiadała własnej armii
ani organizacji paramilitarnych zajmujących się przygotowaniem młodzieży do
służby wojskowej (nie licząc organizacji paramilitarnych działających na terenie
Galicji), stawiało to trudne zadania do realizacji przed organami do tego powołanymi.
Pierwszą komórka zajmującą się przysposobieniem wojskowym w Ministerstwie Spraw Wojskowych (MSWojsk.) był referat stowarzyszeń wojskowowychowawczych przy Oddziale II Sztabu Generalnego. W lipcu 1921 roku wraz z
nową organizacją MSWojsk. powołano Wydział Przysposobienia Rezerw przy Oddziale III Sztabu Generalnego MSWojsk., który odpowiadał między innymi za
współpracę ze stowarzyszeniami paramilitarnymi, udzielanie im pomocy materialnej, instruktorskiej oraz za opracowywanie programów i metod ich realizacji. Na
jego czele stał ppłk Adam Koc. Ponadto przy Sztabie Generalnym funkcjonował
Wydział Wychowania Fizycznego, którego kierownikiem był płk dr Władysław
Osmólski. W 1922 roku wydział ten wszedł w skład Oddziału III Sztabu Generalnego MSWojsk. Ponadto w Dowództwach Okręgów Korpusów oraz w Powiatowych
Komendach Uzupełnień działali oficerowie - instruktorzy odpowiedzialni za przysposobienie wojskowe młodzieży szkolnej. Do ich obowiązków należało prowadzenie współpracy ze wszystkimi stowarzyszeniami i organizacjami upoważnionymi przez MSWojsk. do prowadzenia przysposobienia wojskowego. Oficerowie ci
1
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nie rozporządzając środkami finansowymi i materiałowymi niewiele mogli zrobić.
Poza tym znaczna ilość tych stanowisk nie była obsadzona.
Ważnym etapem w rozwoju przysposobienia wojskowego było powołanie Dekretem Rady Ministrów z 25 kwietnia 1925 roku Rady Naczelnej Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i
Oświecenia Publicznego, pełniącą rolę organu doradczego i opiniodawczego. Powstały także wojewódzkie i powiatowe rady wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego, których zadaniem było propagowanie idei wychowania wojskowego i sportu oraz pobudzanie do prac w tym kierunku ogółu społeczeństwa, a
2
także uzyskiwanie funduszy, terenów ćwiczeń, obiektów sportowych itp.
Pomimo początkowego rozwoju działalność w zakresie przysposobienia wojskowego w Polsce uległa zahamowaniu ze względu na rywalizację różnych partii
politycznych w tym zakresie oraz braku jednoznacznego stanowiska władz państwowych dotyczących kierunku rozwoju w tej dziedzinie. Problem przysposobienia
wojskowego został rozwiązany dopiero po zamachu majowym. Nowy rząd już 28
stycznia 1927 roku powołał Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWFiPW), który miał kierować wszelkimi pracami związanymi z powszechnym wychowaniem fizycznym i przysposobieniem wojskowym.
Powołano wojewódzkie, powiatowe i miejskie komitety wychowania fizycznego i
przysposobienia wojskowego jako organy współpracy społeczeństwa i organów
3
państwowych w zakresie wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego.
Po roku 1927 następuje dynamiczny rozwój wszelkich form związanych z
działalnością wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. 13 grudnia
1927 roku została wydana „Instrukcja wyszkolenia oddziałów przysposobienia wojskowego”. Przyjęto, że przysposobienie wojskowe ma na celu przygotowanie do
służby wojskowej obywateli poza ramami sił zbrojnych i miało obejmować: wychowanie wojskowe, wychowanie fizyczne oraz wyszkolenie wojskowe. Przysposobieniem wojskowym objęto młodzież szkolną, akademicką, młodzież pozaszkolną
oraz rezerwistów i kobiety. W ramach przysposobienia wojskowego na pierwszym
miejscu stawiano wychowanie obywatelskie, którego celem miało być „wyrobienie
uświadomienia narodowego i państwowego wśród członków oddziałów przysposo4
bienia wojskowego”.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego działało w Polsce kilkadziesiąt
organizacji, które dzielono na:
- związki kombatanckie wchodzące w skład Federacji Polskich Związków
Obrońców Ojczyzny;
- organizacje przysposobienia wojskowego;
- towarzystwa wychowania fizycznego i społecznego;
- towarzystwa wychowania fizycznego i społecznego.
Do pierwszej grupy organizacji należała Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny została powołana w 1928 roku do prowadzenia szkolenia wojskowego, wychowania obywatelskiego i fizycznego. Skupiała związki rezerwistów i kom2
A. Cwer: Wychowanie proobronne młodzieży szkół średnich w Polsce w okresie dwudziestolecia
międzywojennego. „Przysposobienie Obronne Obrona Cywilna w Szkole” 1998, nr 2, s. 68-69
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batantów. Ważniejsze z nich to: Związek Legionistów Polskich; Związek P.O.W;
Związek Legionistów Puławskich; Związek Żołnierzy I Polskiego Korpusu Wschodniego; Związek Inwalidów Wojennych; Legia Inwalidów; Związek b. Ochotników
Armii Polskiej; Związek Ociemniałych Żołnierzy; Związek Sybiraków; Legion Śląski;
Związek Oficerów w s.s. Związek b. Uczestników Straży Kolejowej; Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej we Francji; Związek Osadników; Związek Murmańczyków; Związek Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863; Związek Oficerów Internowanych; Związek b. Członków Straży Obywatelskiej; Związek b. Kurierów I Brygady Legionów Polskich; Związek b. Powstańców Śląskich; Związek
Obrońców Lwowa; Związek Weteranów Powstań Narodowych; Centralny Związek
Marynarzy Rezerwy; Związek Powstańców i Wojaków OK VIII; Związek b. Wojskowych Polskich w Belgii; Związek Legionistek Polskich; Związek b. Drużyniaczek; Stowarzyszenie Peowiaczek; Stowarzyszenie Strzelczyń 1912-1914; Zwią5
zek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski.
Do drugiej grupy organizacji przysposobienia wojskowego należały: hufce
szkolne przysposobienia wojskowego, hufce pozaszkolne przysposobienia wojskowego Związku Strzeleckiego, przysposobienie wojskowe specjalne: lotnicze,
wodne, konne, kolejowe, radiotechniczne, geograficzne, elektrotechniczne, kobiet,
pocztowe, leśne oraz narciarskie. Do grupy towarzystw wychowania fizycznego i
społecznego należały: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”; Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Męskiej; Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Żeńskiej; Katolicki
Związek Młodzieży Męskiej; Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej; Związek Pracy
Obywatelskiej Kobiet; Organizacja Młodzieży Pracującej; Związek Młodych Pionierów; Związek Młodzieży Ludowej; Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici”; Legion Młodych; Y.M.C.A.; Rodzina Wojskowa; Stowarzyszenie Służby Obywatelskiej; Polski
Biały Krzyż; Polski Czerwony Krzyż; Związek Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej; Robotniczy Instytut Oświatowy im. Żeromskiego; Centralne Towarzystwo
Ogrodów Jordanowskich; Straż Przednia.
Do towarzystw wychowania fizycznego i społecznego należały: Związek Polskich Związków Sportowych; Związek Dziennikarzy Sportowych; Centralny Akademicki Związek Sportowy; Centralny Związek Lekkoatletyki; Centralny Związek
Piłki Nożnej; Centralny Związek Piłki Ręcznej; Centralny Związek Bokserski; Centralny Związek Atletyczny; Centralny Związek Tenisowy; Polski Związek Szermierczy; Polski Związek Hokeja na Lodzie; Polski Związek Hokeja na Trawie; Związek
Towarzystw Kolarskich; Polski Związek Jeździecki; Polski Związek Łyżwiarski;
Polski Związek Motocyklowy; Polski Związek Narciarski; Centralny Związek Pływacki; Centralny Związek Towarzystw Wioślarskich; Polski Związek Żeglarski;
Polski Związek Kajakowy; Polski Związek Łuczników; Polski Związek Tenisa Stołowego; Polski Związek Sportów Głuchoniemych; Polski Związek Strzelectwa Sportowego; Związek Robotniczych Stowarzyszeń Sportowych; Kobiecy Klub Strzelecki; Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej; Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej;
Centralny Związek WKS; Klub Kobiecy „Sprawność”.
Wszystkie z wymienionych kilkudziesięciu organizacji zajmowały się przede
wszystkim wychowaniem obywatelskim oraz w zależności od typu organizacji przysposobieniem wojskowym lub wychowaniem fizycznym. Ostatecznym celem każdej organizacji było wychowanie swych członków na świadomych obywateli pań5

Schemat Organizacji Komitetu Koordynacyjnego przy DOK I. CAW, akta W INO,I.300.68.25

73

stwa polskiego, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Nie można
było w tej dziedzinie odrębnie traktować zagadnień wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego czy wychowania patriotycznego. Wszystkie one miały
służyć potrzebom obrony państwa i wychowania obywatelskiego.
Organizacje przysposobienia wojskowego, sportowe i społeczne w okresie
międzywojennym w Polsce stawiały sobie następujące zadania mające służyć
kształtowaniu postaw obywatelskich i patriotycznych:
1) Rozwijać i utrwalać uczucie miłości ojczyzny przywiązania do własnego
Państwa, poszanowania przeszłości dziejowej i kultury narodu i państwa
polskiego oraz część dla tradycji niepodległości.
2) Ugruntować elementarne zasady religijne, moralne, uczciwość myślenia,
prawdomówność, rzetelność, poczucie godności osobistej, honor, obowiązkowość.
3) Rozwijać kult tradycji rycerskiej, cześć dla wielkich wodzów i trudu żołnierskiego, a szczególności wszczepiać cześć i posłuszeństwo dla wskazań
ideowych odnowiciela Polski Marszałka Józefa. Piłsudskiego oraz zaufaniu
i miłości dla Naczelnego Wodza.
4) Utrwalać głębokie przekonanie że każdy obywatel musi psychicznie się
czuć zawsze żołnierzem i przyzwyczajać do postępowania w życiu codziennym zgodnie z ideałem obywatela żołnierza.
5) Rozwijać zmysł społeczny, poczucie solidarności i karności obywatelskiej,
zdolności do współpracy dla dobra ogólnego i poczucie zbiorowej odpowiedzialności za rozwój sił twórczych narodu i mocy Państwa Polskiego.
6) Wyrabiać zdolność życiową, zaradność obywatelską, poczucie ładu i porządku w życiu jednostkowym i zbiorowym.
7) Przyswajać podstawowe wiadomości o Państwie Polskim, prostować błędne pojęcia, uczyć zrozumienia dla zjawisk życia państwowego i przyzwyczajać do aktywnej postawy wobec przejawów życia zbiorowego i potrzeb
państwa.
8) Budzić ambicję wytrwałej pracy dla Polski, przyzwyczajać do rzetelnego
spełniania swych obowiązków i podejmowania dobrowolnych prac obywatelskich dla dobra zbiorowego.
9) Ułatwiać członkom pracę nad sobą oraz pogłębianie swego wykształcenia,
rozwoju umysłowego, kultury i etyki indywidualnej jak też zwalczać niebez6
pieczeństwo powrotnego analfabetyzmu.
W rezultacie pracy prowadzonej według powyższych wskazań organizacje
społeczno-wojskowe miały „urobić” obywatela, który umiał nie tylko służyć Państwu, ale także wydobywać z siebie nadwyżkę energii, być wzorem w codziennej
pracy dla innych obywateli. Ideałem wychowawczym w organizacjach przysposobienia wojskowego był obywatel żołnierz tzn. człowiek łączący w sobie organicznie
najbardziej pożądane w naszych warunkach cechy obywatelskie i żołnierskie.
Wzorów takich dobrych obywateli żołnierzy do naśladowania dostarczyła przede
wszystkim walka o odzyskanie niepodległości w latach 1914-1920. Wychowanie
obywatelskie w Polsce międzywojennej zostało zorganizowane w następujący
sposób:

6

Zadania w zakresie wychowania obywatelskiego. CAW, akta WINO, I.300.68.15
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-

wychowanie obywatelskie prowadziła: rodzina, szkoła, organizacje przysposobienia wojskowego, organizacje sportowe i wojsko;
- wychowanie fizyczne prowadziła: szkoła, organizacje sportowe, kluby sportowe, wojsko;
- wyszkolenie wojskowe prowadziły organizacje przysposobienia wojskowego przy pomocy wojskowej i wojsko.
Obowiązywała zasada jednolitości programów w dziedzinie wychowania obywatelskiego. Rozpoczynała szkoła ze swoim programem szkolnym, następnie obowiązywała w organizacjach społecznych, które prowadziły przysposobienie wojskowe i
w wojsku instrukcja o pracy oświatowo-wychowawczej.
Wychowanie obywatelskie i patriotyczne zaczynało się w rodzinie. Wychowanie młodzieży na dobrych obywateli nie było prywatną sprawą rodziny. Organizacje
przysposobienia wojskowego miały obowiązek kontaktować się z rodzinami swoich
członków oraz mogły wymagać od nich współdziałania w akcji wychowania obywatelskiego młodzieży. W szczególności chodziło o to, aby rodzina wytwarzała atmosferę wychowania patriotycznego sprzyjającą pracy wychowawczej organizacji przysposobienia wojskowego i wojska. Szkoła na pierwszym miejscu wśród celów stawiała wychowanie i kształcenie przyszłych obywateli twórczych oraz świadomych
swych obowiązków wobec państwa. Ponadto należało do niej zaprawienie młodzieży do wszelkich cnót obywatelskich a przede wszystkim miłości i przywiązania
do własnego państwa.
Organizacje społeczno-wojskowe były dalszym szczeblem w pracy wychowawczej i dlatego rozwijały w swoich członkach nawyki i cnoty obywatelskie zapoczątkowane przez rodzinę i szkołę. Pogłębiały uświadomienie obywatelskie,
względnie te cechy wychowawcze wśród dorosłych, które wojsko już zaszczepiło.
Ponadto wzmacniały więzi psychiczne łączące obywatela z państwem, aby ułatwiać wojsku pracę nad przysposobieniem narodu do obrony ojczyzny i do zadań
związanych z wojną. Służba wojskowa uzupełnia pracę wychowawczą rodziny,
szkoły i organizacji, utrwalała ducha żołnierskiego, w młodym pokoleniu wyrabia
typ pełnowartościowego obywatela żołnierza świadomego celów walki.
W praktyce organizacje przysposobienia wojskowego w okresie dwudziestolecia międzywojennego prowadziły w bardzo szerokim zakresie kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Jednym z głównych celów organizacji przysposobienia wojskowego była walka z analfabetyzmem. Analfabeci przyjmowani
do organizacji mieli obowiązek ukończenia kursu samokształceniowego z tego
zakresu. Każda organizacja zakładała (w miarę możliwości finansowych) świetlice,
kluby, organizowano stałe i ruchome biblioteki, kluby dobrego czytania książki.
Ważnym elementem kształtowania postaw była działalność chórów, orkiestr i teatrów amatorskich. Dużą wagę przywiązywano do obchodów świąt państwowych,
kościelnych, wojskowych i organizacyjnych. W czasie tych obchodów obowiązkowa
była obecność wszystkich członków organizacji w pełnym umundurowaniu. Organizowano obozy szkoleniowe, sportowe i wypoczynkowe oraz kolonie dla dzieci.
Atrakcyjną formą wychowania i kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich dla młodzieży były wycieczki krajoznawcze. Ważną forma wychowania były
tzw. czyny obywatelskie indywidualne i zbiorowe, podczas których najczęściej pracowano na rzecz społeczności lokalnej.
Organizacje paramilitarne dały setkom tysięcy młodych ludzi szansę lepszego
poznania kraju, pogłębienia wiedzy, umiejętności korzystania ze zdobyczy cywili-
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zacyjnych i rozwijania własnych zainteresowań. Każdy z ich członków świadomie
czy nieświadomie oddziaływał na otoczenie przekazując najbliższym sąsiadom
wartości wyniesione ze służby i wiedzę nabyta na kursach. Niewątpliwie sprzyjało
to podnoszeniu ogólnego poziomu wykształcenia, upowszechniało propagowany
przez państwo wzorzec obywatela żołnierza oraz kształtowało postawy patriotycz7
ne i obywatelskie społeczeństwa.

7

J. Odziemkowski: Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej. Warszawa 1996, s. 121
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Zbigniew POPŁAWSKI
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
PROBLEMY MOTORYZACJI WOJSKA POLSKIEGO W LATACH 1919-1939
Znaczenie pojazdów mechanicznych dla efektywnego, głównie szybkiego
przemieszczania wojsk i materiałów doceniono już w czasie trwania I wojny światowej. Po zakończonej wojnie samochód staje się coraz bardziej popularnym środkiem komunikacji i transportu. W niektórych krajach europejskich nastąpił niezwykle szybki rozwój motoryzacji. Proces ten w porównaniu ze stanem motoryzacji w
Polsce ilustruje tabela nr 1.
Tabela nr 1. Rozwój motoryzacji w Polsce na tle wybranych państw europejskich.
Państwo

Stan samochodów:
1.01.1929 r.
570.000

Niemcy

1.01.1924 r.
200.000

1.01.1935 r.
937.000

ZSRR

18.700

b.d.

180.000

Francja

b.d.

1.080.000

2.036.000

Włochy

b.d

189.000

370.000

Czechosłowacja

b.d

60.000

112.000

Polska

7.501

29.423

24.821

Źródło: E. Kozłowski: Wojsko Polskie 1936-1939. Próby modernizacji i rozbudowy, Warszawa 1964, s.178.

Przegląd danych zawartych w powyższej tabeli uwidacznia, jak bardzo Polska
była zapóźniona w rozwoju motoryzacji w porównaniu z innymi państwami europejskimi. W Polsce nastąpiło nawet zjawisko zmniejszenia się ilości zarejestrowanych samochodów. W latach 1929-35 ubyło ich ponad 4,5 tysiąca. Powodowało
to narastające dysproporcje między rozwojem motoryzacji w Polsce, a uwzględnionymi w tabeli innymi państwami. Jeżeli w 1929 roku liczba samochodów w Polsce
była dwukrotnie mniejsza niż w Czechosłowacji, to w roku 1939 była już ponad
czterokrotnie mniejsza. Stan taki musiał mieć wpływ na poziom mobilności wojska.
1
W lipcu 1920 r. Wojsko Polskie posiadało 1.584 samochody różnych typów ,
2
a w kwietniu 1921 r. - 1.940 pojazdów . Były to samochody produkcji niemieckiej,
austriackiej oraz francuskiej i amerykańskiej. Trafiły one do Polski wraz z armią
gen. Józefa Hallera, bądź też zakupiono je z demobilu francuskiego tudzież amerykańskiego. Powyższe dane warto porównać ze strukturą etatową Wojska Polskiego w tym właśnie roku, co ukazuje tabela nr 2.

1

E. Bijak: Plan częściowej motoryzacji sił zbrojnych okresu międzywojennego (1921-1938). W: Materiały z IV konferencji naukowej poświęconej rozwojowi polskiej sztuki wojennej. Warszawa 1967, s. 173
2
M. Cieplewicz, P. Staweczki: Wojskowość polska w latach 1921-1926. W: Zarys dziejów wojskowości
polskiej w latach 1864-1939. Warszawa 1990, s. 463
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Tabela nr 2. Stan etatowy i faktyczny Wojska Polskiego w roku 1921.
Rodzaj formacji

Etat

%

Stan faktyczny

%

wojska samochodowe

4.445

2,0

3.106

1,4

piechota

100.425

45,0

117.990

52,6

wojska taborowe

3.895

1,7

7.318

3,2

kawaleria

48.332

14,5

26.785

11,9

wojska kolejowe

3.978

1,8

4.950

2,2

Źródło: P. Staweczki: Polityka wojskowa Polski 1921-1926. Warszawa 1981, s. 68.

Dane zawarte w tabeli pokazują wyraźnie, że wojska samochodowe stanowiły
najniższy odsetek w ówczesnej strukturze sił zbrojnych. Większość zadań związanych z transportem żołnierzy i sprzętu wojskowego spoczywała na wojskach taborowych i wojskach kolejowych. Przewozy wojsk wymagały zatem dłuższego czasu.
Ponadto, ponieważ koleje nie wszędzie docierały, chcąc dotrzeć do określonego
miejsca, koniecznym stawało się uzupełnianie transportu kolejowego transportem
taborowym. Wynikała zatem potrzeba podjęcia prac zmierzających do zwiększenia
poziomu zmotoryzowania armii. W tym miejscu warto również nadmienić, że na
początku lat dwudziestych trzon wojsk samochodowych stanowiło 10, stacjonujących przy Dowództwach Okręgów Korpusu, dywizjonów samochodowych, po jednym przy każdym dowództwie. Przedstawia to zestawienie (tabela nr 3).
Tabela nr 3. Dyslokacja dywizjonów samochodowych – rok 1926
Numer Dywizjonu
Samochodowego

Miejsce stacjonowania

1

Warszawa

2

Lublin

3

Grodno

4

Łódź

5

Kraków

6

Lwów

7

Poznań

8

Bydgoszcz

9

Brześć n. Bugiem

10

Przemyśl

Źródło: CAW, syg. I.300.41.t.101. Akta Departamentu Technicznego Ministerstwa Spraw Wojskowych.
Rozmieszczenie dywizjonów samochodowych Wojska Polskiego – 1926 rok.

Organizację ówczesnych dywizjonów samochodowych obrazuje, przykładowo,
skład 7 Dywizjonu Samochodowego z Poznania, przedstawiony w tabeli nr 4. Dywizjon podporządkowany był dowódcy DOK VII w Poznaniu. Wykonywał stawiane
przez niego zadania transportowe. Ponadto, szkoląc we własnym zakresie kierow-
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ców i mechaników samochodowych, dywizjon realizował - w oparciu o Szkolną
Kolumnę Samochodów oraz Szkolną Kolumnę Samochodów Pancernych - zadania szkoleniowe. Istotnym czynnikiem, wpływającym na mobilność dywizjonu, była
zdolność dokonywania przeglądów technicznych i napraw bieżących przez Dywizjonowy Zakład Samochodowy. Dowódca dywizjonu pełnił jednocześnie obowiązki
szefa służby samochodowej DOK. Struktura i zadania pozostałych dywizjonów
samochodowych były podobne.
Tabela nr 4. 7 Dywizjon Samochodowy w Poznaniu - rok 1923.
Oddział

Dowódca

Dowództwo 7 Dywizjonu Samochodowego

mjr Suszyński Witold

Kolumna zapasowa

por. Wdowicki Włodzimierz

Kolumna samochodów ciężarowych
i półciężarowych

kpt. Srocki Władysław

Kolumna szkolna samochodów

kpt. Rojek Konstanty

Kolumna szkolna samochodów pancernych

por. Dowrzarowicz Witold

Dywizjonowy zakład samochodowy

kpt. Czajkowski Piotr

Miejsce
postoju

Poznań

Źródło: CAW, syg. I.300.41.t.92. Akta Departamentu Technicznego Ministerstwa Spraw Wojskowych.
Struktura Dywizjonu Samochodowego nr 7 w Poznaniu.

Opracowany w 1926 roku plan mobilizacji wojska określał potrzeby armii na
3
5.530 samochodów i 690 motocykli. W tym czasie w ewidencji wojska figurowało
4
2.164 samochodów oraz 240 motocykli , co stanowiło 39,1 % potrzeb w zakresie
samochodów i – odpowiednio – 34,8 % motocykli. Dziesięć lat później, w dniu 20
lutego1936 roku, stan pojazdów mechanicznych w posiadaniu wojska przedstawiał
5
się następująco :
- samochodów różnych typów – 3.701;
- motocykli – 1.382;
- czołgów i samochodów pancernych – 874.
Powołana w 1936 roku komisja do zbadania i oceny stanu motoryzacji sił zbrojnych
zaproponowała wycofanie z użycia, ze względu na przestarzałość konstrukcji, 858
samochodów, 184 czołgów, 78 samochodów pancernych i 60 przyczep. W latach
1934-1935 Sztab Główny Wojska Polskiego opracował plan częściowej motoryzacji Sił Zbrojnych. Składał się on z dwóch faz. W fazie pierwszej, od końca 1935 do
połowy 1937 roku, dążono do ustalenia braków w sprzęcie motoryzacyjnym. W
fazie drugiej natomiast opracowano plan częściowej motoryzacji wojsk i transportu
oraz organizacji oddziałów motorowych. Prace te zajęły drugą połowę roku 1937 i
pierwsze miesiące roku 1938. W pierwszej fazie planowano zakupić:
- samochody różnych typów - 436 sztuk;
- motocykle - 621 sztuk;
3

E. Bijak, op. cit., s. 173
Tamże
Tamże, s. 182. E. Kozłowski w pracy Wojsko Polskie 1936-1939 podaje bardziej precyzyjne wyliczenia, a mianowicie samochodów osobowych – 517; sanitarnych – 216; ciężarowych 2-tonowych – 1.591;
ciężarowych powyżej 2 ton – 607; cystern – 71; specjalnych – 194; warsztatów – 144. Patrz: E. Kozłowski: Wojsko Polskie 1936-1939. Próby modernizacji i rozbudowy. Warszawa 1964, s. 190-193

4

5
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- ciągniki różnych typów - 89 sztuk;
- przyczepy różnych typów - 177 sztuk;
- drezyny - 90 sztuk;
6
- części zamienne - za 2 813 202 zł.
Plan przewidywał zorganizowanie na wypadek wojny 76 kolumn samochodowych różnego rodzaju z samochodów będących w posiadaniu wojska, a także z
samochodów z poboru z gospodarki cywilnej. Zapasy mobilizacyjne miały gwarantować zorganizowanie 33 kolumn, zaś pobór z gospodarki cywilnej – 43 kolumny.
Plan zakładał zorganizowanie: 42 kolumn samochodów ciężarowych,17 kolumn
samochodów sanitarnych, 10 kolumn samochodów osobowych i sanitarnych, 7
7
kolumn samochodów osobowych. W latach 1937-1938 Sztab Główny opracował
także plan częściowej motoryzacji dowództw i służb. Zakładał on utworzenie kolumn samochodowych ciężkich i lekkich. Kolumny samochodowe ciężkie o ładowności 60 ton każda, miały tworzyć samochody 3-tonowe. Natomiast kolumny samochodowe lekkie o ładowności 36 ton każda miały być zorganizowane z samo8
chodów ciężarowych 2-tonowych. Kolumny te miały stanowić wyposażenie dywizji
piechoty, brygad kawalerii i oddziałów pancerno-motorowych. Plan przewidywał
wprowadzenie na szczeblu dywizji piechoty 2 kolumn samochodowych lekkich. W
efekcie, tabor o zaprzęgu konnym uległby zmniejszeniu z 652 do 340 wozów.
Oprócz 52 samochodów ciężarowych, 2 osobowych i 2 motocykli, które wchodziły
w skład kolumny samochodowej, dywizja piechoty miała zostać wyposażona także
w 27 samochodów ciężarowych dla zmotoryzowania dowództwa, sztabu, parku,
intendentury oraz przewozu ruchomego warsztatu samochodowego i ciągnienia
cysterny. Ogółem dla realizacji tego planu dywizja piechoty miała otrzymać 79
samochodów ciężarowych 2-tonowych, a wszystkie dywizje (plan przewidywał
9
motoryzację 36 dywizji piechoty) 2.844 samochodów ciężarowych. Brygada kawalerii miała dysponować 59 samochodami ciężarowymi 2-tonowymi i 13 samochodami sanitarnymi. Łącznie wszystkie brygady kawalerii (11 brygad) miały otrzymać
10
649 samochodów ciężarowych i 143 sanitarnych. Plan zakładał wyposażenie
transportu na szczeblu armii w dwie kolumny samochodowe ciężkie (60 ton) na
każdą dywizję piechoty. Jego realizacja wymagała przydzielenia armii 1890 samochodów ciężarowych 3-tonowych oraz 1222 samochody sanitarne i specjalne.
Ponadto plan przewidywał zorganizowanie na szczeblu Odwodu Naczelnego
Wodza 70 kolumn samochodowych ciężkich. Wymagało to przydzielenia 1.820
samochodów ciężarowych i 312 samochodów sanitarnych i specjalnych. Ogółem
plan częściowej motoryzacji dowództw i służb wymagał dostarczenia 3.700 samochodów ciężarowych 3-tonowych, 360 samochodów 2-tonowych oraz 1.700 samochodów sanitarnych i specjalnych. Koszty tego przedsięwzięcia miały wynosić 150
11
mln zł. Plan przeznaczał na nie zaledwie 40 mln zł. Tak więc jego realizacja, w
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M. Górecki: Z historii techniki wojskowej: Sprzęt samochodowy Wojska Polskiego w latach 1918-1939.
„Wojskowy Przegląd Techniczny” 1969, nr 6
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dużym stopniu uzależniona od uzyskania potrzebnych kwot pieniężnych, zależała
od stanu ekonomicznego państwa.
Szefostwa poszczególnych rodzajów wojsk i służb określiły niezbędne potrzeby w zakresie pojazdów mechanicznych. Potrzeby te zostały zatwierdzone w Sztabie Głównym w jeden plan częściowej motoryzacji wojska. Jego realizacja zakładała wyposażenie wojska na wypadek wojny w 23.931 pojazdów mechanicznych
różnych rodzajów oraz 3.316 przyczep. Łącznie plan modernizacji rodzajów wojsk
oraz plan motoryzacji dowództw i służb zakładały wprowadzenie do armii na wypadek wojny 32.931 pojazdów mechanicznych różnych rodzajów. W tej liczbie poszczególne rodzaje pojazdów stanowiły:
- motocykle z wózkiem – 3.348;
- samochody osobowo-terenowe – 1.889;
- samochody terenowe – 6.372;
- samochody ciężarowe 2 i 3-tonowe – 16.375;
- samochody specjalne i sanitarne – 2.536;
12
- ciągniki – 2.456.
Wyposażenie wojska w sprzęt wynikało zatem nie z realizacji założeń zawartych w
planach, a stanowiło odzwierciedlenie sytuacji gospodarczej. Z 1.000 posiadanych
w 1939 roku wozów bojowych ponad dwie trzecie (574 czołgów i 100 samochodów
pancernych) było sprzętem stosunkowo tanim, ale też przydatnym wyłącznie do
celów rozpoznawczych. Do właściwych działań na polu walki nadawało się jedynie
327 czołgów lekkich. Należy również podkreślić, że pewna część sprzętu (ponad
100 czołgów jeszcze z okresu I wojny światowej i wszystkie samochody pancerne)
była przestarzała i miała tylko ograniczoną przydatność. Jedynie 15 % ogólnej
liczby czołgów stanowiły czołgi produkcji krajowej typu 7TP, które górowały nad
ówczesnym sprzętem niemieckim, a także radzieckim.
Struktura organizacyjna oddziałów pancerno-motorowych zależała od ich
przeznaczenia i rodzaju sprzętu, jakim dysponowały. Na przykład kompania czołgów rozpoznawczych posiadała:13 czołgów (dwa plutony po 5 czołgów, czołg dowódcy kompanii i dwa czołgi zapasowe), 1 samochód osobowy,13 samochodów
ciężarowych, samochód warsztatowy, 2 przyczepki czołgowe, samochód z radiostacją, samochód z kuchnią polową. Stan kompanii wynosił 91 żołnierzy, w tym: 4
13
oficerów, 32 podoficerów, 55 szeregowców. Służby broni pancernej stanowiły 7
stałych i 4 ruchome parki (składnice oraz warsztaty), 5 parkowych czołówek naprawczych oraz 8 polowych rozlewni paliwa i smarów. Według E. Kozłowskiego, 15
lipca 1939 roku, na półtora miesiąca przed rozpoczęciem wojny, jednostki broni
pancernej dysponowały: 467 czołgami różnych typów; 100 samochodami pancernymi; 300 samochodami osobowymi; 1801 samochodami ciężarowymi; 386 samo14
chodami specjalnymi; 282 przyczepami; 1138 motocyklami.
Dotychczasowe rozważania prowadzą do następujących wniosków:
- w latach 1920-1921 liczba samochodów w dyspozycji wojska zwiększa się
o 356, a w ciągu pięciu kolejnych lat (1921-1926) zaledwie o 224; motoryzacja wojska czyni więc wówczas bardzo wolne postępy;
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w latach 1926-1936 park samochodowy wojska wyraźnie rośnie, przybywa
1.537 pojazdów (przyrost rzędu 71 %); takiej dynamiki wzrostu w okresie
międzywojennym już nie zanotowano;
- prawa, skrajna „kolumna” diagramu prezentuje samochody, którymi 15 lipca 1939 roku dysponują tylko jednostki pancerne. Nie oddaje to jednak
ostatecznej liczby pojazdów, którymi 1 września 1939 roku będzie dysponować armia.
Dostępne autorowi źródła nie pozwoliły, w sposób nie budzący wątpliwości, określić stanu ilościowego parku samochodowego na dzień 1 września 1939 roku.
Przyjmując orientacyjnie, że – wg etatu wojennego – dywizja piechoty powinna
15
16
mieć 76 samochodów , a brygada kawalerii – 66 i uwzględniając ilość zmobilizowanych dywizji piechoty i brygad kawalerii, liczba pojazdów winna sięgać 2.550
samochodów. Uwzględniając powyższe, 1 września 1939 roku Wojsko Polski dysponowało, potencjalnie, nieco ponad 5 tys. samochodów.
W myśl polskiego planu moblizacji „W”, opracowanego w kwietniu 1938 roku,
bataliony pancerne mobilizowały na rzecz poszczególnych związków operacyjnych
następujące formacje:
- Samodzielna Grupa Operacyjna „Narew” - 2 dywizjony pancerne i 2 stałe
parki, 2 kolumny samochodów ciężarowych oraz kolumna samochodów
sanitarnych;
- Armia „Pomorze” - dywizjon pancerny, samodzielna kompania czołgów
rozpoznawczych oraz czołówka naprawcza, kolumna samochodów osobowych, 3 kolumny samochodów ciężarowych i 2 kolumny samochodów
sanitarnych;
- Armia „Modlin” – 2 dywizjony pancerne, 2 samodzielne kompanie czołgów
rozpoznawczych, park stały, kolumna samochodów osobowych, 4 kolumny
samochodów ciężarowych i 2 kolumny samochodów sanitarnych;
- Armia „Poznań” – 2 dywizjony pancerne, park ruchomy, czołówka rozpoznawcza, kolumna samochodów osobowych, 3 kolumny samochodów ciężarowych, 2 kolumny samochodów sanitarnych;
- Armia „Łódź” – 2 dywizjony pancerne, 5 samodzielnych kompanii czołgów
rozpoznawczych, 2 pociągi pancerne, park z czołówką naprawczą, kolumna samochodów osobowych, 6 kolumn samochodów ciężarowych oraz 2
kolumny samochodów sanitarnych;
- Armia „Kraków” – 10 Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej, dywizjon pancerny, 3 kompanie czołgów rozpoznawczych, 2 pociągi pancerne, stały
park i czołówka naprawcza, kolumna samochodów osobowych, 5 kolumn
samochodów ciężarowych i 3 kolumny samochodów sanitarnych;
- Armia Odwodowa „Prusy” – 2 bataliony czołgów lekkich, dywizjon pancerny, kolumna samochodów osobowych i 3 kolumny samochodów ciężarowych;
- Grupa Operacyjna „Wyszków” – pociąg pancerny, 3 kolumny samochodów
ciężarowych i 2 kolumny samochodów sanitarnych;

15
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Oddziały Dyspozycyjne Naczelnego Wodza – Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa, batalion i 3 samodzielne kompanie czołgów lekkich,
17
2 pociągi pancerne i pozostałe kolumny samochodów.
Na czele Dowództwa Broni Pancernych w Ministerstwie Spraw Wojskowych stał
gen. bryg. Stanisław Kozicki, a w Sztabie Naczelnego Wodza dowódcą broni pan18
cernych został płk dypl. Józef Kopciu. Stanowiska dowódców broni pancernych i
– równocześnie – szefów służby samochodowej w poszczególnych związkach
operacyjnych objęli:
- Armia „Modlin” - ppłk Michał Piwoszu;
- Armia „Poznań” - ppłk dypl. Jan Naspiński;
- Armia „Pomorze” - ppłk Jerzy Gliński;
- Armia „Łódź”- płk dypl. Stanisław Rola-Arciszewski;
- Armia „Kraków” - ppłk Jan Górecki;
19
- Armia Odwodowej „Prusy” - płk Józef Koczwara.
Liczba pojazdów, którymi dysponowało Wojsko Polskie w przeddzień wybuchu wojny, jest trudna do określenia. W batalionach pancernych, które oprócz formowania oddziałów bojowych miały wystawiać kolumny samochodowe, przed rozpoczęciem agresji niemiecko-radzieckiej na Polskę było 1.800 samochodów ciężarowych, 300 samochodów osobowych i 400 samochodów specjalnych oraz ponad
1.100 motocykli. Są to dane z połowy lipca 1939 roku i nie obejmują one pojazdów,
choćby, Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej. Brak też tu samochodów
artylerii i saperów, aut w dyspozycji wojsk lotniczych oraz pojazdów Centralnych
Zapasów Mobilizacyjnych. Do tego doliczyć trzeba trudną dziś do ustalenia liczbę
pojazdów cywilnych, zmobilizowanych spośród posiadanych w kraju (dane z 1
stycznia 1939 roku) 8.609 samochodów ciężarowych, 1.535 samochodów specjal20
nych, 31.804 samochodów osobowych oraz 12.061 motocykli. Część z nich armia pozyskała w trybie mobilizacyjnym, a część, już w czasie działań wojennych,
na zasadzie rekwizycji lub bardzo często jako darowiznę.
Analizując proces rozwoju motoryzacji w wojsku II Rzeczypospolitej, należy
wspomnieć także o wyspecjalizowanych instytucjach wojskowych, na których spoczywała główna odpowiedzialność za stopień nasycenia armii sprzętem mechanicznym, a przede wszystkim realizacji założonych planów rozwoju motoryzacji sił
zbrojnych. Już w październiku 1918 roku w tworzącej się armii polskiej powstała
Sekcja Techniczna, którą następnie przemianowano w Departament III Techniczny
Ministerstwa Spraw Wojskowych. W dniu 10 grudnia 1918 roku Departament tworzyły sekcje: budowlana, inżynierii wojskowej, żeglugi napowietrznej, automobilowa
21
(samochodowa) i topograficzna. W kwietniu 1919 roku zapadła decyzja, by z
sekcji automobilowej i kolejowej utworzyć oddzielny Departament X Komunikacji,
ale już w miesiąc później nastąpiła kolejna reorganizacja. Departament Komunikacji rozwiązano. Na jego miejsce powołano Departament III Techniczno-Komunikacyjny z sekcjami: inżynierii i saperów, samochodową i kolejową. Taka struk17
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tura przetrwała do 1 marca 1920 roku, kiedy to utworzono Departament II Wojsk
Technicznych, który tworzyły następujące sekcje: inżynierii i saperów, wojsk samochodowych, wojsk kolejowych, wojsk łączności.
Po wprowadzeniu pokojowej organizacji wojsk, w sierpniu 1921 roku dotychczasowy Departament II został podzielony na Departament VI Wojsk Technicznych
z wydziałami: wojska samochodowe, wojska kolejowe, wojska łączności i na Departament V Inżynierii i Saperów. Jednakże po czterech latach, w czerwcu 1925
roku, wymienione wyżej departamenty zostały ponownie połączone. Utworzono
wówczas Departament V Wojsk Technicznych. Jego nazwę zmieniono w maju
1927 roku na Departament Inżynierii, w którego skład wchodziły wydziały: ogólny,
fortyfikacyjny, saperów, łączności, broni pancernych i wojsk samochodowych oraz
22
referat rachunkowo-budżetowy.
W lutym 1929 roku Departament Inżynierii został przemianowany na Departament Zaopatrzenia Inżynierii. Wyodrębniono z niego część wydziałów, które
utworzyły samodzielne szefostwa. Tak więc z Wydziału Broni Pancernych utworzono Szefostwo Broni Pancernych. Wydział Samochodowy pozostał jednak w Departamencie Zaopatrzenia Inżynierii. Przełomem był rok 1930, kiedy to 23 września
23
powołano do życia Dowództwo Broni Pancernych. Był to organ dowodzenia
wszystkimi oddziałami czołgów, samochodów i pociągów pancernych, podległy
bezpośrednio I Wiceministrowi Spraw Wojskowych. Powyższe rozwiązania organizacyjne przetrwały już do wybuchu wojny.
Częsta reorganizacja instytucji odpowiedzialnych za stan i rozwój motoryzacji
wojska z pewnością nie sprzyjała postępowi tego procesu. Wojsk samochodowych
nie traktowano priorytetowo. Pozytywna zmiana nastąpiła w 1930 roku, w rezultacie powołania Dowództwa Broni Pancernych, ale dopiero od 1936 roku zaczęto
myśleć poważnie o rozwoju motoryzacji i broni pancernej. Szczupłe możliwości
finansowe państwa oraz agresja Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę we
wrześniu 1939 roku spowodowały, że tylko część tych zamierzeń zrealizowano.
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Piotr KWIATKIEWICZ
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
BAKIJSKI DRAMAT
Inspirowany przez liderów „pieriestrojki” koncept budowy „ludowych frontów”
w zamyśle swych pomysłodawców miał im dopomóc w sprawowaniu kontroli nad tą
bardziej niepokorną częścią społeczeństwa, ułatwić nadzór nad politycznie niepoprawnymi środowiskami, a nader wszystko korygować w pożądanym przez siebie
kierunku kurs, jaki obierały. Stało się jednak zgoła inaczej, niż planowano. W Azerbejdżanie, tak zresztą jak i w wielu innych republikach, zamiast pełnić pierwotnie
przypisaną mu rolę demokratycznego zaplecza pierestrojki, począł skupiać element antykomunistyczny, wzmacniając pozycję nie tylko przeciwników ustroju radzieckiego, ale i samego państwa w jego dotychczasowej formie. Tak więc próby
neutralizacji najmniej przychylnych władzy jednostek poprzez „roztopienie” - jak to
zgrabnie ujął polski historyk W. Olszewski - ich oddziaływania w nurcie komunistycznych organizatorów „frontów” również w Azerbejdżanie przyniosło skutek
wręcz przeciwny od zamierzonego. Wbrew intencjom swych twórców, jak też i co
niektórych indywidualności z dawnego kręgu dysydenckiego, sceptycznie podchodzących do możliwości uczestnictwa w powołanym do życia przez władze ruchu,
Ludowy Front stał się jednak główną i na dobrą sprawę jedyną widoczną siłą opozycyjną w republice.
Pojawienie się na wewnętrznej arenie dodatkowego gracza w postaci FLA
(Front Ludowy Azerbejdżanu) okazało się skutecznym katalizatorem mobilizującym
do działania. Pod silną presją społeczną znalazła się przede wszystkim nomenklatura partyjna w Baku, dotąd niewiele robiąca w najbardziej bulwersującej mieszkańców republiki sprawie ormiańskich poczynań i to nie tylko w NKAO (NagornoKarabachskaja Awtonomnaja Obłast'). Ludziom wyraźnie nie wystarczały już tylko
obietnice, żądali od władzy konkretnych posunięć. Oceniana przez pryzmat krytyki
ze strony FLA i nieustannie porównywana z nim stała na straconej pozycji. Rozliczana na każdym kroku ze składanych deklaracji nie brała udziału w licytacji nierealnych obietnic i w oczach obywateli wypadała najzwyczajniej blado na tle nie stroniącego od populistycznych haseł FLA. Brak wewnętrznej spójności w łonie tego
ruchu, tarcia i ostra rywalizacja między jego liderami skutkowały coraz to bardziej
atrakcyjnymi, ale zarazem nie mającymi szans urzeczywistnienia, deklaracjami.
Składane przez polityków tej formacji przy każdej nadarzającej się ku temu okazji
były niczym innym, niż kłodami rzuconymi pod nogi rządzącym w Baku. Problem
sprawiały szczególnie te wyrażające opinię, jakoby to konieczność łożenia na Moskwę stanowiła źródło gospodarczych tarapatów i wszystkich plag, jakie spadły na
Azerbejdżan. Zarzucały rządzącej nim ekipie partyjnej serwilizm i służalczość wobec władz centralnych, oskarżając ją o zdradę własnego narodu i zaprzedanie się
obcym interesom.
Żadne z tych oskarżeń nie miało merytorycznego charakteru. Nie znajdowało
uzasadnienia w danych handlowych dotyczących wymiany, wskaźnikach produkcji
rolnej i przemysłowej. Abstrahowało od faktycznych przyczyn kryzysu, mającego
tak w Azerbejdżanie, jak i na terenie całego radzieckiego imperium podłoże strukturalne, i wynikającego – najogólniej rzecz ujmując – z niewydolności systemu
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opartego na supremacji polityczno – ideologicznej nad rachunkiem ekonomicznym.
Sporadyczne i odosobnione głosy rozsądku, dotykające meritum problemu, nie
znajdowały zrozumienia wśród pozostałych członków FLA, jak i też posłuchu w
społeczeństwie. Nie mogło zresztą być inaczej, gdyż istota całego dysputu nie
tkwiła w polemicznej wymianie argumentów, lecz kampanii propagandowej. O ile
wielką i niekwestionowaną zasługą FLA było podniesienie i wyeksponowanie
sprawy narodowej, to jednak akcent, jaki postawiono przy tym, na pewno jej nie
służył. Eskalacja żądań i pretensji kierowanych pod adresem Moskwy, przy jednoczesnym niewątpliwie nieprzejednanie wrogim stosunku do niej nie tylko utrudniała
ale wręcz uniemożliwiała dialog. Władze partyjne w Baku zostały tym sposobem
niemal ubezwłasnowolnione. Znalazły się między przysłowiowym młotem a kowadłem. Każdą, jakiej by się tylko nie podjęły, próbą okiełznania coraz to bardziej
radykalnych inicjatyw FLA ściągały na siebie fale niewybrednej krytyki ze strony
działaczy tego ugrupowania. Negowano nagminnie lojalność władzy wobec własnego narodu, co poważnie podkopywało resztki zaufania, jakim jeszcze obdarzana była w społeczeństwie. Zważywszy na całkowity brak autorytetu – czynnika
zupełnie niezbędnego dla dalszego zawiadywania losami republiki w tych trudnych
chwilach. Nie posiadała go również w Moskwie, gdzie obwiniana była o sprzyjanie
nacjonalistycznym ekstremistom, czego przejawem miało być właśnie tolerowanie
skrajnych postaw przedstawicieli FLA. Cała sytuacja wyraźnie przerastała ekipę
Wazirowa – pierwszego sekretarza KPAz, która niestety coraz widoczniej dla
wszystkich nie dawała sobie z nią rady.
Nie stwarzało to dobrych rokowań na przyszłość, szczególnie w kontekście
Karabaskim. Pozytywne dla Azerbejdżanskiej SRR zakończenie sporu zależało w
dużej mierze od postawy decydentów w KC KPZR, a ci nie byli skorzy pójść w
sukurs republice i wspierać tutejsze władze partyjne, mając poważne zastrzeżenia
co do ich lojalności względem radzieckiego państwa. To z kolej ośmielało kręgi
miejscowej opozycji dostrzegające w powszechnym wzburzeniu szansę dla siebie.
W rezultacie jesień 1989 roku w Azerbejdżanie upływała pod znakiem politycznych
gierek, w których uczestnicy usiłowali zaskarbić sobie sympatie tłumu, stopniując i
odmieniając na wszystkie możliwe sposoby terminy: tradycja i tożsamość narodowa. Całe dni, tygodnie mijały na bezproduktywnych debatach. Prowadzone przy
coraz silniejszym zaangażowaniu lokalnych mediów, starających się potwierdzić
swój patriotyzm głównie poprzez przytaczanie przykładów tragedii ludzkich będących następstwem popełnianych przez Ormian zbrodni, nie tchnęły optymizmem.
Melancholijna atmosfera i wszechobecny nastrój przygnębienia stały się zaczątkiem wielu dramatów osobistych. Brak stabilizacji, niepewność jutra, bankructwo
idei państwa opiekuńczego pozbawiały ludzi tego, w co kazano im wierzyć przez
lata i co zdążyli uznać za trwały element swego bytu. Pozostawieni sami sobie
często nie potrafili odnaleźć swego miejsca w nowej rzeczywistości, bądź po prostu odrzucali ją, nie godząc się na to, co niosła z sobą.
Powszechna apatia i swary w kręgach politycznych nie oznaczały bynajmniej
stagnacji. Z wolna postępował proces polaryzacji stanowisk w FLA. Wkrótce tez na
kanwie różnic światopoglądowych wyodrębniły się frakcje konserwatywno–
islamska oraz umiarkowana. Niestety żadna nie pretendowała do roli konstruktywnej - twórczej opozycji, a co za tym idzie, konstruktywnego interlokutora dla miejscowych władz w Baku, jak i centralnych w Moskwie, wychodząc naprzeciw potrzebie chwili. Z podobnymi problemami nie borykali się natomiast Ormianie. Pełna
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współpraca Komitetu „Karabach” - powołanego celem odłączenia tego skrawka
Azerbejdżanu od macierzy ze wszystkimi lokalnymi podmiotami politycznymi, także
adwersarzami rządu w Erewanie tworzyła de facto jednolity front i to w przeciwieństwie do Azerbejdżanu nie z nazwy, lecz oparty na konsensusie narodowym, pozwalając skutecznie realizować przyjęte cele i założenia również na płaszczyźnie
dyplomatycznej.
Ofensywa, jakiej się tu podjęli, okazała się niezwykle skuteczna. Będąc niekwestionowanym agresorem, zdołali wpłynąć nie tylko na sposób postrzegania
swych działań, przestawiając się w roli ofiary nacjonalizmu azerbejdżańskiego (co
samo w sobie wobec przygniatającego wręcz ciężaru materiału faktograficznego
potwierdzającego popełniane przez nich zbrodnie i dowodzącego niezbicie pełnej a
zarazem wyłącznej odpowiedzialności, jaką ponosili za zaistniała sytuację, stanowiło majstersztyk obłudy i fałszu) ale też pozyskać sympatie i poparcie dla siebie i
swych planów w gremiach władz centralnych KC KPZR. Dokonali tego, przekonując radzieckich decydentów do utylitarnego charakteru, jakie niesie za sobą dla
interesów Moskwy wzmocnienie Armenii i uczynienie z niej bastionu jej wpływów
na Zakaukaziu. Przypuszczalnie nie nastręczyło im to zbyt wielu problemów, Gorbaczow już wcześniej nie krył swej przychylności dla nich, a polityczny strażnik w
regionie był mu po prostu potrzebny. Zantagonizowani z ludami tureckimi, nie poczuwający do solidarności z narodami kaukaskimi Ormianie nadawali się do tego
idealnie. Pewna i to wcale nie mała odpowiedzialność za zbliżenie Erywania do
Moskwy spadała na FLA. W radzieckiej stolicy wbrew pozorom nie brakło bowiem
również przeciwników kooperacji z Ormianami i prawdopodobnie wystarczyłoby ich
tylko wesprzeć, aby jeśli nie zniweczyć całkowicie, to przynajmniej osłabić rodzącą
się więź współpracy. Nie mieli jednak nawet z kim rozmawiać.
FLA mimowolnie sama też dostarczyła pretekstu pozwalającego otoczeniu
Gorbaczowa na propagandowe uzasadnienie mariażu z Ormianami. Dokonała
tego, odbierając im częściowo inicjatywę w sporze, kiedy to od sierpnia 1989 roku
zajęła się tworzeniem ochotniczych formacji wojskowych a następnie kierowaniem
ich w najbardziej zapalny region. Werbowano do nich rezerwistów, często weteranów wojny afgańskiej. Do kleconych naprędce oddziałów masowo zgłaszali się
uchodźcy. W Azerbejdżanie przebywali od niedawna i jedynie nieliczni z nich zdołali zapuścić tu korzenie. Przytłaczającą większość nie zdążyła się jednak zaadoptować. Nie było to zresztą proste, szczególnie dla osób nie posiadających stałego
zatrudnienia, nieustannie borykających się z problemami bytowymi. Propozycja
FLA nie była co prawda adresowana bezpośrednio do nich, ale właśnie w tym środowisku padła na niezwykle podatny grunt i znalazła największy odzew. Wielu
zaciągało się w szczytnym celu – chcąc uchronić swych ziomków w Karabachu
przed losem, jakiego sami doświadczyli, inni z kolej pałali chęcią odwetu za doznane krzywdy swoje i bliskich. Niemniej jednostki te charakteryzowały wysokie
morale polegające między innymi na bezgranicznym oddaniu sprawie, czym odbiegały od wojsk najemnych i niezwykła zważywszy na nieco przypadkowy skład
karność. Nie obyło się jednak bez krytycznych głosów kwestionujących sens ich
istnienia i nie padały one bynajmniej z ust Ormian. Pojawienie się Azerbejdżańskich formacji wojskowych, kilkukrotnie słabszych liczebnie i niewspółmiernie gorzej wyposażonych, militarnie nie miało większego znaczenia, lecz politycznie pod
wieloma względami było okolicznością właśnie dla nich korzystną.
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Choć parali się podobnym procederem od miesięcy, dysponując już własną
prawdziwie regularną armią, teraz po raz pierwszy uzyskali możliwość usprawiedliwienia swych działań, zdjęcia choćby częściowego brzemienia winy z siebie i
obarczenia nim Azerbejdżan w myśl zasady: dopuściliśmy się tego, ale nie tylko
my. Przyjmując przy tym, zresztą zupełnie słusznie, założenie, zgodnie z którym w
świetle dysponowania tak przez nas, jak i przez nich nielegalnymi zbrojnymi oddziałami pozostającymi poza jakąkolwiek kontrolą zewnętrzną, ośrodek centralny
roszczący sobie pretensje do sprawowania nadzoru nad każdą militarną inicjatywą
uzna to za pogwałcenie swych praw i będzie zainteresowany jedynie przywróceniem dawnego gwarantującego mu monopol porządku, a nie dociekaniem kto
pierwszy go naruszył. Niekoniecznie od niego rozpocznie działania represyjne,
najszybciej poddany zostanie im podmiot bardziej aktywny w danym momencie i
wykazujący mniejszą wolę współpracy. Podobnie rzecz będzie się miała z postronną opinią publiczną. Również ona skłonna będzie dostrzec prowodyra i wichrzyciela w podmiocie mocniej angażującym się, co w decydującej mierze zależeć będzie
od przekazów medialnych. O ile dotąd zdecydowany prym pod tym względem wiedli Ormianie, to od jesieni 1989 roku można było odnieść wrażenie, jakoby FLA
robił wszystko, co było w jego mocy, aby nadgonić miesiące bezczynności władz
republikańskich. Choć nie uciekano się do tak drastycznych środków, jakich skłonne były imać się w tym czasie jednostki podległe Karabaskiemu komitetowi, o dziwo! - rozgłosu towarzyszącego wprowadzonej blokadzie drogowej nic nie mogło
przyćmić. Bestialskie morderstwa, nawet te najbardziej spektakularne, jak dokonane 26 września we wsi Akbułag na panu młodym tuz po ceremonii zaślubin przez
jedną z ormiańskich bojówek, nie obiły się tak głośnym echem. Niemal zasłoną
milczenia okryły się akcje o czysto terrorystycznym charakterze, jakich się one
dopuszczały np. wysadzenie dziesięć dni wcześniej autobusu rejsowego na trasie
Tibilisi – Baku, w którym zginęło pięciu a zostało rannych dwudziestu pięciu pasażerów, ostrzelanie w końcu września z broni maszynowej pociągu osobowego z
Armenii do Nachiczywania.
W państwowej prasie, radiu i telewizji dominowały doniesienia o odcięciu
przez Azerbejdżan linii energetycznych oraz dróg transportowych do Armenii i o
kontrolujących je zbrojnych oddziałach podległych FLA, co w zaistniałych realiach
politycznych nie było okolicznością im sprzyjającą. Powstanie nowych formacji
wojskowych musiało być zatem na zewnątrz odbierane nie inaczej, niż kolejny krok
przyczyniający się do eskalacji konfliktu na Zakaukaziu. Natomiast tego w radzieckim społeczeństwie sobie nie życzono. Opinia publiczna gotowa była tu bez wnikania w genezę i meritum sporu, co krzywdziło Azerbejdżan, transferować winę z
jednej na drugą stronę, obarczając nią zawsze tę wykazującą w danym momencie
większą powściągliwość w działaniu. Tymczasem w łonie FLA dominował pogląd,
zgodnie z którym na bierność nie można było sobie już pozwolić, bo dotychczasowa ugodowość i bezczynność władz ściągnęły na republikę dość nieszczęść.
Przekonanie to wychodziło naprzeciw zapotrzebowaniu samych mieszkańców, a
zarazem też było przez nich podsycane. Umacniała ją zresztą sama postawa Ormian. W dniu 1 grudnia Rada Najwyższa Armeńskiej SRR podjęła uchwałę „O
zjednoczeniu Armeńskiej SRR i Górskiego Karabachu”. Postanowienie podobnie
do całego szeregu przyjętych wcześniej regulacji tej izby w sprawie NKAO nie posiadało żadnej sankcji prawnej. Było sprzeczne z konstytucją ZSRR, która w artykule 78 precyzyjnie stanowiła jednoznacznie zasady postępowania w takiej sytu-
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acji. Zgodnie z przepisem żadna z republik nie mogła włączyć w swój skład obszarów innej, nie otrzymawszy uprzednio jej zgody na to posunięcie. Było to warunkiem sine qua non zmiany, zresztą nie jedynym. Równie dobrze ogłosić mogła
inkorporację Południowej Osetii należącej do Gruzji czy też tadzyckiego Górskiego
Badachszanu, a nawet Jewriejskiego na Dalekim Wschodzie – dokładnie każdego
obwodu autonomicznego dowolnej republiki związkowej i posiadałoby to podobną
moc de iure, niestety nie de facto.
Polityczne reperkusje tego kroku trudne były do zbagatelizowania. W Azerbejdżanie odebrano go jako akt buty i lekceważenia prawa. Nikt nie miał tu wątpliwości co do nielegalnego wymiaru decyzji Rady Najwyższej Armeńskiej SRR, ale też
nie żywił najmniejszych złudzeń, iż Ormianie na to akurat zważać nie będą. Stosowana przez nich nagminnie polityka faktów dokonanych, jak to miało miejsce
ostatnimi czasy choćby w przypadku czystek etnicznych i towarzyszących im wysiedleń, w pełni uzasadniała taki pogląd. Przeniesienie takich praktyk na płaszczyznę legislacyjną dla jurystów pozostawało jedynie politowania godnym zabiegiem
bez szans na powodzenie. Ormianie zdawali się jednak zupełnie nie przyjmować
do wiadomości braku w systemie radzieckim instytucji precedensu tak popularnego
w krajach anglosaskich, usilnie dążąc do stworzenia takowego na swój użytek.
Konsekwentnie tez 9 stycznia 1990 roku przyjęli następną, zbliżoną treścią do
poprzedniej, uchwałę w sprawie NKOA. Tym razem nie obyło się bez reakcji Moskwy, gdzie kolejne posunięcie tego typu Ormian uznano niemal za zamach na
jeden z podstawowych filarów władzy centralnej, jakim był monopol legislacyjny.
Postanowienie Prezydium Rady najwyższej ZSRR z 10 stycznia 1990 roku „o niezgodności z Konstytucją ZSRR aktów dotyczących Górskiego Karabachu przyjętych przez Radę Najwyższą Armeńskiej SRR z 1 grudnia 1989 roku i 9 stycznia
1990” nie pozostawiało żadnych wątpliwości w kwestii interpretacji przepisu. W
Moskwie ograniczono się jednak wyłącznie do obrony swych prerogatyw. Werdyktowi nie towarzyszyły żadne nakazy czy groźby restrykcji umożliwiające przywołanie zgromadzenia prawodawczego w Erywaniu do porządku, zmuszenie go do
anulacji wydanych postanowień i powstrzymania od uchwalania podobnych im w
przyszłości.
Potwierdziły się natomiast wszystkie najgorsze obawy i przeczucia Azerbejdżanu. Dokładnie tak, jak tu przewidywano, Ormianie nie przejawiali najmniejszej
skruchy. Obie decyzje swej Rady Najwyższej uznali nie tylko za obowiązujące, ale
też nie bacząc na nic, przystąpili do ich realizacji. Z początkiem stycznia z śmigłowców Mi–8 przejętych od lotnictwa cywilnego i doposażonych w sprzęt wojskowy ostrzelano zamieszkałe tereny na obszarze wchodzącego w skład NKAO gieranbojskiego regionu Azerbejdżanu. Niesprowokowany, bezpardonowy atak nie
dający się określić inaczej, niż akt agresji, najwyraźniej przelał czarę goryczy. Wobec zmian, jakie zaszły ostatnimi czasy na azerbejdżańskiej scenie politycznej, nie
mógł zostać tu zbagatelizowany, a to oznaczać mogło tylko jedno: wojnę w najbardziej złowieszczym znaczeniu tego słowa. Na wieść o ataku zebrała się utworzona
już wcześniej z ramienia FLA rada obrony narodowej, organ całkowicie niezależny
od rządu, uznający wyłączną zwierzchność nad sobą swego ciała sprawczego.
Zebrani w nim natychmiast podjęli decyzję o przegrupowaniu części swych formacji
i skierowaniu ich na odcinek Gandża – Hanłar celem dokonania uderzenia odwetowego na posterunki przeciwnika. Od 11 stycznia 1990 roku w Gieranbojskim
rejonie toczyły się regularne potyczki azerbejdżańskich jednostek ochotniczych z
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pododdziałami specnazu radzieckich wojsk wewnętrznych usiłujących je rozbroić.
Moskwa, wcielając się w rolę rozjemcy, mimowolnie wyzbywała się resztek bezstronności. Włączając się w konflikt, porzuciła resztki obiektywizmu, koncentrując
się na osiągnięciu doraźnych korzyści politycznych, a te najwyraźniej nie kojarzyły
się z interesem Azerbejdżanu.
W dniu 15 stycznia na znaczącej części jego obszaru wprowadziła stan wyjątkowy. Obowiązywać miał na terytoriach republiki w strefie pogranicznej ZSRR ciągnących się długim pasem wzdłuż zachodniej i południowej rubieży państwa.
Zresztą nie tylko tu. Ogłoszony został on bowiem także w NKAO, a także przyległym doń goriskim regionie Armeńskiej SRR. Biorąc pod uwagę powierzchnię i
gęstość zaludnienia ziem objętych specjalnym reżymem prawnym, ta ostatnia z
wymienionych dziwnym zrządzeniem losu potraktowana została bardzo ulgowo.
Wyłożone w treści dekretu wyjaśnienie powodów zawieszenia swobód obywatelskich czyniło te preferencje zupełnie niezrozumiałymi. Akcentując troskę o los
uchodźców i skandaliczność sytuacji, w wyniku której, jak to w nim ujęto: w czasie
pokoju przybywa osób wypędzonych z swych siedzib a tym samym pozbawionych
normalnych warunków do życia i pracy oraz są ofiary śmiertelne, podejście to zakrawało wręcz o farsę. Abstrahowało od tego, dokąd i przed kim ci ludzie uciekali.
Lektura przekazu pozwalała domniemać postronnemu czytelnikowi, jakoby znajdowali się oni w obu republikach w zbliżonych czy tez podobnych proporcjach.
Rzeczywistość przedstawiała się jednak skrajnie inaczej. Przypadki osób podających się za wygnanych z Azerbejdżanu dało się zliczyć na palcach jednej ręki,
natomiast z drugiej strony przeszło stukilkudziesięciotysięczna rzesza poszkodowanych w następstwie prowadzonych przez Ormian czystek etnicznych zalegała w
obozach. Fakty przemawiały jednoznacznie, kogo należy obarczyć winą za to, co
się stało, a kogo uznać za poszkodowanego. Nie stwarzały możliwości, aby pomylić oprawcę z prześladowanym i usiłować równomiernie obarczyć ich odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację. Tymczasem tak właśnie zrobiono.
W akcie nie wymieniono żadnych nazw miejscowości prócz Baku i Gandży,
dwóch najważniejszych ośrodków politycznych Azerbejdżanu. Oba posłużyły jako
przykład patologii stosunków społecznych, bezprawia, anarchii i chaosu. Miast,
gdzie zabójstwa, grabieże i zamieszki z użyciem broni są na porządku dziennym.
Kreowany tym sposobem obraz był po prostu nieprawdziwy, oczerniał i szkalował
tutejszą ludność. Mocno przejaskrawiony, wynaturzony nie służył przedstawieniu
rzeczywistości, lecz wychodził naprzeciw konkretnym potrzebom politycznym.
Wprowadzenie stanu wyjątkowego było przedsięwzięciem zakrojonym na niezwykle szeroką skalę i jako takie wymagało miejscowego wsparcia. Bez niego nie miało szans na realizację i to bynajmniej nie tylko ze względów logistycznych. Konieczne było ono również na płaszczyźnie legislacyjnej. Zgodnie z literą prawą,
sankcja lokalnego zgromadzenia ustawodawczego była niezbędna, aby reżym
mógł zacząć obowiązywać. Bez cienia wątpliwości lokalne władze partyjne odegrały w całej intrydze bardzo niechlubną rolę. Społeczeństwo republiki nigdy nie darzyło zaufaniem tak Wazirowa, jak i grona otaczających go współpracowników. Nie
stroniono zresztą od manifestowania tej niechęci. Od momentu wejścia na scenę
polityczną FLA robiono to nieustannie i na każdym kroku. Demonstracje nawołującej do zdymisjonowania, a nierzadko obalenia znienawidzonej władzy, prędzej czy
później musiały doprowadzić do takiego rezultatu. Posiadała ona zresztą pełną
świadomość tego stanu rzeczy. Przyjęła tez strategię działania podporządkowana

90

wyłącznie jednemu celowi: utrzymaniu się przy sterach przez możliwie najdłuższy
okres czasu. Przekształcając dialog z opozycją w niekończącą, pełną intryg rozgrywkę polityczną, uciekała od ciążącej na niej odpowiedzialności, jaką niosłyby za
sobą decyzje, które należało podjąć w kluczowych dla republiki kwestiach. Usiłowała przerzucić ją na cudze barki, zamiast stawić czoła wyzwaniu i swym obowiązkom. Liczyła przede wszystkim na Moskwę, postrzegając w niej siłę zdolną do
uzdrowienia sytuacji w republice, co w tym ujęciu oznaczało pozbycie się opozycji.
Potwierdzały to adresowane na Kreml tajne depesze podpisywane przez A. Wazirowa, A. Mutalibowa, W. Gusejnowa i W. Polaniczko. Żądali w nich głównie przysłania dodatkowych sił zbrojnych do Baku. Byli inspiratorami stanu wyjątkowego i
oczekiwali z niecierpliwością na wprowadzający go dekret.
Podjęcie decyzji w tej sprawie ściśle koordynowano z nimi, i dlatego wiedzieli
o wszystkim przed oficjalnym podaniem informacji do wiadomości publicznej. W
dniach bezpośrednio poprzedzających ogłoszenie aktu prowadzili dyskretne przygotowania do wcielenia go w życie: zwalniano chorych ze szpitali, ewakuowano z
Baku rodziny wojskowych. Zrobiono dosłownie wszystko, aby 14 stycznia 1990
roku na posiedzeniu KC KPAz został on zatwierdzony. Nie było w tym większych
problemów i z czystej obawy przed możliwością utraty członkowie tego gremium
przyjęli go. Nazajutrz z polecenia Wazirowa zaakceptowano na posiedzeniu Rady
Najwyższej ASRR wprowadzenie stanu wyjątkowego. Formalnie postanowienie to
nie miało jednak mocy prawnej, gdyż w tym czasie Elmira Gafarowa piastująca
funkcję Przewodniczącej Prezydium tego zgromadzenia przebywała na delegacji w
Moskwie. Obecność osoby kierującej z urzędu pracami izby była natomiast nieodzownym warunkiem, aby tego typu uchwała mogła zostać uznana za legalną.
Wymogu tego nie dopełniono, a co za tym idzie, nie miała ona mocy wykonawczej.
W konsekwencji również każda z wydanych w oparciu o nią decyzji godziła w cały
szereg aktów normatywnych łącznie z Konstytucją i poważnie naruszała obowiązujące przepisy. Bez ich sankcji ogłoszony 15 stycznia reżym nie dawał się określić
inaczej, niż mianem puczu, co zresztą zgodne było z jego charakterem. Dla ówczesnego kierownictwa partyjnego w Baku, podobnie jak i jego zwierzchnictwa w
Moskwie, nie miało to jednak większego znaczenia. Po swoim powrocie E. Gafarowa złożyła swoją parafkę na dokumencie, choć po nie w czasie, bo cala machina
uruchamiająca bieg wydarzeń dawno już ruszyła, usankcjonowała wszystko post
factum, jakby nic się nie stało, i taki właśnie miałby być naturalny porządek rzeczy.
Na dobrą sprawę nikt też nawet nie czekał na dopełnienie procedur. Decyzje
zapadały na Kremlu, gdzie wszelkie przeszkody w ich wdrożeniu wynikające z
prawa stanowionego w republikach związkowych postrzegano jako lokalny koloryt i
folklor mogący posiadać w określonych okolicznościach utylitarne znaczenie. Wieczorem 19 stycznia do Baku przybyli Dmitrij Jazow - minister obrony ZSRR oraz
spraw wewnętrznych Wadim Bakatin ze swymi zastępcami W. Wariennikowem i A.
Demidowem, przedstawiciele KC KPZR Jewgienij Primakow, A. Girienko, W. Michajłow oraz F. Bobkow, wiceszef KGB. W tym czasie A. Wazirow przebywający w
sztabie 4 armii wsiadł do wojskowego samolotu i opuścił Baku, udając się do Moskwy. Tego samego dnia M. Gorbaczow podpisał odrębny dekret „o wprowadzeniu
stanu wyjątkowego w mieście Baku”. Właściwie zatwierdzał jedynie faktyczne status quo. Jednostki specnazu operowały bowiem już w azerbejdżańskiej stolicy.
Było to kolejne pogwałcenie prawa, mieszkańców nie uprzedzono bowiem o obowiązującym od północy 20 stycznia 1990 roku reżymie, choć konstytucyjne tak
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radzieckie jak i azerbejdżańskie zapisy obligowały do tego. Ogłoszono go dopiero
rankiem, kiedy to akcja pacyfikacyjna trwała w najlepsze. Ludność cywilna była
całkowicie zdezorientowana i zaskoczona tym, co się działo na ulicach. Trudno się
dziwić, gdyż dołożono wszelkich możliwych starań, aby tak właśnie się stało.
Jeszcze 19 stycznia 1990 roku późnym popołudniem, trzymając się instrukcji
władz naczelnych KGB, komandosi z grupy szturmowej „Alfa” przystąpili do działania. O godzinie 19.22 po zatwierdzeniu rozkazu przez stojącego na czele jego
azerbejdżańskiej komórki W. Gusejnowa wysadzili w powietrze blok energetyczny
lokalnej telewizji. Odcięcie mieszkańców od podstawowego źródła informacji spotęgowało chaos w mieście. Koncentracji wojsk wokół Baku nie dało się ukryć, łącznie z rozmieszczonymi w wybranych regionach Azerbejdżanu sięgała 66,5 tys.
żołnierzy. Podczas mityngów oraz za pośrednictwem środków masowego przekazu, dopóki te funkcjonowały, wysoko postawieni funkcjonariusze partii oraz rządu
uspakajali społeczeństwo. Nie miało dojść do wprowadzenia stanu wyjątkowego, a
tym samym i wkroczenia sił zbrojnych do miasta, takie przynajmniej przekonanie
usiłowali zaszczepić w nim swymi przemówieniami. W znacznym stopniu udało im
się osiągnąć zamierzony cel. Uwierzono im, bo uchodzili za osoby dobrze poinformowane niewiele mogące zyskać na kłamstwie. Przypuszczalnie w zdecydowanej
większości sami byli jednak ofiarami manipulacji, bo wydarzenia toczyły się w zgoła
odmiennym kierunku, niż to deklarowali.
Wieczorem 19 stycznia doszło do całego szeregu chuligańskich ekscesów.
Nieznani sprawcy rabowali sklepy, podpalali samochody, niszczyli prywatne i publiczne mienie. Zaalarmowane o wybrykach ekstremistów przez anonimowych
informatorów KC KPAz oraz MSW poprosiło o wsparcie zewnętrzne. Wszystko
było ściśle wyreżyserowane i odbywało się w oparciu o wcześniej ustalony, dokładnie ukartowany scenariusz. Około północy na ulicach miasta pojawiły się czołgi. Jednocześnie na nabrzeżu z okrętów floty kaspijskiej wysadzony został silny
desant. Starcia z mieszkańcami trwały do godzin popołudniowych, stopniowo wygasając. Przed zmierzchem Baku było już całkowicie spacyfikowane. Według oficjalnych statystyk zginęły 132 osoby cywilne, a 612 zostało rannych. Aresztowano i
represjonowano w oparciu o fikcyjne zarzuty 841 obywateli. Straty materialne
oszacowano na 5 637 286 rubli, co po państwowym kursie odpowiadało w przybliżeniu 9 mln USD. Zdecydowana większość ofiar śmiertelnych pochodzi z nocy i
wczesnych godzin porannych. Była to w znaczącej mierze konsekwencja braku
informacji. Komunikat o stanie wyjątkowym ogłoszono drogą radiową dopiero w
godzinie 7.00. Do tego czasu życie straciła już setka ludzi, pierwszych dziewięciu
zginęło, zanim jeszcze o godzinie 00:00 20 stycznia rozkaz Gorbaczowa nabrał
mocy. Najzupełniej niepotrzebnie, nie stwarzając żadnego zagrożenia, w okolicznościach, których dałoby się uniknąć, gdyby tylko wiedzieli o wprowadzeniu reżymu i godziny milicyjnej. Ginęli, usiłując bronić swego mienia, bądź próbując przeparkować samochód na widok czołgów, starając się zabezpieczyć witrynę sklepu
bądź wejście do kamienicy, wracając nieświadomi tego, co się dzieje, nocą do
domów, wyglądając zaciekawieni dochodzącymi z ulicy odgłosami przez okno i w
dziesiątkach podobnych sytuacji. Nierzadko zupełnie dramatycznych, jak choćby
ekipa pogotowia ratunkowego, która została ostrzelana, śpiesząc z pomocą rannym.
Zaniedbanie, a co bardziej prawdopodobne – celowe złamanie prawnego
obowiązku uprzedzenia ludności doprowadziło do masakry. Tymczasem przy
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odrobinie dobrej woli była ona absolutnie do uniknięcia, takowej jednak wyraźnie
brakowało. Trudno dostrzec ją w orędziu wygłoszonym do żołnierzy bezpośrednio
przed interwencją: „zostaliście odtransportowani do Baku, aby chronić Rosjan –
ludność miejscowa brutalnie ich morduje; ekstremiści poumieszczali snajperów na
dachach budynków wokół koszarów Salyan (miejsce w Baku, gdzie stacjonował
główny garnizon wojskowy), jedynie na tym terytorium rozmieszczono 110 stanowisk strzelniczych; budynki i mieszkania pełne są rebeliantów z Narodowego Frontu Azerbejdżanu, którzy są rozmieszczeni, aby spotkać was z potężnymi karabinami maszynowymi”. Na pewno nie służyło temu włączenie w skład korpusu interwencyjnego żołnierzy, oficerów, a nawet kadetów narodowości ormiańskiej. To
właśnie im przypisuje się największe okrucieństwo. We wspomnieniach świadków
tamtych wydarzeń do dnia dzisiejszego utkwił w pamięci obraz przerażonych skutkami pogromu rosyjskich wojskowych odwiedzających lazarety z rannymi i tłumaczących: to nie my , uwierzcie i zaniechajcie wendetty na naszych rodakach, żaden
z nas nie nacisnął na cyngiel, cała ta krwawa łaźnia to sprawka waszych armeńskich sąsiadów. W istocie to, co zastali, było potworne, bo też czego można było
się spodziewać po tym, gdy zaledwie parę godzin wcześniej czołgi i transportery
opancerzone niszczyły to, co stało im na drodze, a żołnierze strzelali do wszystkiego i wszystkich dookoła. Nierzadko bezpośrednio z bliska – rezultat oględziny
zwłok: Y. Meyerovich 27 ran postrzałowych, D. Khanmammadov – 10, R. Rustamov – 23 etc. Ciała były w strzępach. Użyto Kalasznikowów z nabojami o kalibrze
5.45 mm, co samo w sobie było zbrodnią. Kule docierały dosłownie wszędzie. Kilka
osób zostało zadźganych bagnetami. W ten sposób zginął np. niewidomy inwalida
B. Yefimtsev – co raczej obala tezę o konieczności użycia środków ostatecznych
wobec stawiających najbardziej zaciekły opór.
Takiej potrzeby nie było. Podobnie próżno szukać wytłumaczenia dla rozkazu,
za sprawą którego wojska radzieckie wkroczyły do Baku. Do przejęcia całkowitej
kontroli nad miastem i wprowadzenia w nim reżymu stanu wyjątkowego w zupełności wystarczyły te skoszarowane na miejscu. W azerbejdżańskiej stolicy poza formacjami sensu stricte policyjnymi, przebywało bowiem 11,5 tys. żołnierzy Oddziałów Wewnętrznych, Sztab 4 – tej Armii dysponujący potężnym zapleczem, liczne
jednostki garnizonu w Baku i siły powietrzne oraz kilkuset kadetów tutejszej wyższej Szkoły Oficerskiej. Ściągnięcie i postawienie tu kolejnych 66 tysięcy ludzi z
militarnego punktu widzenia nie znajdowało żadnego uzasadnienia. Równie niemożliwe do wyjaśnienia na tej kanwie jest wspomniane zastosowanie do karabinów Kalasznikowów model 74 kul kalibru 5.45 – z natury predestynowanych do
zadawania ciężkich ran, amunicji jeszcze podczas wojny afgańskiej potocznie
zwaną „zatrutymi pociskami” i to bynajmniej nieprzypadkowo. Przedsięwzięto zatem środki zupełnie nieadekwatne do wymogów chwili. Wbrew temu, co sugerowano wysyłanym do Baku żołnierzom, nikt nie czekał na nich z bronią, gotując się
do walki. Nie musieli też chronić Rosjan i Ormian, uwalniać ich rodziny z rąk nacjonalistycznych ekstremistów. Cała operacja miała zgoła odmienny cel: stłamsić i
zgnieść w zarodku dochodzący do głosu ruch niepodległościowy. Powstrzymać
liderów FLA, osłabić ich wpływy w społeczeństwie, pozbawić inicjatywy. Podejmując rzuconą przez nich rękawice, ekipa gorbaczowowska miała jednak też znacznie
bardziej dalekosiężne zamiary, niż rozprawa z miejscową opozycją. Zyskała świetną okazję, aby potwierdzić – co było dla niej w tym okresie niezwykle istotne – swój
pryncypialny charakter i moc stanowienia, jaką nadal rzeczywiście dysponowała.
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Odbudować mocno nadwątlony wizerunek ośrodka decyzyjnego, silnej władzy
potrafiącej przywołać do porządku niepokornych. Wysłać czytelny komunikat do
krytyków pieriestrojki i głasnosti w Moskwie, odpierając zarzut spolegliwości zastosowaniem preferowanych przez nich metod rządzenia. Adresatem przekazu stawały się dokładnie wszystkie narodowości żyjące w granicach ZSRR marzące, jak
Bałtowie, o niezależności. Przede wszystkim jednak trafić miał do mieszkańców
Kaukazu. Zawarte w nim przesłanie nie pozostawiało wątpliwości: koniec z separatystycznymi ciągotkami i nie będą tolerowane żadne akty niesubordynacji, a każda
próba będzie karana równie bezwzględnie.
Baku doskonale nadawało się do realizacji tego przedsięwzięcia. W całym regionie nie można było znaleźć kogokolwiek równie nieprzygotowanego do walki.
Nie ryzykowano niczym: w przeciwieństwie do uzbrojonych po zęby Ormian dysponujących całą zgromadzoną wokół Komitetu „Karabach” strukturą fanatycznych
bojówek nacjonalistycznych, nie wzdrygających się przed podejmowaniem akcji
terrorystycznych, wielokulturowe społeczeństwo azerbejdżańskiej, będące prawdziwą mozaiką etniczną, nie przedstawiało żadnego zagrożenia dla interwentów.
Operacja skazana była od początku na sukces, podobnie jak miasto na dokonaną
w nim masakrę. Opublikowane nazajutrz w moskiewskiej Prawdzie zaprzeczenie
dotyczące ofiar wśród ludności cywilnej: „Głosy o rzekomej śmierci kobiet i dzieci w
rezultacie wprowadzenia stanu wyjątkowego są tylko jawną prowokacją. Trzeba
jeszcze raz powtórzyć: to celowe kłamstwo! Służy wyłącznie temu, aby zwrócić
ludność przeciwko Armii Radzieckiej i organom prawnym. – niczego nie zmieniało,
bo, jak zwykł mawiać niegdyś książę Gorczakow, Nie należy wierzyć w wiadomości
nie zdementowane. W ZSRR rozumiano lepiej niż gdziekolwiek indziej, co w tym
określonym przypadku poniekąd pokrywało się z faktycznymi intencjami zleceniodawców publikacji. Brutalna siła i przemoc jako środek perswazji zdawały się przynosić skutek przeciwny od zamierzonego.
Wazirowowi nie udało się utrzymać u steru władzy. Odegrał role kozła ofiarnego. Dwa dni po dramatycznych zajściach został relegowany z partii. Zarzucono
mu nieudolność i doprowadzenie do kryzysowej sytuacji, za co ponieść miał konsekwencje prawne. Postępowanie oczywiście nigdy nie zostało wszczęte, i cała
sprawa zakończyła się na naganie oraz wykluczeniu z składu KC KPAz. Zresztą i
tak nie było tu już dla niego miejsca. Piastowane przezeń stanowisko I Sekretarza
jeszcze na tym samym posiedzeniu powierzono innemu animatorowi interwencji A.
Mutalibowowi. FLA kontynuował swą działalność. Liderzy ruchu usiłowali nawet
organizować mityngi na bakijskich placach, przed budynkami Rady Najwyższej
republiki i miejscowego komitetu centralnego partii, podczas których nawoływali do
obywatelskiego nieposłuszeństwa. W dniu 31 stycznia zwołano pięcioosobową
podziemną Radę Obrony Narodowej (RON) w składzie: Abulfaz Elczibej, reprezentujący FLA, oraz Etibar Mamedow, Rahim Gazijew, Najmat Panachow i Halig Gandżijew. Poczynania te przynosiły jednak więcej utrapień niż pożytku miejscowej
społeczności. Nie posiadając żadnej wypracowanej recepty na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom republiki, właściwie igrali ich losem. Kierowane przez
FLA pod adresem organów państwowych publiczne groźby, nawoływania do pikiet
i wznoszenia barykad przed miejscami dyslokacji wojska mogło w każdej chwili
doprowadzić do rozlewu krwi. Przede wszystkich dostarczało wygodnego pretekstu
Moskwie do podjęcia kolejnych kroków wymierzonych przeciw republice.
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Jedyną osobą, która w tych trudnych dniach potrafiła zachować spokój i opanowanie, prezentując postawę godną męża stanu, okazał się dawny przywódca
Azerbejdżanu H. Alijew. Przebywając na politycznej zsyłce w radzieckiej stolicy z
zakazem odwiedzania Baku, nazajutrz po tragedii wziął udział w konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie stałego przedstawicielstwa Azerbejdżanu w
Moskwie. Otwarcie potępił działania interwencyjne, oskarżając ekipę gorbaczowowską o dokonanie aktu agresji przeciwko narodowi azerbejdżańskiemu i na
znak protestu przeciw temu złożył legitymację partyjną. Zachowanie to pozostawało w jaskrawym kontraście z tym, co zaprezentowali ówcześni przywódcy republiki
zasiadający w Radzie Najwyższej i Komitecie Centralnym. Zostało tez należycie
docenione przez jej mieszkańców, co utorowało mu drogę do ich serca i politycznej
reinkarnacji.
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Marina KUCHARSKA
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
SŁOWO O WYPRAWIE IGORA – DZIEŁO ORYGINALNE CZY PLAGIAT
Szczęśliwy przypadek w roku 1795 przywiódł pasjonata i kolekcjonera staroruskich zabytków literatury A.I. Musina – Puszkina do odkrycia jednego z rękopisów Powieści o Wyprawie Igora. Praktycznie od razu po opublikowaniu dzieła zaczęły pojawiać się głosy sceptyków odrzucających jego autentyczność. Powodem
sporu były odkrywane w dziele braki spójności tekstu jak również teksty późniejszych utworów literackich z XV i XVI wieku - Opowieść o Mamajewom poboiszcze
i Zadońszczyzny poświęconych Kulikowskiej Bitwie i wychwalających zwycięstwo
rosyjskich wojsk. W powieściach tych znajdują się frazy i fragmenty naśladujące
Słowo. Jednak w odróżnieniu od Powieści nie zawierają one żadnych sprzeczności jak i „czarnych plam”.
Stworzone w końcu XII wieku Słowo o wyprawie Igora jak każdy wspaniały
twór geniuszu ludzkiego ma ogromne znaczenie nie tylko jako dzieło samo w sobie
ale również tym jaki wpływ odegrało na późniejszy rozwój literatury rosyjskiej.
Ten najbardziej kontrowersyjny w całej literaturze wschodniosłowiańskiej
utwór artystyczny został osnuty na tle rzeczywistych wydarzeń historycznych z
dziejów Rusi Kijowskiej u schyłku XII w. Ogniskują się one wokół znanej z innych
źródeł kronikarskich nieudanej wyprawy wojennej czterech książąt siewierskich na
1
Połowców, zainspirowanej przez Igora wiosną 1185r.
W latach trzydziestych XII wieku jak powszechnie wiadomo został zakończony
proces feudalnego podziału Rusi a wraz z nim nastąpiło kształtowanie różnych
gatunków literackich w tym opowieści wojennych, które również wypracowały sobie
całą grupę stałych stylistycznych, leksykalnych reguł, wzorów i szablonów. Owe
środki służyły do opisu bohaterów jak również wydarzeń wojennych. Dla ukształtowania i uznania powszechnego szablonu opowieści wojennych znaczącą rolę odegrały kroniki, należy podkreślić że wielkie znaczenie w historii rozwoju opowieści
wojennych miała dominacja tatarsko-mongolska. Wydarzenia z nią związane
zostały szeroko odzwierciedlone w literaturze tamtych czasów: w Opowieści o
bitwie nad Kalką, Opowieści o zburzeniu Riazania przez Batu-chana, w Słowie o
ruinie ziemi ruskiej, Zadońszczyżnie lub Slowie Sofroniusza z Riazania i Opowieści o Mamajewom poboiszcze.
Spory dotyczące Słowa o wyprawie Igora w odniesieniu do późniejszych tekstów, a w szczególności opowieści wojennych XIII- XVI wieku, przyczyniły się do
pozytywnego rozwiązania jego kardynalnej zagadki odnośnie autentyczności dzieła
i tym samym pozwoliły określić pozycje średniowiecznego rosyjskiego poematu w
procesie literackim jako całości. Rzeczywiście samo istnienie takich opowieści jak:
Opowieść o bitwie nad Kalką (Powiest o Kałskom poboiszcze,, Opowieśći o zburzeniu Riazania przez Batu-chana (Powiest o razorienii Riaziani Batyjem), Słowie o
ruinie ziemi ruskiej (Słowo o pogibieli russkoj ziemli), Zadonszczyzna oraz Opowieść o Mamajewom poboiszcze świadczą o autentyczności ich wspólnego źródła,
którym jest Słowo o wyprawie Igora oraz ewolucji tego utworu w ciągu stuleci. Poza
1

B. Mucha: Historia literatury Rosyjskiej. Wrocław 2002, s. 25
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tym tak bezpośrednie jak i przekształcone fragmenty Słowa o wyprawie Igora
wchodzące w skład tych utworów były wykorzystane dla nowych sytuacji i nowych
bohaterów. Na przykład w odniesieniu do Zadonszczyzny i Opowieści o Mamajewom poboiszcze, autorzy korzystając z kanonów literackich XII wieku dotyczących
przegranej wojsk rosyjskich opowiadają o ich zwycięstwie.
Powyższe pozwoliło na nowo spojrzeć na problem naśladownictwa w literaturze staroruskiej jak i na samo Słowo o wyprawie Igora napisane jako typowe dzieło
literackie XII wieku, którego nie wolno rozpatrywać jako coś wyjątkowego niemającego analogii.
Innymi słowy, przy całej swojej oryginalności Słowo o wyprawie Igora prawidłowo włącza się w proces literacki swych czasów. Pod koniec XII wieku dzieło to
miało wpływ na utwory bezpośrednio związane z tematem najazdów tataro - mongolskich 1223, 1237 i 1240 roku, jak i na opowieści Kulikowskiego cyklu. Nie bacząc na liczne reminiscencje ze Słowa o wyprawie Igora, przedstawione dzieła
literackie poddają się transformacji w takim stopniu, iż w niektórych aspektach
mają unikalny charakter. Na przykład Słowo o ruinie ziemi ruskiej nie ma sobie
równych w opisaniu krajobrazów średniowiecznej Rusi a Opowieść o Mamajewom
poboiszcze w scenie przedstawiającej nocną wróżbę. Z kolei chwalebna pieśń
w Opowieści o zburzeniu Riazania przez Batu-chana z punktu widzenia oprawy i
subtelności rysunku literackiego uznawana jest za swoistego rodzaju wzorcowe
dzieło.
Po drugie tak zwane zapożyczenia, równoległe epizody i liczne podobieństwa
motywów udowadniają po raz kolejny bezpośrednią zależność wymienionych utworów od Słowa o wyprawie Igora. Związane to było z tym, iż staroruska literatura
ceniła wszystko, co zbieżne, łatwo rozpoznawane i powtarzające się. Właśnie z
tego powodu w utworach literackich XIII-XVI ww. tak wiele było wspólnego. Warto
zaznaczyć, że dla poetyki naśladownictwa ważne jest jeszcze jedno zjawisko, polegające na wyborze „wzornika” dzieła oryginalnego z charakterystycznymi stylistycznymi cechami takimi, jakie występują właśnie w Słowie o wyprawie Igora.
Również trzeba zwrócić uwagę na fakt, że tak dla Słowa o wyprawie Igora jak
i dla pozostałych opowieści specyficzne jest organiczne połączenie kategorii
etycznych i estetycznych: pięknem jest wszystko to, co moralne, przepełnione miłością do ojczyzny i Boga, dobro zawsze graniczy z cudem i łączy się z pojęciami
„światła” i „ciepła”, a zło jest mroczne i diaboliczne. Właśnie dlatego we wszystkich
rozpatrywanych utworach ma miejsce kontrast pomiędzy opisem ruskich i wrogich
sił. Należy również podkreślić wspólną dla wszystkich utworów główną ideę - myśl
o jedności całej Rusi. Można dodać, że miłość do ojczyzny i otaczającej jej przyrody jest jednym z najważniejszych motywów średniowiecznej literatury rosyjskiej.
Wobec powyższego nie wzbudza zdziwienia zarówno interpretacja pejzażu rosyjskiego w Słowie o wyprawie Igora, który został przedstawiony w sposób typowy jak
i w pozostałych opowieściach z jednym tylko zastrzeżeniem: w jednych przyroda
jest pokazana w ruchu jako uczestnik wydarzeń życia ludzkiego a w drugich jako
przejaw boskiej mądrości. W pierwszym przypadku jest mowa tylko o tych jej działaniach, które w sposób bezpośredni lub pośredni wywierają wpływ na los człowieka jak ma to miejsce w przypadku Słowa o wyprawie Igora, Zadonszczyzny i
Opowieści o Mamajewom poboiszcze, w drugim są to rozmyślania filozoficzne na
temat mądrości wszechświata spotykane w Słowie o ruinie ziemi ruskiej. Należy
stwierdzić, że we wszystkich utworach widoczne jest połączenie tradycji różnych
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gatunków, wspólna dla danej epoki tendencja do stworzenia emocjonalno nasyconego stylu, który powstał dzięki zastosowaniu systemów powtórzeń, zwrotów tautologicznych, synonimów jak również przy pomocy doboru i łączeniu takich metod
literackich Słowa o wyprawie Igora jakimi są „lamenty” i „peony”.
Odnośnie historyzmu danych dzieł literackich można powiedzieć, że łączą one
w zagadkowy sposób dwa plany: realno-historyczny i fantastyczno-religijny. Jednak bohaterami ich są realne i historycznie ważne postacie, w tym przede wszystkim książęta i bojarstwo. Jeszcze jedną wspólną cechą dla wszystkich tych dzieł
jest ich anonimowość.
Rozpatrując struktury kompozycyjne opowieści zauważa się nich również ślady Słowa o wyprawie Igora. Wszystkie utwory oprócz Opowieści o Mamajewom
poboiszcze, Opowieści o zburzeniu Riazania przez Batu-chana (składa się z czterech części) posiadają tradycyjną trzyczęściową strukturę budowy, w której znaczne miejsce przypada trzeciej części – opowiadaniu o skutkach bitwy (w szczególności w opowieściach o tataro-mongolskich najazdach i w Kulikowskim cyklu.)
Podstawę dla wszystkich utworów tworzą charakterystyczne strukturalne i artystyczne cechy stylistyczne gatunku opowieści wojennej, wzbogaconej kosztem
wykorzystania elementów liro-epickiego gatunku i folkloru Słowa o wyprawie Igora.
Jednak trzeba zaznaczyć, iż między kompozycjami występują również znaczące
różnice. Po pierwsze trzy podstawowe jak i włączone w nie mniej znaczne jednostki kompozycyjne Słowa o wyprawie Igora różnią się nie tylko artystycznym i logicznym, ale i formalnym zakończeniem. Przy czym tylko niektóre z nich przypominają
opowieści wojenne. Z kolei dla kompozycji pozostałych utworów, w szczególności
Zadonszczyzny, można zauważyć mechaniczne naśladowanie wielkiego poematu,
w wyniku którego jej streszczenie nie zawsze odpowiada realnemu przebiegowi
wydarzeń, jak również nieudolność stylów, zbytek niezrozumiałych i bezsensownych miejsc tego utworu. Ale byłoby niesprawiedliwym nie wspomnieć i o nowych
kompozycyjnych elementach opowieści Kulikowskiego cyklu. Są to: mowa niezależna bohaterów, formy liryczne, symbolizm opisu podporządkowany jedynemu
celowi, mianowicie stworzeniu logicznego opowiadania o wydarzeniach zamiast
wyszczególnienia ich podstawowych etapów. Należy dodać, iż Słowo o wyprawie
Igora niewątpliwie podporządkowano emocjonalnym i lirycznym wymogom, dzięki
którym była przestrzegana jego chronologiczna kolejność i nie ma nic wspólnego z
historyczną i informacyjną opowieścią na zasadzie, której zbudowano większość
opowieści wojennych, pierwszorzędnym celem, których jest przekazywanie dokładnego przebiegu wydarzeń, na przykład na polu Kulikowskim. Po drugie, liczne
odpowiadające sobie elementy nie są równoważne ze względu na zajmowane
przez nie miejsca w tekstach porównywanych utworów. Z jednolitej i harmonijnej
kompozycji poematu XII wieku w pozostałych opowieściach spotyka się tylko pojedyncze zwroty frazeologiczne i to zupełnie w innym kontekście. Po trzecie, im bardziej złożony jest obraz w Słowie o wyprawie Igora tym mniej skomplikowany a
nierzadko i wypaczony okazuje się on w pozostałych opowieściach wojennych.
Czym bardziej zrozumiała ta lub inna fraza Słowa o wyprawie Igora tym łatwiej ją
przekazać i odtworzyć, chociażby z listy Zadonszczyzny lub Opowieści o Mamajewom poboiszcze. Innymi słowy wszystko to, co w Słowie o wyprawie Igora tworzy
część wielorakiego obrazu poetyckiego, w pozostałych utworach literackich włączone jest tylko w prozaiczne fragmenty z osłabioną metaforycznością. W kilku
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przypadkach obrazowe wyrażenia Słowa o wyprawie Igora (metafory, metonimii
i inne) w ogóle znikają lub zastępowane są mniej złożonymi.
Reasumując powyższe można powiedzieć, że przy całym swym podobieństwie, a czasami wręcz pokrewieństwie wszystkie przedstawione opowieści wojenne są w pełni samodzielnymi utworami, z rozpoznawanym, indywidualnym autorskim stylem. Styl ten łączy legendarne zdarzenia i charakterystyczne dla etykiety
literackiej sytuacje z żywymi oryginalnymi elementami oraz dokumentalnymi
szczegółami, które są jedynie ozdobione detalami artystycznymi Słowa o wyprawie
Igora. Wartość powyższych utworów tkwi w tym, że wszystkie powstały jako odzew
na wydarzenia związane z okresem tataro-mongolskich najazdów i zdarzeniami na
polu Kulikowskim. Wszystkie one bez wyjątku stanowią świadectwo tego, jak trwały
ślad w literaturze zostawił zabytek literatury staroruskiej z okresu Rusi Kijowskiej,
który i po dziś dzień aktywnie uczestniczy w życiu twórczości literackiej, historycznej oraz sztuki o czym również świadczy oryginalna charakterystyka zabytku, jaką
dał Adam Mickiewicz w swoich wykładach o literaturze słowiańskiej w College de
France:
[…] nieustanne zbieżności między najdawniejszymi zabytkami poezji słowiańskiej a wszystkimi arcytworami poezji współczesnej świadczą o wieczystym pięknie
utworu. Wszystkie bowiem obrazy są tu zaczerpnięte z przyrody; charaktery są
kreślone z natury i dopóki przyroda słowiańska nie ulegnie zmianie, poemat o Igorze będzie zawsze poczytywany za narodowy, a nawet zachowa piętno aktualno2
ści.
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Marek MATUSIAK
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
ZWYCIĘSKIE STRATEGIE OBSŁUGI KLIENTÓW JAKO WARUNEK
BEZPIECZEŃSTWA RYNKOWEGO
Wstęp
Zdobycie lub utrzymanie przewagi rynkowej to dla firm działających na wolnym rynku kluczowa kwestia. Każda firma staje przed pytaniem, jak utrzymać lub
zdobyć przewagę rynkową. Przy coraz wyższym poziomie konkurencji występującej na rynku trudno jest wygrywać jedną dziedziną, np. produktem. Co prawda
wyróżnianie się, budowanie swej unikalności jest najlepszą opcją strategiczną, ale
musi się ona zaznaczać nie w jakiejś jednej sferze widocznej dla klienta, lecz w
wielu różnych sferach, np. w specyfice produktu, w obsłudze klienta, w formach
sprzedaży, w promocji, w wyborze rynków itd. Są to sfery bardzo ogólne, a w każdej z tych sfer istnieje wiele płaszczyzn i obszarów umożliwiających zbudowanie
swej unikalności. Wymaga to specjalistycznej wiedzy strategicznej i umiejętności
budowania jednolitego, spójnego wizerunku tejże unikalności.
Obszar obsługi klienta jest tylko jednym z nich, aczkolwiek wyróżnianie się
obsługą klienta nie ma zbyt dużych tradycji. Z punktu widzenia historii rozwoju
marketingu, pierwotnie przywiązywano dużą wagę do wielu innych elementów,
przede wszystkim produktu (towaru, usługi). Proces obsługi klientów nabrał szczególnego znaczenia dopiero wówczas, kiedy zaczęły powstawać duże supermarke1
ty, centra handlowe. Zaczęto postrzegać sieci handlowe jako produkty same w
sobie. Zdano sobie sprawę z tego, że obsługa w tych sieciach, centrach jest najważniejszym produktem. Oprócz cen istotnym składnikiem konkurowania stały się
procesy obsługi. Rozwijanie różnych sposobów, form obsługi sprzyjało powstaniu
głębszej refleksji na ten temat, co w konsekwencji doprowadziło do pojawienia się
2
świadomych sposobów konkurowania w procesach obsługi. Tak więc pojawienie
się strategii obsługi klientów stało się rzeczywistością, a z czasem również i obszarem dociekań badawczych i naukowych w dziedzinie zarządzania.
Jak strategie obsługi klientów pomagają odnieść zwycięstwo na rynku?
Miejsce strategii obsługi klientów w rodzinie strategii marketingowych.
Strategia obsługi klienta dotyczy nie tylko usług (w tym handlu), ale także wszystkich firm, które obsługują klientów np. firm produkcyjnych. Strategia obsługi firm
jest spokrewniona ze strategią marketingową produktów oraz strategią sprzedaży.
Strategie obsługi klienta mogą niejako być połączeniem strategii marketingowych
oraz sprzedażowych. Dotyczą jednak przede wszystkim faz obsługi klienta. Strategie obsługi klienta są więc niejako niezależne od strategii marketingowych produktów a zwłaszcza jeśli produktem jest towar. Strategie obsługi klienta koncentrują
się zatem na jednym z bardzo istotnych elementów kontaktu z klientem, jego obsłudze. Jeśli założymy, że dwa lub więcej produktów są na podobnym poziomie
oceny w opinii klientów, to o wyborze jednego z nich może zadecydować obsługa
1
2

Por. B. Pilarczyk i In.: Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych. Warszawa 2001, s. 17
Por. J. Horowitz: Strategia obsługi klienta. Warszawa 2006, s. 22
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klientów. Stąd tak istotne jest doskonalenie obsługi klientów w myśl świadomie
wybranej idei. Rozróżnienie pomiędzy różnymi ideami obsługi klientów oraz ich
świadomy wybór oznacza wybór strategii obsługi klientów. W bardzo wielu firmach
kwestia obsługi klientów jest pozostawiona przypadkowi lub polega na naśladownictwie prostym, czyli naśladownictwie najbardziej znanego i popularnego sposobu
obsługi bez refleksji i przeglądu innych sposobów obsługi i potrzeby silniejszego
odróżnienia się. Okazuje się jednak, że w jednych punktach sprzedaż tych samych
produktów jest o wiele większa, niż w pozostałych. Głównym czynnikiem decydującym o powodzeniu w tych pierwszych jest właśnie wysoki poziom obsługi klientów.
Prawo pierwszeństwa a prawo coraz większych korzyści w obsłudze
klientów. Prawo pierwszeństwa ma istotne znaczenie w konkurowaniu, rywalizowaniu. Prawo to ma szereg odniesień i aspektów. Jest najpowszechniej wykorzy3
stywanym przez firmy prawem w konkurowaniu i rywalizowaniu z innymi. Polega
na tym, że zwycięża na rynku ten, kto:
1) Wprowadzi na rynek jako pierwszy najbardziej interesujący wyróżnik produktu.
2) Szybciej od innych rozwija swój wyróżnik nawet, jeśli początkowo nie był
pierwszy.
3) Wybiera wyróżnik najbardziej wartościowy w hierarchii wyróżników lub należy do czołówki wyróżników.
4) Wprowadza na rynek nowe kategorie produktów (często do tego prowadzi
szybki rozwój wyróżników).
5) Dociera do świadomości klientów nowościami jako pierwszy.
6) Kto jest pierwszy, ten buduje pozytywny kontekst etyczny.
Prawo pierwszeństwa ma jednak u podstaw inne prawo, mianowicie prawo
coraz większych korzyści polegające na tym, że klienci niezależnie od miejsca,
czasu i systemu gospodarczego pragną otrzymywać coraz większe korzyści. Zwycięża na rynku ten, kto takich korzyści dostarcza klientom więcej niż inni. Kto dostarcza tych korzyści więcej, ten jednocześnie w dłuższym okresie czasu jest postrzegany jako pierwszy, czyli zaczyna działać prawo pierwszeństwa. Te korzyści
mogą polegać także na stałym obniżaniu cen. Jeśli więc jakaś firma nie dostarcza
korzyści w postaci wartości użytkowych produktu, to może obniżać ceny i wtedy
także będzie postrzegana jako ta, który dostarcza coraz większych korzyści.
Dostarczanie coraz większych korzyści dotyczy wielu płaszczyzn, w tym coraz
częściej korzyści wynikających z wysokiego poziomu obsługi klientów.
Odróżniać się można na różnych poziomach. Jeśli z daleka widzimy dwie
osoby, to częstokroć możemy powiedzieć tylko tyle, że są to dwie osoby. Kiedy się
do nich zbliżamy potrafimy już odróżnić, że są to mężczyzna i kobieta. Gdy jeszcze
bardziej się zbliżą potrafimy zauważyć więcej szczegółów dotyczących wieku, wyglądu, ubioru itp. Jeśli ich zatrzymamy i porozmawiamy, wówczas dopiero potrafimy powiedzieć coś więcej o ich zachowaniu, poglądach, sposobie bycia. Im bliższa
odległość i większe zainteresowanie, tym więcej szczegółów pozwalających odróżnić te dwie osoby. Podobnie jest z produktami i obsługą. Klienci odróżniają sposoby obsługi na różnych poziomach. Najistotniejszy jest poziom pierwszy, który
możemy nazwać wstępnym; wstępny - ponieważ od niego zależy, czy klienci zwró3
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cą na niego uwagę. Na tym poziomie najistotniejsze znaczenie ma strategia promocji, strategia komunikacji z klientem. Jednak rozróżnianie na poziomie wstępnym się nie kończy, ponieważ im bliższe poznanie produktu, tym klient dostrzega
kolejne szczegóły i poziomy różnicowania. Drugi poziom różnicowania (odróżniania
produktu) to obsługa klienta. Klient decyduje się obejrzeć produkt, poznać go bliżej. W tej fazie klient często odwiedza punkt sprzedaży, rozmawia ze sprzedawcą,
rozmawia przez telefon, przegląda materiały informacyjne, dokonuje zakupu produktu oraz reguluje płatności. Na tym etapie istotne jest więc opracowanie zwycięskiej strategii obsługi klientów. Ważna jest relacja pierwszego etapu do drugiego.
Mogą to być następujące relacje:
- drugi etap potwierdza etap pierwszy doznań klienta;
- drugi etap nie potwierdza pierwszego etapu doznań klientów.
Jeśli klient ma korzystne wrażenia z pierwszego etapu i zyska ich potwierdzenie
oraz rozwinięcie w etapie drugim, to wówczas jest gotowy przejść do kolejnego,
trzeciego etapu. Trzeci poziom to zakup i użytkowanie produktu. Tutaj klienci także
zbierają doświadczenia, można by powiedzieć, że te najcenniejsze. To na tym
etapie w największym stopniu buduje się lojalność klientów. Jeśli jest zadowolony z
użytkowania (konsumpcji) tego produktu, to wówczas jest gotowy dokonać ponownego zakupu. Nawet jeżeli przegląda oferty innych firm, to raczej po to, aby się
upewnić, że jego dotychczasowy wybór (produkt) był najlepszy. Na tym etapie
ważna jest też obsługa posprzedażowa. Ten etap, podobnie jak poprzednie, powinien dalej korzystnie różnicować ofertę firmy, marki. Zawód lub brak satysfakcji na
tym etapie często skłania klientów do szukania innych marek (produktów).
Strategie obsługi klienta a strategie sprzedaży. Mówiąc o usłudze mamy
najczęściej na myśli czynność zaspokajającą potrzeby klientów, świadczoną odpłatnie, czyli klient za świadczenie usługi zazwyczaj płaci. Natomiast obsługa jest
procesem towarzyszącym sprzedaży produktów w tym także usług, za który klient
zazwyczaj nie płaci. Oczywiście w trakcie obsługi ponoszone są koszty, ale klient
za nie zazwyczaj nie płaci. Obsługa klientów jest często utożsamiana ze sprzedażą
produktów. Ale nie jest to pogląd słuszny, ponieważ sprzedaż koncentruje się
głównie na procesach pozyskiwania klientów oraz czynnościach sprzedażowych
dotychczasowym klientom. Natomiast obsługa klientów w rozumieniu węższym
obejmuje te czynności wykonywane na rzecz klientów, które nie dotyczą sprzedaży
na przykład dbałość i troska o wygodę klientów, wizualizację i wystrój punktów
4
sprzedaży, merchandising, informowanie i dialog z klientami, reklamacje i serwis.
Takie rozróżnienie obsługi od usługi czy sprzedaży jest w pełni uzasadnione, ponieważ doświadczenie praktyczne wskazuje, że można mieć bardzo dobrą usługę i
kiepską obsługę czy też dobrą sprzedaż a kiepską obsługę lub odwrotnie.
Specjalizacja działań marketingowych, którą obserwujemy w czołowych gospodarkach i rynkach świata powoduje wyodrębnianie się coraz bardziej szczegółowych strategii. Strategie sprzedażowe, które stały się bardzo istotne w pozyskiwaniu nowych klientów, są coraz częściej niewystarczające, ponieważ kwestią
równie ważną stało się także utrzymanie klientów. Ponadto sfera pozyskiwania
klienta nie pokrywa się ze sferą jego obsługi, której odpowiedni poziom liczy się
4
W znaczeniu szerokim obsługa klientów obejmuje także sprzedaż. W niniejszym opracowaniu skoncentrujemy się na obsłudze klientów rozumianej wąsko, czyli bez czynności sprzedażowych
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także na każdym etapie i niezależnie od rodzaju produktu (towary, handel, usługi).
Strategie sprzedaży częściowo pokrywają się w swoim zakresie ze strategiami
obsługi, ale tylko częściowo. Strategie sprzedaży koncentrują się przede wszystkim
na aktach sprzedaży. Tymczasem strategie obsługi dotyczą wszelkich kontaktów z
klientem, także tych posprzedażowych. Ponadto dotyczy nie tylko samego kontaktu, ale także takich obszarów jak: wygoda, komfort punktu obsługi/sprzedaży, czasów obsługi, czasu oczekiwania na obsługę.
Dlaczego strategie obsługi klienta odgrywają coraz większa rolę? Obsługa klienta staje się coraz częściej wybieranym wyróżnikiem. Do pewnego stopnia
jest to efekt – co może trochę dziwić – pewnej nieporadności, ponieważ w sporej
części wynika to z nieumiejętności wyboru i rozwijania wyróżnika produktowego.
Wiele firm uznało, że łatwiej rozwijać taki wyróżnik nie w produkcie, ale w procesie,
który towarzyszy sprzedawaniu produktu, czyli w fazie obsługi klientów. Warto
dodać, że wyróżnik w obsłudze klientów jest szczególnie preferowany przez firmy
usługowe i handlowe, rzadziej przez firmy produkcyjne. Niektóre firmy rozwijają
jednak wyróżnik w obsłudze klientów, chociaż radzą sobie z rozwijaniem wyróżnika
produktowego traktując wyróżnik w sferze obsługi jako istotne wzmocnienie wyróżnika produktowego i szanse zwiększenia przewagi rynkowej nad konkurentami.
Jak konstruować dobre strategie obsługi klientów?
Typy strategii obsługi klientów. Strategie obsługi klientów pełnią rolę uzupełniającą, aczkolwiek zdarza się, że kiedy produkty znajdują się w stagnacji (tzn.
nie następuje rozwój produktu) wówczas przejmują na siebie rolę wiodącą. Tak jest
w przypadku firm, które mają bardzo drogie technologie i nie dysponują zasobami
pozwalającymi na szybką ich wymianę lub usprawnienie. Problemy z usprawnieniem i rozwojem lub dywersyfikacją linii produktowych mogą mieć też mniejsze
firmy, wówczas znacznie tańszą inwestycja jest w wielu wypadkach inwestowanie
w systemy obsługi klientów. Strategie obsługi klientów są więc niejednokrotnie
tańsze w zastosowaniu, a ponieważ zwykle dają bardzo zauważalne efekty dla
klientów – są chętnie stosowane przez firmy. Można zatem wymienić kilka podstawowych typów (strategii) obsługi klientów biorąc pod uwagę ich stopień zauważalności przez klientów:
a) strategie stagnacyjne;
b) strategie naśladowcze;
c) strategia hybrydowe;
d) strategie wyróżniające;
e) strategie unikalne (najwyższy stopień wyróżniania się);
f) strategie niskokosztowe.
Jest to zatem podział podobny do strategii marketingowych. Problem polega na
tym, że płaszczyzn wyróżniania się w sferze obsługi jest bardzo dużo i osiągnięcie
jakiejś wybitnej pozycji w jednym z nich, choć nie jest łatwe, to jednak znacznie
łatwiejsze i szybsze niż w przypadku produktów.
Co zawiera strategia obsługi klientów? Strategia obsługi klientów zawiera
najważniejsze elementy związane z procesem obsługi, przy czym zwracać powinna uwagę na takie elementy, które pozwalają spełnić następujące podstawowe
postulaty:
- jak najlepiej zaspokoić potrzeby klientów;
- wyróżnić się procesem obsługi klientów spośród innych firm na rynku;
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- zbudować i utrzymać przewagę rynkowa nad konkurentami.
Do podstawowych elementów strategii obsługi zaliczyć można:
a) wybór wyróżnika obsługowego (dla procesu obsługi);
b) wytyczne dotyczące standardów obsługi klientów: czas oczekiwania na
obsługę, czas obsługi, częstotliwość i momenty kontaktu (obsługi) z klientami, komunikacja z klientami w tym scenariusze rozmów obsługowych,
zasady merchandisingu, dostępność do punktów obsługi, wygoda klientów, np. parking, dostępność, wizualizacja punktów obsługi i innych elementów wizualizacji, cechy marketingu wrażeń (zmysłowego), obsługa
posprzedażowa (serwis reklamacyjny, skargi );
c) zasady segmentacji klientów dla celów obsługi;
d) wytyczne dotyczące regulaminów obsługi, lejków oraz procedur obsługowych;
e) zasady doboru pracowników obsługi.
Aczkolwiek strategia obsługi zawiera szereg wymienionych elementów, to jednak
jej najważniejszym elementem są wskazówki dotyczące tego, co powinno być
przedmiotem wyróżniania się, jakie inicjatywy należy w tym celu podjąć oraz jakie
powinno być tempo rozwoju cech wyróżniających ze sfery obsługi klientów.
Dlaczego strategia obsługi klienta powinna poprzedzać opracowanie
standardów obsługi? Standardy obsługi klientów są obecnie bardzo powszechnie
stosowane. Jednak znaczna ich część jest opracowywana bez przemyślanej koncepcji strategicznej dotyczącej obsługi. Sytuacja przypomina trochę czasy, gdy
opracowywano plan marketingowy bez wcześniejszego opracowania strategii mar5
ketingowej. Tymczasem brak strategii obsługi klientów stwarza olbrzymie ryzyko,
że zakładane standardy obsługi klientów będą opracowywane bez głębszej koncepcji zdobycia lub utrzymania pozycji rynkowej. W szczególności brak strategii
obsługi powoduje, że zespół (osoba) opracowująca standardy obsługi klientów nie
ma świadomości, czym należy się wyróżnić. To z kolei stwarza poważne zagrożenie opracowania standardów, które chociaż mogą mieć na pierwszy rzut oka wysoki poziom profesjonalny, to jednak niczym się nie wyróżniają. Przeciwnie – brak
strategii obsługi uprawdopodabnia, że standardy obsługi będą miały charakter
stagnacyjny lub naśladowczy. Jednak nie chodzi tylko o pozbycie się takich obaw.
Strategia obsługi klientów jest niezbędna, aby standardy obsługi klientów stały się
mocnym atutem firmy.
Segmentacja według poziomu życia – podstawowy rodzaj segmentacji
Dotarcie do klientów z odpowiednią ofertą produktową jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiedniej segmentacji, czyli podziału klientów według określonych
kryteriów. Jednym z klasycznych i często wykorzystywanych kryteriów segmentacji
jest poziom życia, rozumiany w kategoriach statusu materialnego, stylu życia,
standardów zachowań, upodobań, mody. Jest to więc kryterium bardzo szerokie,
ale równocześnie praktyczne. Według tego kryterium ogół nabywców można podzielić na kilka podstawowych grup life-stylowych. Konsumenci tworzą zatem grupy, określane jako:
- low standard (niski standard), także nazywana dyskont;
- standard;
5
Mówiąc o strategii obsługi klientów nie mamy na myśli formalnego dokumentu, ale raczej jasną koncepcję sposobu obsługi klientów tkwiącą w świadomości osób kierujących procesem obsługi
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- premium;
- super premium;
6
- new luxuery (produktów luksusowych).
Kreowanie produktów i marek przynosi znacznie lepsze efekty, jeśli jest czynione osobno w odniesieniu do każdej z w/w grup. Nie chodzi zatem tylko o projektowanie produktów osobno dla każdej kategorii produktowej. W ramach każdej
kategorii produktowej konieczne jest projektowanie produktów i marek osobno dla
każdej grupy konsumentów. W przypadku niektórych kategorii produktowych segmentacja life-stylową odgrywa dużą rolę, w innych mniejszą. Na przykład w produktach żywnościowych, używek, odzieży, obuwia, produktów AGD, segmentacja
life-stylowa odgrywa dużą rolę. W przypadku takich produktów jak artykuły dla
dzieci czy artykuły chemiczne, segmentacja tego typu odgrywa mniejszą rolę.
Oczywiście rynek stale ewoluuje i zmienia się. Powstają nie tylko nowe kategorie
produktowi, ale także nowe kategorie life-stylowe. Uchwycenie tych tendencji może
zaowocować wykreowaniem nowych produktów, które staną się produktami bardzo
oczekiwanymi przez rynek i zapewnią sobie, zgodnie z prawem pierwszeństwa,
dobrą pozycję rynkową.
Strategie obsługi klienta są związane w dużym stopniu ze strategiami segmentacji klientów. Innymi słowy inaczej obsługuje się klientów, którzy są dla firmy
klientami kluczowymi a inaczej, którzy są klientami peryferyjnymi. Obsługa klienta –
rzecz jasna – kosztuje. Wiele firm najwięcej miejsca, wysiłku i kosztów poświęca
klientom, którzy dają największy obrót. Znacznie mniej uwagi poświęcają zaś klientom, którzy przysparzają mniejszy obrót. Jednak obrót jako podstawowe kryterium
segmentacji klientów rzadko zdaje egzamin. Okazuje się bowiem, że wielu klientów
przysparzających spore obroty słabnie, a z kolei zakupy czynione przez wielu
klientów peryferyjnych zaczynają przynosić spore przychody. Dzieje się tak dlatego, że taka oparta na obrocie segmentacja klientów nie uwzględnia innych ważnych aspektów i kryteriów. W strategiach obsługi klientów coraz większe znaczenie
będzie miała segmentacja wynikająca z roli, jaką nasz produkt odgrywa w procesie
wyróżniania się klienta. Drugim podstawowym kryterium segmentacji klientów jest
określenie stopnia, w jakim produkt przyczynia się do rozwoju wyróżnika produktowego lub innego klienta. Im wyższy stopień tego wpływu, tym cenniejszy klient,
rodzący nadzieje na długą współpracę.
Wybór wyróżnika w obsłudze klientów
Podstawowe pytanie, jakie powinna sobie postawić firma dokonująca
wyboru wyróżnika. Dokonując wyboru wyróżnika swojego produktu powinniśmy
brać pod uwagę, w jakim stopniu nasz produkt wpłynie na budowę pozycji wyróżniającej naszych klientów. Jeśli jesteśmy producentem lub usługodawcą produktu,
który jest komponentem produktu naszego klienta to znaczy, że nasz produkt
wpływa na budowę pozycji wyróżniającej naszego klienta. Im produkt w większym
stopniu wpływa na budowanie znaczącej pozycji wyróżniającej produktu klienta,
tym większym może cieszyć się powodzeniem. Dlaczego na przykład niektóre
firmy e-commerce nie chcą korzystać z usług Poczty Polskiej? Ponieważ usługa
„Paczka” posiada wiele mankamentów i zamiast budować, to obniża pozycje wyróżniająca firm e-commerce. Jeśli więc Poczta Polska chce dać dobry produkt dla
6

M. Szczepaniak: Exquisite - nowe podejście do luksusu. „Marketing w praktyce” 2007, nr 8, s. 28
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firm e-commerce, to powinna przede wszystkim zrozumieć, na czym polega budowanie pozycji wyróżniającej w branży e-commerce. Podobnie, jeśli chodzi o inne
segmenty klientów. Zatem swoją pozycje wyróżniająca buduje się najlepiej poprzez
budowanie pozycji wyróżniającej swoich klientów. Implikacje z tej zasady są bardzo szerokie. Zanim zacznie się dokonywać wyboru swojego wyróżnika, należy
dokładnie przeanalizować strategie, jakie stosują obecni i potencjalni klienci naszego produktu. Ponieważ wybór naszego wyróżnika powinien w maksymalnym
stopniu budować pozycje wyróżnikową naszych klientów (różnych ich segmentów).
Problem wyboru wyróżnika według tej zasady dotyczy także obsługi klientów.
Opracowanie dobrej strategii marketingowej wymaga dobrego rozpoznania
strategii nie tylko konkurentów, ale także dotychczasowych i potencjalnych klientów. Poznanie strategii marketingowej klientów pozwoli ustalić, jakie wyróżniki posiadają ich produkty oraz jaki jest wpływ naszego produktu na ich produkt. Najsilniejszy wpływ wywierają oczywiście te produkty, które są komponentami produktów
wytwarzanych przez klientów instytucjonalnych. Niektóre komponenty są kluczowe,
ze względu na funkcje lub koszty produktu. Mają istotny wpływ na budowanie wyróżnika tego produktu. Rozpoznanie strategii marketingowej klienta może się odbywać wieloma metodami. Na przykład taką metodą jest wywiad z klientem. Inną
metodą jest obserwacja jego produktu (produktu, który wytwarza), jego rozwoju
oraz badanie dokumentów sprzedażowych, historii zakupów. Z zebranych informacji może wynikać, jaką rolę odgrywa nasz produkt w budowie pozycji produktu wytwarzanego przez naszego klienta. Jeśli jest to rola duża i nasz produkt ma istotny
wpływ na budowanie wyróżniającej pozycji produktu klienta, to nasz produkt powinien rozwijać wyróżnik w takim kierunku, aby ta rola w produkcie klienta się zwiększała a przynajmniej nie malała. Problem może dotyczyć także sfery obsługi. Możemy postawić sobie pytanie: w jakim stopniu wykonywana na rzecz danego klienta obsługa przyczynia się do budowania jego pozycji wyróżniającej? Odpowiedź na
to pytanie pozwoli w odpowiednim kierunku rozwijać poszczególne elementy procesu obsługi.
Jak poznać wyróżniki swoich lub potencjalnych klientów? Ludzie dbają
o swój osobisty wizerunek lub mówiąc inaczej – o swoje dobre imię. W tym celu
chcą być znani przez innych od jakiejś dobrej strony. Jednak o swoim wizerunku
myślą zwykle stereotypowo. Stereotypy te są upowszechniane przez najbardziej
wpływowe grupy w danym środowisku. Takie stereotypy są charakterystyczne dla
każdej większej grupy klientów. Na przykład takim stereotypem jest posiadanie
określonej marki samochodu, ubieranie się w odzież określonej marki, słuchanie
określonej muzyki lub chodzenie do lokalu (np. dyskotekę) o określonym stylu.
Innym, stereotypem jest wyjazd na wakacje zimowe na narty lub kupowanie alkoholi określonych marek. To właśnie te stereotypy mają największy wpływ na wyróżnik danej grupy. Jeśli więc chcemy, aby nasze produkty były kupowane, to powinny one mieć jak największy wpływ na budowanie wyróżnika danej grupy klientów. Poznanie wyróżnika dotyczy zarówno klientów indywidualnych, jak też instytucjonalnych. Poznanie takich wyróżników może mieć miejsce w wyniku obserwacji
lub konkretnych badań dotyczących stylu życia w przypadku klientów indywidualnych lub analizy cech produktowych w przypadku klientów instytucjonalnych.
Przykład firmy ochroniarskiej „Dog”. Firma ma siedzibę w Poznaniu. Jest stosunkowo nieduża, ale dynamicznie się rozwija. Swoją ofertą produktową nie wyróżnia się spośród wielu setek innych firm tego typu. Natomiast firmę wyróżnia
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podejście oraz obsługa klientów. Firma mocno stawia na aspekty etyczne kontaktów ze swoimi klientami (uczciwość, rzetelność), korzysta z pomocy psychologa,
którego praca polega m.in. na budowaniu i wzmacnianiu więzi z klientami. Działania firmy są skierowane na podniesienie prestiżu chronionych obiektów. Zatem
firma stara się przyczyniać do budowy wyróżniającej pozycji swoich klientów i temu
7
celowi podporządkowuje swoje działania w sferze obsługi klientów.

7

Informacje uzyskano ze strony www oraz wywiadu z przedstawicielem firmy
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Przemysław BURY
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
WYPADKI ZAWODOWE. SKALA ZAGROŻEŃ W ŚRODOWISKU PRACY
Wprowadzenie
Zdarzenia wypadkowe są zjawiskami nieuniknionymi, jednak o możliwym do
określenia prawdopodobieństwie ich wystąpienia w określonym przedziale czasu
oraz pod względem możliwych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych.
Wszystkie rodzaje wypadków można przyporządkować do dwóch kategorii. Na
pierwszą z nich składają się wypadki pozazawodowe: są to zdarzenia mogące
powodować urazy i obrażenia przy czynnościach nie pozostających w związku z
pracą zawodową, np. przy pracach domowych, podczas wypoczynku. Drugą kategorię tworzą wypadki zawodowe, które przyporządkowuje się (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w naszym kraju przepisami) do jednej z następujących grup:
wypadek przy pracy; wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy;
wypadek przy innych czynnościach zawodowych, w tym wypadek przy pracy
świadczonej na innej podstawie niż umowa o pracę, np. umowa zlecenie, umowa
agencyjna, umowa o dzieło; wypadek w drodze do pracy i z pracy; wypadek przy
pracy rolniczej. W niniejszym opracowaniu podjęto problematykę wyłącznie wypadków zawodowych przy pracy.

Rycina nr 1. Trójkąt zdarzeń wypadkowych.
Źródło: www.wypadek.pl.
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Wypadek to zdarzenie powodujące wystąpienie szkody na osobie lub w mieniu, przy czym pojęcie to obejmuje wszystkie szkody będące następstwem tego
samego zdarzenia albo wynikające z tej samej przyczyny. Relacje pomiędzy zdarzeniami wypadkowymi w zależności od ich następstw najczęściej przedstawiane
są w postaci trójkąta wydarzeń wypadkowych (rycina nr 1).
Wypadki przy pracy to zdarzenia niepożądane, których skutki dotykają nie tylko bezpośrednio osób poszkodowanych, ale ze względu na powszechne ryzyko
ich występowania mają wymiar społeczny i makroekonomiczny. Obowiązek zgłoszenia wypadku przy pracy ma każdy poszkodowany pracownik, a także pracownik
będący świadkiem takiego zdarzenie w zakładzie pracy. Pracodawca w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzenia zobowiązany jest wszcząć dochodzenie
powypadkowe, na które składają się kolejno: zabezpieczenie miejsca wypadku,
zawiadomienie o wypadku, powołanie zespołu powypadkowego, przeprowadzenie
postępowania przez zespół powypadkowy, sporządzenie dokumentacji powypadkowej, zatwierdzenie protokołu powypadkowego, zarejestrowanie wypadku,
sporządzenie karty statystycznej GUS.
Zasadniczą część prezentowanego opracowania stanowi problem wypadkowości w miejscu pracy w naszym kraju, z punktu widzenia ryzyka jego występowania, ujmowanego odpowiednimi wskaźnikami względnymi i bezwzględnymi.
Wypadkowość w miejscu pracy
Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) szacuje, że co roku na świecie dochodzi do ok. 270 milionów wypadków przy pracy - 350.000 z nich to wypadki
śmiertelne (prawie 1.000 dziennie). Szacuje się, że w wyniku wypadków przy pracy
co roku życie traci ok. 22.000 osób przed 18 rokiem życia. Ogółem w wyniku nieodpowiednich warunków pracy (tj. na skutek wypadków przy pracy i chorób zawo1
dowych), co roku umiera prawie 2 miliony pracowników (5.000 dziennie). W Polsce w roku 2004 wypadkom przy pracy uległo ponad 87 tys. osób, co daje średnio
238 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy każdego dnia. Ponad 1.000
osób uległo wypadkom ciężkim, a 490 poniosło śmierć. Samo zbieranie danych o
wypadkach przy pracy i prowadzenie ich statystyk nie jest działaniem prewencyjnym, ale odpowiednio zebrane i przeanalizowane dane powinny być podstawą
planowania takich działań zarówno na poziomie przedsiębiorstwa jak i całego pań2
stwa. Poniżej wyszczególniono podstawowe pojęcia oraz ich definicje związane z
tematyką artykułu.
Wypadek przy pracy. Definicja pojęcia wypadek przy pracy zawarta została w
ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673 ze zm.). Artykuł
3 ust. 1 w/w ustawy stanowi, że „za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie
wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w
związku z pracą”. Aby można było dane zdarzenie uznać za wypadek przy pracy
wymienione elementy sytuacyjne, tzn. nagłość, przyczyna zewnętrzna i związek z
pracą muszą wystąpić jednocześnie. Nagłość - zaistnienie zdarzenia ograniczone
jest ramami czasowymi. Jeżeli zdarzenie nastąpiło w czasie nie dłuższym niż jedna
dniówka robocza to należy uznać, że miało ono charakter nagły. Przykładem może
być sytuacja ostrego zatrucia pracownika jednym ze składników lakieru, którym
1
2

www.ilo.org/
www.ciop.pl
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zabezpieczał elementy pomieszczenia w czasie 6 godzin. Nie można natomiast
uznać za nagłe zdarzenie zatrucia, którego objawy ujawniły się po tygodniu codziennej pracy w tym pomieszczeniu. Takie zdarzenie kwalifikuje się jako choroba
zawodowa. Przyczyna zewnętrzna - istnieje wówczas, jeżeli czynnik inicjujący zdarzenie był poza organizmem człowieka. Wszelkie obrażenia, których doznaje pracownik są wywołane przyczynami zewnętrznymi. Jednoznaczne określenie przyczyny zewnętrznej komplikuje się w sytuacji, gdy istnieje ona w bezpośrednim powiązaniu z przyczyną wewnętrzną, tzn. istniejącą już w chwili zdarzenia dysfunkcją
organizmu pracownika (np. chorobą w początkowej fazie, która nie daje jeszcze
klinicznie uchwytnych objawów). W takiej sytuacji można uznać zaistnienie przyczyny zewnętrznej, pod warunkiem, że miała ona wpływ na wystąpienie objawów
schorzenia, np. dopuszczenie pracownika chorego na przepuklinę do dźwigania
może spowodować na skutek nadmiernego wysiłku zaistnienie ostrego stanu chorobowego (uwięźnięcie przepukliny). W tym przypadku należy uznać, że przyczyna
zewnętrzna spowodowała zaistnienie wypadku przy pracy. Sytuacja taka może
nastąpić również w razie zawału serca czy udaru mózgu. W każdym wątpliwym
przypadku, kiedy zespół powypadkowy nie jest pewny w zakresie określenia powiązania przyczyny zewnętrznej z wewnętrzną należy posłużyć się orzeczeniem
lekarza (specjalisty medycyny pracy) stwierdzającym, czy czynniki zewnętrzne
oraz rodzaj i sposób wykonywania pracy przyczyniły się do nasilenia istniejącego
już schorzenia. Państwowa Inspekcja Pracy dokonuje corocznych analiz w zakresie występowania tzw. nagłych przypadków medycznych uznanych jako wypadki
przy pracy. Uraz - definicja tego pojęcia również została zawarta w ustawie z dnia
30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 ze zm.). Zgodnie z nią uraz to
„uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika
zewnętrznego”. Pojęcie urazu występuje nie tylko w ubezpieczeniu wypadkowym.
Ustalenie urazu podlega przede wszystkim ocenie lekarskiej. Z tego względu jest
to pojęcie najbardziej znane w medycynie sądowej, w której uraz określa się jako
działanie czynników szkodliwych o różnym charakterze, jak czynnik mechaniczny,
chemiczny (np. zatrucie), wysoka lub niska temperatura, energia elektryczna. Urazem jest także doznanie uszkodzenia ciała, np. uraz czaszki, uraz zadany narzędziem tępym, uszkodzenie urazowe głowy. Uraz jest zatem określany jako przyczyna uszkodzenia ciała. Związek z pracą - trwa od momentu przekroczenia bramy
zakładu (wejścia na jego teren), aż do momentu opuszczenia go. Pojęcie to obejmuje wykonywanie czynności w związku z zajmowanym stanowiskiem (w tym wykonywanie poleceń służbowych) niezależnie od tego, czy wykonywane są one w
czasie normalnym czy w godzinach nadliczbowych a nawet tuż przed godziną formalnego rozpoczęcia pracy. Sprawy podejmowane w miejscu pracy, ale nie związane bezpośrednio z wykonywaniem zadań służbowych (np. korzystanie z bufetu,
załatwianie spraw kadrowych) nie przerywają związku z pracą. Określenie w
związku z wykonywaną pracą oznacza ponadto, że związek z pracą istnieje również w każdym przypadku wykonywania działań powiązanych pośrednio z realizacją przez pracowników jego obowiązków, tzn. z wykonywaniem czynności na rzecz
pracodawcy, nawet bez jego polecenia. Z okolicznością taką mamy do czynienia
m.in. w sytuacji udzielania pomocy innym pracownikom, w sytuacji ratowania
współpracowników w miejscu zdarzenia czy w czasie ochrony mienia podejmowanej w związku z awarią, a także w wielu innych zdarzeniach, w których pracownik
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uczestniczył wykonując zadania w przeświadczeniu dobrego służenia pracodawcy.
Z praktycznego punktu widzenia zatem uznanie związku z pracą przy czynnościach wykonywanych na rzecz pracodawcy (w szczególności tych bez polecenia)
powinno być poprzedzone dokonaniem pogłębionej oceny intencji pracownika.
Do grupy zdarzeń uznanych za wypadki przy pracy należą też wypadki w podróży służbowej i delegacji, które nastąpiły podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń, podczas wykonywania
czynności w interesie pracodawcy, nawet bez polecenia i w czasie pozostawania
pracownika do dyspozycji pracodawcy w drodze do miejsca wykonywania obowiązków. Sytuacje zaistniałe w czasie podróży służbowej będące wynikiem innych
zdarzeń losowych, np. poparzenie gorącą wodą w łazience hotelowej, zatrucie
pokarmowe, kwalifikowane są jako wypadki zrównane z wypadkami przy pracy.
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 ze zm.) w art.3
ust.3 wymienia enumeratywnie inne niż powyżej opisane sytuacje, które jeżeli zaistniały w okresie ubezpieczenia wypadkowego mogą zostać uznane za wypadek
przy pracy.
Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy. Pojęcie to określa zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, jakiemu uległ
pracownik:
a) w czasie trwania podróży służbowej w okolicznościach innych niż
- podczas wykonywania przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń
służbowych;
- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności w interesie pracodawcy, nawet bez polecenia;
- w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze
między siedzibą firmy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego
ze stosunku pracy;
chyba, że wypadek został spowodowany postępowaniem pracownika, które nie
pozostawało w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań (np. nie zostanie uznane za wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy utonięcie w czasie prywatnej przejażdżki kajakiem osoby będącej w podróży służbowej).
b) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
c) przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.
Rodzaj wypadku. Biorąc pod uwagę kryterium skutków zdrowotnych oraz liczby poszkodowanych wypadki są kwalifikowane jako śmiertelne, ciężkie, lekkie oraz
zbiorowe. Wypadek śmiertelny - to zdarzenie, w wyniku którego poszkodowany
doznał obrażeń doprowadzających do śmierci na miejscu wypadku. Za wypadek
śmiertelny uznaje się również sytuację, kiedy śmierć osoby poszkodowanej nastąpiła w okresie do 6 miesięcy po wypadku – ale w związku z nim, np. złamanie nogi
w wyniku którego po pewnym czasie powstał skrzep wędrujący i zejście śmiertelne.
Śmierć nie jest pojęciem zdefiniowanym w ustawie z dnia 30 października 2002 r.
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
(Dz.U. nr 199, poz. 1673 ze zm.), należy więc w tym zakresie odwołać się do przyjętego jej określenia klinicznego, jako trwałego i nieodwracalnego ustania funkcji
pnia mózgu. Wypadek ciężki - sposób rozumienia pojęcia ciężkiego uszkodzenia
ciała został określony w piśmie Głównego Inspektora Pracy z dnia 31 stycznia
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1975 r. (sygnatura GIP Pr/313/42/75). Zgodnie z tym dokumentem za wypadek
ciężkiego uszkodzenia ciała uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła utrata
wzroku, słuchu, mowy albo inne ciężkie kalectwo, choroba nieuleczalna lub długotrwała choroba zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, trwała całkowita lub
znaczna niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, poważne zeszpecenie lub
widoczne zniekształcenie ciała lub ustalone do czasu sporządzenia w obowiązującym terminie sprawozdania GUS urazy. Przykładowo: uszkodzenie mózgu, wstrząs
mózgu, krwotok wewnętrzny, utrata lub ciężkie zranienie gałki ocznej, złamanie
podstawy czaszki lub kości czaszki, złamanie żuchwy lub kości twarzoczaszki,
rozległe zranienie, oparzenie termiczne i chemiczne twarzy, zranienie szyi z
uszkodzeniem krtani i przełyku, zranienie klatki piersiowej, ciężkie uszkodzenie i
zgniecenie klatki piersiowej, rozległe rany brzucha, uszkodzenie narządów wewnętrznych, uszkodzenie kręgosłupa, złamanie miednicy, utrata kończyny, rozległe
rany kończyn, otwarte i ukryte złamania, oparzenia termiczne/chemiczne II i III
stopnia, znaczne porażenie prądem elektrycznym. Ponadto określenie ciężkiego
wypadku przy pracy znajdujemy w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U.
nr 199, poz. 1673 ze zm.). Artykuł 3 ust. 5 ustawy wskazuje, że za taki wypadek
należy uznać zdarzenie, „w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała,
takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie
ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także
choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita
lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie
lub zniekształcenie ciała”. Wypadek lekki - to zdarzenie, którego nie można zakwalifikować do kategorii w/w. Wypadek zbiorowy - jest to wypadek, któremu w wyniku
tej samej przyczyny uległy co najmniej dwie osoby. Po wypadku zbiorowym postępowanie powypadkowe prowadzi się dla każdego poszkodowanego oddzielnie.
Państwowa Inspekcja Pracy dokonuje systematycznych analiz w zakresie okolicz3
ności i przyczyn poszczególnych rodzajów wypadków przy pracy.
Obowiązki pracodawcy
Wypadki przy pracy to zdarzenia niepożądane, których skutki bezpośrednie
powodują poszkodowanie zatrudnionych, a skutki pośrednie mogą nawet długofalowo wpłynąć na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Ze względu na powszechne ryzyko występowania wypadków przy pracy a zarazem obserwowane
istotne luki w zakresie informacji na temat zachowania się stron (pracownika i pracodawcy), systematyczne propagowanie zagadnień bhp jest istotnym elementem
przełamywania barier niewiedzy. Obowiązek zgłoszenia wypadku przy pracy ma
każdy poszkodowany pracownik, a także pracownik będący świadkiem takiego
zdarzenie w zakładzie pracy. Zgłoszenie wypadku powinno wpłynąć do przełożonego osoby poszkodowanej. Dla celów dowodowych zgłoszenie wypadku powinno
być dokonane w formie pisemnej (por. załącznik nr 1). Pracodawca w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzenia zobowiązany jest wszcząć dochodzenie
powypadkowe, na które składają się kolejno następujące, opisane poniżej etapy:
zabezpieczenie miejsca wypadku, zawiadomienie o wypadku, powołanie zespołu
powypadkowego, przeprowadzenie postępowania przez zespół powypadkowy,
3
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sporządzenie dokumentacji powypadkowej, zatwierdzenie protokołu powypadkowego, zarejestrowanie wypadku, sporządzenie karty statystycznej GUS.
Pomoc poszkodowanemu. Obowiązek udzielenie pomocy pracownikowi, który
uległ wypadkowi wynika wprost z art. 234 Kodeksu pracy. Obowiązek pomocy
poszkodowanemu ciąży też na pracodawcy na terenie którego wypadkowi uległa
osoba niebędąca jego pracownikiem. Został on nałożony rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji
zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. nr 115, poz. 744 zm.
Dz.U. z 2004 r. nr 14, poz. 117). Forma i zakres pomocy zależne są od okoliczności i przewidywanych następstw wypadku dla zdrowia poszkodowanego.
Zabezpieczenie miejsca wypadku. Obowiązek zabezpieczenia miejsca wypadku wynika z w/w rozporządzenia Rady Ministrów. Niezwłocznego zabezpieczenia dokonuje bezpośredni przełożony pracownika, który uległ wypadkowi. Miejsce
zdarzenia pozostaje zabezpieczone do czasu ustalenia jego wszystkich okoliczności i przyczyn. W szczególności nie należy dopuszczać do miejsca wypadku osób
niepowołanych, uruchamiać wstrzymanych maszyn i urządzeń, dokonywać zmiany
położenia przedmiotów, które spowodowały wypadek lub mogą pozwolić na odtworzenie jego przebiegu. Zgodę na uruchomienie maszyn i urządzeń wydaje pracodawca po sporządzeniu dokumentacji powypadkowej (w szczególności zdjęć, szkiców sytuacyjnych), w uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy. W sytuacji,
gdy mamy do czynienia z wypadkiem ciężkim, śmiertelnym lub zbiorowym zgodę
na uruchomienie maszyn i urządzeń musi ponadto wydać państwowy inspektor
pracy i prokurator. W sytuacjach wyjątkowych (np. związanych z koniecznością
ratowania osób lub zapobiegania zagrożeniu) zmiany mogą być dokonane bez
uzyskania zgody wymienionych organów.
Zgłoszenie wypadku. Kierujący zakładem pracy jest obowiązany niezwłocznie
zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy oraz prokuraturę rejonową (oraz swoją
jednostkę nadrzędną) o każdym ciężkim, śmiertelnym lub zbiorowym wypadku przy
pracy bądź zdarzeniu, które można uznać za wypadek zrównany z wypadkiem
przy pracy (art. 234 par. 2 K.p.). Główny Inspektor Pracy pismem z dnia 21 marca
1978 r. (nr 302-180/78) wyjaśnił, że „obowiązek niezwłocznego zawiadomienia
należy rozumieć jako obowiązek przekazania tego zawiadomienia w najkrótszym
czasie po wypadku, niezbędnym dla dokonania tych czynności dostępnymi środkami będącymi w dyspozycji zakładu pracy”.
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku. Obowiązek bezzwłocznego ustalenia okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku przy pracy a ponadto stosowania środków zapobiegawczych oraz systematycznego analizowania stanu i przyczyn wypadkowości nakłada na pracodawców Kodeks pracy (art. 234 i 236).
Szczegółowy sposób ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy został
określony w przywołanym powyżej rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca
1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz
sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. nr 115, poz. 744 zm. Dz.U. z 2004 r. nr 14, poz.
117). Okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy ustala zespół powypadkowy, w
skład którego wchodzi pracownik służby bhp (pracodawca, który nie ma obowiązku
tworzenia służby bhp, sam staje się członkiem zespołu lub deleguje pracownika
zatrudnionego przy innej pracy i powierza mu obowiązki wykonywania zadań służ-
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by bhp albo zleca to zadanie specjaliście spoza zakładu pracy) oraz społeczny
inspektor pracy (jeżeli u pracodawcy nie działa społeczna inspekcja pracy – do
zespołu wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia w zakresie bhp, zorganizowanego zgodnie z przepisami
dotyczącymi szkolenia w dziedzinie bhp). Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy w terminie do 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku sporządza protokół powypadkowy, wg ustalonego wzoru.
Prowadzenie rejestru wypadków przy pracy. Artykuł 234 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek prowadzenia rejestru wypadków przy pracy.
Treść rejestru określona została w par. 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w
rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. nr 115, poz. 744 zm. Dz.U. z 2004 r. nr 14,
poz. 117). Rejestr zawiera następujące pozycje: dane osobowe poszkodowanego,
miejsce i datę wypadku, informacje dotyczące skutków wypadku, datę sporządzenia protokołu powypadkowego, stwierdzenie czy zdarzenie jest wypadkiem przy
pracy, krótki opis okoliczności wypadku, datę przekazania wniosku do ZUS oraz
inne informacje dotyczące wypadku, których zamieszczenie w rejestrze jest zasadne. Rejestr prowadzony jest na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych.
Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej. Sposób prowadzenia sprawozdawczości statystycznej w związku z ryzykiem wystąpienia wypadków przy
pracy ustala rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w
sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. nr 269, poz. 2672). Załącznikami do w/w rozporządzenia są m.in. klasyfikacje urazów oraz przyczyn wypadków – niezbędne w celu prawidłowego wypełnienia karty statystycznej.
Systematyczna analiza wypadkowości. Kodeks pracy w art. 236 nakłada na
pracodawcę obowiązek systematycznego analizowania przyczyn wypadków przy
pracy i stosowania na podstawie tych analiz skutecznych środków zapobiegawczych. Sposób organizowania tych czynności pozostaje w gestii pracodawcy.
Pomoc w uzyskaniu świadczeń. Pracodawca zobowiązany jest powiadomić
poszkodowanego (a w razie jego śmieci – rodzinę) o rodzaju i zakresie należnych
świadczeń z tytułu ubezpieczenia wypadkowego oraz o tym, że wypłaty tych
4,5
świadczeń dokonuje pracodawca na wniosek pracownika (rodziny).
Statystyka wypadkowości
Zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej
(t.jedn. Dz.U. z 2003 r. nr 159, poz. 1548 ze zm.), na ministra właściwego ds. pracy
nałożony został obowiązek dokonywania corocznej oceny stanu bezpieczeństwa i
higieny pracy. Przygotowywane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
opracowanie jest przedkładane Radzie Ministrów, która je szczegółowo analizuje,
wypełniając w ten sposób zapis art. 3 ratyfikowanej przez Polskę Europejskiej Karty Społecznej. „Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w 2005 roku” – tak
zatytułowany dokument po uprzednim dokonaniu uzgodnień międzyresortowych
został przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 25 września 2006r. W
chwili obecnej jest to podstawowe i najbardziej aktualne źródło informacji na temat
4
5

P. Grądziel: Wypadki przy pracy. Choroby zawodowe. Świadczenia odszkodowawcze. Wrocław 2005
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sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy w ujęciu ogólnokra6
jowym. Poniżej przedstawiono podstawowe dane zawarte w tym opracowaniu.

Rysunek nr 1. Wypadki przy pracy w latach 1985-2005.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Wypadki przy pracy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w
2005 r. zgłoszono 84.402 osoby (w 2004 r. – 87.050) poszkodowane w wypadkach
przy pracy (bez rolnictwa indywidualnego) – co stanowi spadek liczby poszkodowanych o 3,0% w stosunku do roku poprzedniego (rysunek nr 1). Wypadkom ciężkim uległo 960 osób (w 2004 r. – 1.029), tj. o 6,7% mniej niż w roku poprzednim
(rysunek nr 2). Wypadki przy pracy spowodowały śmierć 470 osób (w 2004 r. –
490), tj. o 4,1% mniej niż w 2004 r. (rysunek nr 3).
Zgłoszone wypadki przy pracy spowodowały w 2005 roku 2.840.576 dni niezdolności do pracy. Nie są to jednak dane ostateczne, bowiem rzeczywiste skutki
mogą być określone dopiero po okresie niezbędnym na leczenie i rehabilitację
osoby poszkodowanej i są rejestrowane po upływie 6 miesięcy od zaistnienia wypadku. Liczba dni niezdolności do pracy w przeliczeniu na jednego poszkodowanego zmniejszyła się z 35,5 w 2004 r. do 33,8 rok później. W ujęciu procentowym
w 2005 r. największą liczbę osób, które uległy wypadkom przy pracy odnotowano
w następujących sekcjach (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności): przetwórstwo
przemysłowe (39,2%); handel i naprawy (10,1%); ochrona zdrowia i pomoc społeczna (8,9%), budownictwo (7,9%); transport, gospodarka magazynowa i łączność
(6,9%); obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (6,1%); edukacja (4,4%); administracja publiczna i obrona
narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie
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zdrowotne (4,2%); górnictwo (3,4%). W sekcjach tych łącznie zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy 91,1% ogólnej liczby poszkodowanych.

Rysunek nr 2. Wypadki ciężkie przy pracy w latach 1985-2005.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Rysunek nr 3. Wypadki śmiertelne przy pracy w latach 1985-2005.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

W 2005 r. wskaźnik częstotliwości wypadków przy pracy (mierzony liczbą poszkodowanych na 1 tys. pracujących) wynosił 7,99 (w 2004 r. – 8,35), przy czym
największą częstotliwość odnotowano w sekcjach: górnictwo, przetwórstwo przemysłowe, rolnictwo i leśnictwo (rysunek nr 4). Najwyższe wskaźniki częstotliwości
wypadków przy pracy ogółem (bez pracowników cywilnych jednostek budżetowych
prowadzących działalność w zakresie obrony i bezpieczeństwa publicznego) zanotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (11,21), dolnośląskim (10,70),
lubuskim (10,64), opolskim (9,65), zachodniopomorskim (9,52), pomorskim (8,96),
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wielkopolskim (8,80), śląskim (8,61) oraz podlaskim (8,30). Najniższe wskaźniki
zanotowano w województwach: mazowieckim (5,85), małopolskim (6,34), świętokrzyskim (6,53) i podkarpackim (6,98; rysunek nr 5).

Rysunek nr 4. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w 2005 r.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Z informacji GUS wynika, że w 2005 r. w zakładach pracy sektora publicznego
wypadkom przy pracy uległo 28.735 osób, w tym 120 osób poniosło śmierć, a 179
osób uległo ciężkim wypadkom przy pracy (w 2004 r. odpowiednio – 30.373; 118 i
205). Poszkodowani w wypadkach przy pracy w sektorze publicznym w 2005 r.
stanowili 34,0% ogółu poszkodowanych w wypadkach przy pracy, a ich udział w
śmiertelnych wypadkach przy pracy wynosił 25,5% oraz w ciężkich wypadkach
przy pracy – 18,6% (w 2004 r. odpowiednio – 34,9%; 24,1% i 19,9%). Natomiast w
zakładach pracy sektora prywatnego wypadkom przy pracy uległo 55.667 osób, z
tego śmiertelnym – 350, a ciężkim – 781 (w 2004 r. odpowiednio – 56.677; 372 i
824). Poszkodowani w wypadkach przy pracy w sektorze prywatnym w 2005 r.
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stanowili 66,0% ogółu poszkodowanych w wypadkach przy pracy, a ich udział w
śmiertelnych wypadkach przy pracy wynosił 74,5% oraz w ciężkich wypadkach
7
przy pracy – 81,4% (w 2004 r. odpowiednio – 65,1%; 75,9% i 80,1%).

Rysunek nr 5. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w 2005 r. w województwach.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Według informacji ZUS, w 2005 r. przyznano 1.772 renty z tytułu niezdolności
do pracy spowodowanej skutkami wypadków przy pracy (finansowane z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych), tj. o 1,1% mniej niż w 2004 r. (1.791 rent), (rys. 6.). W
84 przypadkach przyznano renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (w 2004 r. – 69) i w 361 przypadkach renty z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy (w 2004 r. – 397). Najczęstszą przyczyną wypadków przy
pracy w 2005 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, były: nieprawidłowe zachowanie się pracownika (50,5% ogólnej liczby przyczyn), niewłaściwa organizacja
(11,8%), w tym: niewłaściwa organizacja pracy (6,0%) oraz stanowiska pracy
(5,8%), niewłaściwy stan czynnika materialnego (11,6%), a następnie brak lub
niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym (8,9%) oraz niewłaściwe
samowolne zachowanie się pracowników (8,0%). Wśród osób poszkodowanych w
wypadkach przy pracy w roku ubiegłym kobiety stanowiły 28,1%, a młodociani
0,2% ogółu poszkodowanych. Analizując staż pracy na zajmowanym stanowisku
7
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przez osoby, które uległy wypadkom stwierdzono, że prawie połowa (45,6%) spośród nich to osoby ze stażem do 3 lat, a jedna trzecia (30,9%) to osoby o stażu nie
przekraczającym 1 roku. Należy jednak zauważyć, że następną najliczniejszą grupą osób poszkodowanych byli pracownicy doświadczeni, o stażu pracy od 6 do 10
lat (17,5%) oraz 16 lat i więcej na danym stanowisku (16,7%).
Największą liczbę poszkodowanych w 2005 r. odnotowano wśród osób w
przedziale wiekowym 20-49 lat. Osoby te stanowiły aż 81,1% wszystkich poszkodowanych, z tego 28,2% – dotyczyło grupy wiekowej 40-49 lat, 27,0% – dotyczyło
grupy w wieku 30-39 lat oraz 26,0% – w wieku 20-29 lat. Jeśli chodzi o wykonywany zawód, to najwięcej poszkodowanych w wypadkach stwierdzono wśród przedstawicieli takich grup zawodowych, jak: kowale, ślusarze i pokrewni (6,6% ogółu
poszkodowanych); robotnicy budowlani – ogółem (5,9%), pracownicy obsługi biurowej (4,7%), formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji
metalowych i pokrewni (4,0%); robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni (3,7%); pomoce domowe, sprzątaczki i praczki (3,6%); sprzedawcy i demonstratorzy (3,6%); robotnicy w przetwórstwie spożywczym (3,5%); kierowcy
samochodów ciężarowych (3,3%) oraz mechanicy maszyn i urządzeń (3,0%).

Rysunek nr 6. Liczba przyznanych rent w latach 2003-2005.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Ocena narażenia zawodowego. W celu oceny narażenia zawodowego pracowników gospodarki narodowej wykorzystano informacje Głównego Urzędu Statystycznego, które uzyskano na podstawie sprawozdania o warunkach pracy. W
2005 r. badaniem objęto 60,8 tys. zakładów pracy, w tym 54,0 tys. zakładów sekto-
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ra prywatnego i 6,8 tys. sektora publicznego (w 2004 r. odpowiednio – 59,5 tys.;
52,5 tys. i 7,0 tys.). Z uzyskanych danych wynika, że w 2005 r. na 4.819,2 tys.
osób objętych tą sprawozdawczością około 12% osób było zatrudnionych w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy, z uciążliwością pracy i czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie
niebezpiecznymi (w 2004 r. odpowiednio – 4.762,9 tys. osób i 12,1%). Łącznie w
tych warunkach w sektorze publicznym i prywatnym pracowało 576,5 tys. osób.
Zatem w porównaniu do roku 2004 liczba osób pracujących w warunkach zagrożenia zmniejszyła się o 0,1%.
Liczba osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi
ze środowiskiem pracy (przekroczenie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia) zmniejszyła się z 341,2 tys. osób w 2004
r. do 339,3 tys. w 2005 r. W 2005 r. zlikwidowano lub ograniczono 150,8 tys. osobo-zagrożeń (liczba osób liczonych tyle razy na ile czynników szkodliwych są narażone) związanych z czynnikami środowiska pracy (2004 r. – 165,0 tys. osobozagrożeń), stwierdzono też 89,2 tys. nowo powstałych lub nowo ujawnionych osobozagrożeń (w 2004 r. 85,7 tys.). Zmniejszyła się liczba osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia związanego z uciążliwością pracy ze 171,0 tys. w 2004 r. do
166,9 tys. w 2005 r. Zlikwidowano lub ograniczono 31,6 tys. osobo-zagrożeń związanych z uciążliwością pracy (2004 r. – 33,4 tys.), jednak równocześnie stwierdzono 22,8 tys. osobo-zagrożeń nowo powstałych lub nowo ujawnionych (2004 r. –
23,6 tys.). Zwiększeniu uległa liczba osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia
czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi
– z 65,0 tys. osób w 2004 r. do 70,3 tys. osób w 2005 r. Zlikwidowano lub ograniczono 15,5 tys. osobo-zagrożeń związanych z czynnikami mechanicznymi (2004 r.
– 17,6 tys.), jednak równocześnie stwierdzono 14,3 tys. osobo-zagrożeń nowo
powstałych lub nowo ujawnionych (2004 – 11,1 tys.).
Sprawozdanie GUS o warunkach pracy za rok 2005 uwzględnia informację
dotyczącą przeprowadzonej przez zakłady pracy oceny ryzyka zawodowego na
stanowiskach pracy, co wynika z art. 226 pkt. 1 Kodeksu pracy, par. 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. jedn. Dz.U. z 2003 r. nr
169, poz.1650), a także zalecanej normy PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
Z badania wynika, że ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzono na 610,9 tys.
stanowiskach pracy, na których było zatrudnionych 2.049,0 tys. osób (w 2004 r.
odpowiednio – 557,4 i 1.952,5 tys.). Wyeliminowano lub ograniczono ryzyko zawodowe na 259,4 tys. stanowiskach pracy, na których było zatrudnionych 793,0 tys.
osób (w 2004 r. odpowiednio – 194,9 i 663,0).
Choroby zawodowe. Jak wynika z opracowania pt. „Choroby zawodowe w
Polsce w 2005 roku” przygotowanego przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi – w
2005 r. stwierdzono w Polsce 3.249 przypadków chorób zawodowych. Większość
chorób zawodowych powstała w wyniku wieloletniej ekspozycji na czynniki szko8
dliwe i uciążliwe. Roczny współczynnik zapadalności wyniósł 34,8 przypadków na
100 tys. zatrudnionych. Zapadalność na choroby zawodowe zmniejszyła się o
15,1% w porównaniu do 2004 r. Choroby zawodowe według Polskiej Klasyfikacji
8
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Działalności przedstawia rysunek 7. Największą zapadalnością odznaczały się
przewlekłe choroby narządu głosu, spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym – 681 przypadków, tj. 21,0% wszystkich chorób zawodowych. Drugą grupą,
pod względem poziomu zapadalności w 2005 r., były pylice płuc (672 przypadki, tj.
20,7% ogółu chorób zawodowych). W grupie tej dominowały pylice stwierdzane u
górników kopalń węgla – 391 przypadków (58,2% w tej grupie), pylica azbestowa –
119 przypadków (17,7%) i pylica krzemowa – 110 przypadków (16,4%). Na trzecim
miejscu znalazły się choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa – 615
przypadków, co stanowiło 18,9% wszystkich chorób zawodowych. W grupie tej
przeważały: borelioza – 333 przypadki (54,1% tej grupy), wirusowe zapalenia wątroby – 151 przypadków (tj. 24,6% ogółu chorób w tej grupie) i gruźlica – 91 przypadków (14,8% ogółu chorób zakaźnych). Kolejne grupy to obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego – 338 przypadków (10,4% ogółu chorób zawodowych), choroby skóry – 163 przypadki (5,0%) z tego alergiczne kontaktowe zapalenia skóry stwierdzono u 143 chorych (87,7% zachorowań w tej grupie). Pozostałe
jednostki chorobowe zgłoszone zostały z częstotliwością mniejszą niż 5%.

Rysunek nr 7. Choroby zawodowe w Polsce w 2005 r.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
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Liczba nowo stwierdzonych chorób zawodowych w porównaniu do 2004 r.
zmniejszyła się o 541 przypadków, tj. o 14,3%. Przede wszystkim spadła liczba
chorób narządu głosu o 200 przypadków (o 22, 7%), a także takich chorób, jak:
ubytek słuchu, pylice płuc, choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu. Wzrost liczby przypadków dotyczył tylko chorób zakaźnych lub pasożytniczych
i wynikał głównie ze zwiększonej zapadalności na boreliozę. Najwyższe współczynniki zapadalności na choroby zawodowe na 100 tys. zatrudnionych odnotowano w województwach: podlaskim (87,3), lubelskim (82,1), śląskim (66,3), zaś najniższy współczynnik odnotowano w województwie mazowieckim (13,4). Według
informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2005 r. przyznano 1.275 rent z
tytułu niezdolności do pracy spowodowanej skutkami chorób zawodowych, tj. o
15,3% mniej niż w roku poprzednim (w 2004 r. – 1.506), w tym w 19 przypadkach
orzeczono renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (w 2004 r. – 19), a w 81 przypadkach – renty z tytułu całkowitej niezdolności do
pracy (w 2004 r. – 86).
Ocena i działania. W podsumowaniu omawianej oceny stanu bhp w 2005 r.
stwierdzono, że mimo podejmowania wielu działań nie można uznać stanu bezpieczeństwa pracy za zadowalający. W zakresie wypełniania obowiązków bhp przez
pracodawców zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego nie odnotowano
zasadniczej poprawy stanu warunków pracy, zwłaszcza tam, gdzie do osiągnięcia
takiej poprawy niezbędne są znaczne nakłady finansowe. Jednak nie tylko słaba
kondycja ekonomiczna jest przyczyną tego stanu, lecz także niewystarczająca
znajomość obowiązków w tej dziedzinie, zwłaszcza wśród pracodawców prowadzących małe przedsiębiorstwa w sektorze prywatnym. Nie wszyscy pracodawcy w
Polsce są także świadomi skutków powodowanych przez niebezpieczne, szkodliwe
i uciążliwe czynniki środowiska pracy, z kolei duże bezrobocie skłania wiele osób
do podejmowania pracy w warunkach zagrażających ich zdrowiu. Nieprawidłowości są najczęściej stwierdzane w mikroprzedsiębiorstwach zatrudniających do 9
pracowników (które stanowią ok. 95,1% ogółu) oraz firmach małych od 10 do 49
pracowników (ok. 4,0%).
Na podkreślenie zasługuje fakt, że rośnie liczba pracodawców świadomych
znaczenia warunków pracy dla konkurencyjności firmy i kosztów jakie niosą ze
sobą zagrożenia w pracy. Aktualne ożywienie gospodarcze powoduje, że krajowi
pracodawcy coraz częściej zaczynają zauważać potrzebę inwestowania także w
bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia pracowników. Działania samych przedsiębiorstw są wspierane przez organy państwa. Ministrowie właściwi dla określonych gałęzi pracy lub rodzajów prac inicjują prowadzenie prac naukowobadawczych i wdrożeniowych zmierzających do likwidacji lub ograniczania zagrożeń powodujących wypadki i choroby zawodowe oraz ryzyka zawodowego, a także
prowadzą prace legislacyjne, w wyniku których wydanych zostało wiele rozporządzeń dostosowujących przepisy bhp do obecnego stanu techniki, technologii i wymagań wynikających z postanowień dyrektyw UE.
Organy nadzoru i kontroli nad warunkami pracy prowadzą intensywne kontrole
w tego typu zakładach, upowszechniając tam działania prewencyjne i promujące
bhp oraz systemowe zarządzanie bezpieczeństwem pracy. W celu zaktywizowania
pracodawców do działań na rzecz poprawy warunków pracy CIOP-PIB w porozumieniu z MPiPS od wielu lat realizuje ideę Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, w
ramach której podejmowanych jest wiele działań edukacyjnych i upowszechniają-
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cych dobre praktyki. Warto też zwrócić uwagę na program edukacyjnoprewencyjny realizowany przez PIP, polegający na wyróżnianiu pracodawców
szczególnie dbających o warunki bhp w swoim zakładzie pracy. Przedsięwzięcie to
realizowane jest przez okręgowe inspektoraty pracy – inspektorzy bowiem mają
najlepszy, bezpośredni kontakt z pracodawcami i znają praktyczny wymiar lokalnych problemów. Decyzję o przyznaniu Dyplomu PIP (zał. nr 8) podejmuje Okręgowy Inspektor Pracy. Ideą programu jest samokontrola – pracodawca samodzielnie, za pomocą przygotowanych przez specjalistów PIP narzędzi („Lista kontrolna
z komentarzem”, poradnik „Ocena ryzyka zawodowego w pięciu krokach”), identyfikuje występujące w zakładzie zagrożenia, ocenia stopień ryzyka zawodowego, a
następnie eliminuje nieprawidłowości.
W ocenie stanu bhp w 2005 r. podkreślono ponadto znaczenie działań realizowanych w ramach europejskich kampanii informacyjnych przez Krajowy Punkt
Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, którego funkcję
pełni CIOP-PIB. Polska jako kraj członkowski UE kontynuuje działania zmierzające
do realizacji celów wskazanych w dokumencie „Dostosowanie do zmian w pracy i
społeczeństwie: nowa strategia Wspólnoty w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa
w pracy na lata 2002-2006”. Ocena wyników realizacji tej strategii będzie stanowiła
dla Unii Europejskiej podstawę do opracowania nowej – na lata 2007-2012, nad
którą rozpoczęte zostały prace. W Polsce będą kontynuowane prace w kierunku
wdrożenia do prawa krajowego postanowień nowych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady w dziedzinie bhp: 2004/40/WE (pola elektromagnetyczne – termin
wdrożenia 30 kwietnia 2008 r.) oraz 2006/25/WE (sztuczne promieniowanie
optyczne – termin wdrożenia 27 kwietnia 2010 r.), a także dyrektywy Komisji
2006/15/WE (termin wdrożenia 31 sierpnia 2007 r.), co nastąpi przez zmianę rozporządzenia MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Będą też prowadzone dalsze prace przygotowawcze do wdrożenia konwencji MOP
nr 155 dotyczącej bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i środowiska pracy. Do
jej ratyfikowania niezbędne jest zbadanie zgodności prawa polskiego z wieloma
innymi konwencjami MOP.
Nadal konieczne są działania profilaktyczne, edukacyjne i promocyjne oraz
wzmożony nadzór i kontrola przestrzegania prawa. Czynnikiem, który może przynieść pewną poprawę będzie wprowadzenie kolejnych etapów nowego systemu
ubezpieczeń wypadkowych przewidującego zróżnicowanie składki na ubezpieczenie w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Zmniejszeniu liczby wypadków przy pracy i utrzymaniu trendu w zakresie spadku chorób zawodowych
powinna między innymi służyć także realizacja II etapu programu wieloletniego pod
nazwą „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europej9,10
skiej”.

9

Główny Urząd Statystyczny: Wypadki przy pracy. Warszawa 2006
K. Lecyk: Metody szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wrocław 2006
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Załącznik nr 1
…………………………………
(imię i nazwisko poszkodowanego)

………………….., ……...….. r.

………..…………………………….
………..…………………………….
………..…………………………….
(oznaczenie pracodawcy lub innej osoby
działającej w imieniu pracodawcy)

Zgłoszenie wypadku przy pracy /
Zgłoszenie wypadku przy pracy osoby nie będącej pracownikiem*

Informuję, że w dniu ………………….. r. uległem wypadkowi, który nastąpił w następujących
okolicznościach: ………………………………………………………………………………………………….…….…….
……………………………………………………………………………………………...…………………………….….……
…………………………………………………………...………………………………………………………….…….………
(opisać szczegółowo przebieg zdarzenia, wskazując jego miejsce i czas)

W związku z w/w wypadkiem zostałem poszkodowany w następujący sposób: …………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………..………...
……………………………………………………………………………………………………………………..……………...
(scharakteryzować następstwa wypadku – rodzaj uszkodzeń organizmu)
Świadkami powyższego wypadku są:
1. ……………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, stanowisko)
2. ……………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, stanowisko)

Potwierdzeniem zaistniałych uszkodzeń ciała są następujące dokumenty medyczne:
1. …………………………………………………
2. …………………………………………………
………………………………………
(podpis poszkodowanego)
* niepotrzebne skreślić

Źródło: P. Staweczki: Polityka wojskowa Polski 1921-1926. Warszawa 1981, s. 68.
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Joanna WRZESIŃSKA
WSPARCIE SPOŁECZNE A ZDROWIE PRACOWNIKÓW Z PERSPEKTYWY
DZIAŁAŃ SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
W dziedzinach dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy obserwuje się charakterystyczne przesunięcie akcentów. Dawniej
podstawowe problemy dotyczyły zagrożeń wynikających z użytkowania maszyn
i urządzeń technicznych, prac szczególnie niebezpiecznych czy też szkodliwego
wpływu czynników biologicznych, chemicznych itp. Oczywiście, zagadnienia te
w dalszym ciągu są aktualne, jednak należy pamiętać, iż wraz z rozwojem techniki
i technologii ograniczanie ryzyka zawodowego do poziomu akceptowalnego stało
się stosunkowo łatwe – to czynnik ludzki staje się coraz ważniejszym i zarazem
1
najtrudniejszym do opanowania. O podobnym „przesunięciu akcentów” wspomina
Maria Widerszal-Bazyl, pisząc o aktualnych dziedzinach zainteresowań psychologii
pracy – już w mniejszym stopniu dotyczą one psychologicznych źródeł produktyw2
ności, mechanizmów i rodzajów motywacji do pracy, źródeł zadowolenia z pracy.
Dziś głównym tematem rozważań psychologii pracy są psychospołeczne wyznaczniki zdrowia pracownika. Tu pojawić się może problem w rozumieniu pojęcia:
zdrowie. Odwołując się do możliwie szerokiego ujęcia zdrowia, takiego, jakie reprezentuje definicja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), „zdrowie to fizyczny,
psychiczny i społeczny dobrostan”. Używa się tu terminu: dobrostan, zamiast polskiego: samopoczucie, podkreślając w ten sposób, że o zdrowiu orzekać może
zarówno zewnętrzny obserwator (ktoś obiektywny, np. lekarz), jak i sam podmiot
(subiektywne odczucia, czyli samopoczucie).
Dobrostan fizyczny to nie tylko niewystępowanie choroby, lecz także stanów
pokrewnych – niedostatek energii, spadek odporności. Dobrostan ten, oceniany
subiektywnie, wykazuje silne związki z samopoczuciem psychicznym. Każdy z nas
prawdopodobnie zna poczucie lęku lub niemocy, będące wynikiem dolegliwości
fizycznych lub zwykłe, codzienne uczucie złości z powodu ograniczeń, jakie choroba niesie. Dobrostan fizyczny, oceniany obiektywnie jest domeną medycyny – najbardziej klasyczne wskaźniki tej dziedziny odnoszą się głównie do funkcji sercowonaczyniowej i koncentrują się na trzech wskaźnikach: ciśnieniu skurczowym i roz3
kurczowym krwi oraz rytmie serca (model Karaska). Dobrostan psychiczny z kolei
jest pojęciem wyjątkowo złożonym: wyodrębnić w nim można aspekty afektywne
i poznawcze (a więc emocje i nastroje oraz ocenę własnego życia jako całości oraz
poszczególnych jego elementów). A co możemy powiedzieć na temat dobrostanu
społecznego (będącego elementem szeroko rozumianego zdrowia)? Dobrostan
społeczny w dużej mierze uzależniony jest od rozwoju psycho-moralnego człowieka. Przejawiać się może zadowalającą umiejętnością życia w rodzinie, społeczno1

J. Wrzesiński: Popularyzacja zagadnień bhp w środowisku pracy – nowe wyzwania. W: Wrońska,
A. Zduniak (red.): Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego. Warszawa
– Poznań 2004, s. 193
2
M. Widerszal-Bazyl: Stres w pracy a zdrowie, czyli o próbach weryfikacji modelu Roberta Karaska oraz
modelu wymagania – kontrola – wsparcie. CIOP, Warszawa 2003, s. 9
3
M. Widerszal-Bazyl, op. cit., s. 11
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ści lokalnej czy w środowisku pracy. Na dobrostan społeczny (social well-being)
składają się na pewno: rodzina; przyjaźń; satysfakcjonujące życie towarzyskie;
4
wsparcie społeczne. Musi być dobrostan społeczny wartością uznaną, skoro czytamy o nim w projekcie rezolucji legislacyjnej Parlamentu Europejskiego dotyczącego wniesienia poprawek w formie działań bezpośrednich przez WCB (Wspólne
Centrum Badawcze) w ramach siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (20075
2013). Czytamy w uzasadnieniu: „(…) WCB powinno położyć szczególny nacisk
na obszary o znaczeniu kluczowym dla Unii, którymi są dobrobyt i dobrostan społeczny w społeczeństwie intensywnie wykorzystującym wiedzę, solidarność, trwałość i odpowiedzialne zarządzanie zasobami, bezpieczeństwo i wolność (…)”. Pragnę zaznaczyć, iż sformułowanie: dobrostan społeczny zostało dodane w poprawce do projektu.
Ewolucja psychologii pracy w kierunku „zdrowia” jest faktem i nie sposób wymienić wszystkich możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy. Bez wątpienia należy
podkreślić tendencje ogólnokulturowe, polegające na bardzo silnym akcentowaniu
wartości zdrowia, warto również wspomnieć o powstaniu nowej specjalności: psychoneuroimmunologii. Dziedzina ta dostarcza fizjologicznych podstaw, uzasadniających sens doszukiwania się zależności przyczynowych między psychospołeczną
6
sferą pracy a zdrowiem fizycznym i psychicznym. Podążając za wspomnianą już
M. Widerszal-Bazyl możemy stwierdzić, że pojawiła się nowa subdyscyplina: psy7
chologia zdrowia w pracy. Działa ona na styku psychologii pracy i psychologii
zdrowia, bliska jest jej także psychologia różnic indywidualnych oraz te działy psychologii społecznej i klinicznej, które dostarczają przesłanek teoretycznych do
przeprowadzania interwencji, mających na celu optymalizowanie warunków pracy
i kształtowanie zachowań pracowników. Osobiście wierzę, że problematyka budowania i podtrzymania zdrowia w środowisku pracy to zagadnienie bliskie również
socjologom, pedagogom społecznym, przedstawicielom nauk medycznych i biologicznych, osobom należącym do bardzo bogatego, lecz stosunkowo wąskiego
nurtu zarządzania kadrami (HRM) a także specjalistom w zakresie zarządzania
bhp.
We wspomnianej powyżej nowej subdyscyplinie szczególne miejsce zajmuje
pojęcie stresu. Stres… powiedziano i napisano już na ten temat tak wiele (można
pokusić się o stwierdzenie, iż teoria stresu zrobiła dużą karierę) a jednak problem
wydaje się wciąż palący, coraz bardziej aktualny i brzemienny w skutkach. Stres
jako stan podwyższonej aktywacji ustroju, równoznaczny jest ze wzmożonym napięciem emocjonalnym. Wywołany jest określoną interpretacją napływających
bodźców, a więc aktywnością kory mózgowej, jego konsekwencje odczuwa jednak
cały organizm. Dzieje się tak ze względu na istnienie sieci wzajemnych powiązań
między układem nerwowym, hormonalnym i odpornościowym. W komórkach układu odpornościowego zlokalizowane zostały receptory dla określonych hormonów
i neurotransmiterów. Np. jeśli chodzi o pacjentów z chorobami serca udowodniono,
że nawet umiarkowany stres może powodować niedotlenienie mięśnia sercowego,
zakłócenie pracy serca oraz jego zmniejszoną wydolność. Wraz ze wzrostem
4

dostęp: http://www.gp.viamedica.pl
dostęp: http://www.europarl.europa.eu
6
dostęp: http://www.psychoneuroimmunologia.htm
7
M. Widerszal-Bazyl, op. cit., s. 10
5
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poziomu stresu rośnie również poziom cholesterolu i ciśnienie krwi, co przyczynia
się m.in. do rozwoju miażdżycy. Patologiczne reakcje związane ze stresem podnoszą ponadto poziom kortyzolu we krwi, zaburzają metabolizm serotoniny i powodu8
ją wzrost aktywacji układu sympatycznego.
„Stres związany z pracą zawodową to obecnie drugi po bólach pleców najważniejszy problem zdrowotny pracowników w krajach Unii Europejskiej. Dotyka
on blisko 1/3 ogółu zatrudnionych; jego koszty w skali regionu ocenia się na co
najmniej 20 mld. Euro rocznie” – dowiadujemy się od dyrektora Europejskiej Agen9
cji Bezpieczeństwa i Zdrowia w pracy. Biorąc pod uwagę wcześniejsze rozważania można stwierdzić, że stres (zwłaszcza ten w pracy) wydaje się być jedną
z dziedzin, która jest interesująca zarówno z teoretycznego jak i z empirycznego
punktu widzenia. Stwierdzenie, że praca jest jednym z możliwych źródeł stresu
może wynikać z faktu, iż odgrywa ona wielką role w życiu dorosłego człowieka. Ale
czy tylko dlatego? W literaturze można spotkać różne klasyfikacje stresorów w pracy, m.in. dotyczą one środowiska fizycznego, roli w organizacji, struktury organizacyjnej, stosunków międzyludzkich, konfliktów typu „praca – rodzina” itd. Warto
wyróżnić (spośród istniejących teorii) model stresu Roberta Karaska stwierdzający,
iż interakcja wysokich wymagań i niskiego zakresu kontroli jest szczególnie nie10
bezpieczna z punktu widzenia odczuwanego stresu.
Przejdźmy jednak do problemu stawianego w temacie: wielu badaczy zajmuje
się więzami społecznymi, systemem takich powiązań, kręgiem osób, do których ma
się zaufanie, znaczącymi społecznymi kontaktami czy wreszcie „społecznym pod11
trzymaniem” (social support). Jest to taka sytuacja, w której mimo wszystkich
reprezentowanych odmienności terminowych i znaczeniowych łączy badaczy
wybór tego samego obiektu poznania – międzyludzkich relacji. Między znaczącymi
negatywnie, niepożądanymi zdarzeniami życiowymi a pogorszeniem zdrowia psy12
chicznego jednostki istnieje pozytywna korelacja. Wykazano, że system podtrzymania społecznego, którym dysponuje jednostka, osłabia ten związek, buforuje
wpływ zdarzeń życiowych na stan psychiczny. Pojawienie się więc niepożądanych
zdarzeń wówczas, kiedy jednostka dysponuje systemem społecznego wsparcia,
wytwarza u niej mniej niekorzystnych napięć, niż wytwarza się ich wtedy, kiedy
takiego zaplecza nie ma. W systemie społecznego oparcia wyróżnić można dwa
segmenty:
- instytucje, które udzielają ludziom pomocy medycznej, psychologicznej lub
społecznej (Kościół, medycyna, prawo, zabezpieczenia społeczne);
- osoby z najbliższego otoczenia jednostki (rodzina, dalsi krewni, sąsiedzi,
współpracownicy w środowisku pracy).
Pojęcie wsparcia społecznego pojawiło się w badaniach psychologicznych
w latach 70-tych XX wieku w wielu ośrodkach naukowych na całym świecie (głównie w USA, Kanadzie, Holandii i Anglii). Niektórzy autorzy opracowań określają je
13
jako „termin-parasol”, który obejmuje wiele różnych aspektów tego zjawiska, peł8

dostęp: http://www.gp.viamedica.pl
dostęp: http://www.pl.osha.europa.eu
dostęp: http//www.bp.edu.pl
11
A. Titkow: Stres i życie społeczne. Polskie doświadczenia. Warszawa 1993, s. 158
12
Op. cit., s. 159
13
G. Kwaśniewska: Rola i znaczenie wsparcia społecznego. „Nasze Forum. Kwartalnik pedagogiczno –
terapeutyczny” 2001, 1
9

10

128

niąc funkcję wyjaśniającą w badaniach dotyczących wpływu stresowych doświadczeń życiowych człowieka na jego zdrowie fizyczne i psychiczne. Wsparcie społeczne może mieć różne formy:
- wsparcie emocjonalne: okazywanie sympatii, życzliwości, zainteresowania;
- wsparcie instrumentalne: udzielanie konkretnej pomocy (np. przy rozwiązaniu problemu);
- wsparcie informacyjne: dostarczanie informacji mających istotne znaczenie
dla radzenia sobie w danej sytuacji;
- wsparcie oceniające: wyrażenie opinii na temat danej osoby, jej zachowań,
wyglądu, wypowiedzi.
Spoglądając na definicje przedstawione przez Coobsa, Capplana, Kahna i Antonucciego, House’a, Willsa należy podkreślić, że w wymienionych definicjach jako
najważniejszy aspekt/typ wsparcia uważa się wsparcie emocjonalne, określane
jako pomoc socjoemocjonalna, zachowania emocjonalnie podtrzymujące czy emo14
cjonalna bliskość. Związki wsparcia społecznego ze zdrowiem pracownika możemy postrzegać na trzy sposoby, jako:
1) ZAPORA: zabezpiecza przed siłą napierającą, stanowi przeszkodę uniemożliwiającą przedostanie się czegoś lub kogoś, po prostu chroni. I w takim rozumieniu zaporą nie dopuszczającą do samego pojawienia się stresorów będą takie cechy otoczenia jak życzliwość i przychylność otoczenia
W rezultacie nie dochodzi do reakcji stresowej ze wszystkimi jej negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Jest mało prawdopodobne, aby
w harmonijnym środowisku pracy pracownik odczuwał silny dyskomfort
spowodowany poczuciem niesprawiedliwości, wyobcowania czy syndromem nierównych szans.
2) BUFOR: pojęcie najczęściej rozumiane jako rodzaj „zderzaka”, a więc
„coś” (lub „ktoś”), co (kto) przyczynia się do złagodzenia konfliktu. Zakładając, że środowisko pracy dostarcza silnych stresorów, wsparcie społeczne
może stanowić bufor – nie zlikwiduje ani napięć, ani źródeł ich powstawania, ale chroni przed ich negatywnym wpływem na zdrowie osłabiając rozmiary reakcji stresowej. Szczera, koleżeńska rozmowa, czasami krótki dialog między pracownikami, szybka wymiana zbieżnych poglądów (często
podszyta dowcipem) – wszystkie te cechy wzajemnych interakcji mają
wpływ na „wyhamowanie” wzburzenia czy poczucia doznanej niesprawiedliwości.
3) MOC: rozumiana jako siła psychiczna lub fizyczna, jako energia, zdolność
oddziaływania i wywierania wpływu zarówno na innych, jak i na samego
siebie. Z obserwacji środowiska pracy wynika, że istnieją silne, bezpośrednie powiązania między wsparciem społecznym a samopoczuciem pracownika. Człowiek otoczony przychylnością, odczuwający wsparcie ze strony
innych osób ma poczucie większej pewności siebie i wiary w siebie – ma
poczucie siły. Tak rozumiana „moc” pozytywnie wpływa na sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, jest także doskonałym i sprawdzonym
15
sposobem na podwyższenie (często zaniżonej) samooceny.
14

G. Kwaśniewska, op. cit.
opracowanie własne na podstawie: D. Koradecka (red.): Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena,
ergonomia. Tom 5: Czynniki psychologiczne i społeczne, CIOP – Warszawa
15
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Czym jest zatem wsparcie społeczne? Wsparciem społecznym może być
każde działanie osoby, której celem jest poprawienie tzw. dobrostanu osoby je
otrzymującej. Działania te najczęściej mają na celu zrozumienie drugiej osoby,
okazanie jej troski, pocieszenie lub okazanie akceptacji. Dzięki tym działaniom
osoby przeżywające kryzys mogą uwolnić się od własnych negatywnych emocji,
wyrazić swoje obawy lub smutek, natomiast osoby przeżywające sukcesy mogą
podzielić się swoim szczęściem z innymi. Istotna rolę wsparcia społecznego jest
stwarzanie poczucia przynależności, opieki i podwyższenia samooceny. Warto
przez chwilę zatrzymać się przy temacie osób udzielających wsparcia – najczęściej
są to członkowie rodziny, przyjaciele, znajomi, współpracownicy. Wg H. Dreher’a
bezinteresowna pomoc innym, obcym osobom jest najważniejszym czynnikiem
16
usprawniającym układ immunologiczny. Filozofia Matki Teresy z Kalkuty jest tu
godna przypomnienia.
Jaka więc jest, lub może być, rola służb bhp, rola specjalistów, inspektorów
czy menedżerów w kształtowaniu przyjaznej atmosfery pracy? Zdarza się nierzadko, iż wsparcie od przełożonego lub współpracownika jest dużo ważniejsze niż
wsparcie od bliskich. Dlatego też ważne jest, czy menedżer zarządzający zespołem bądź specjalista bhp zarządzający bezpieczeństwem pracy, potrafią odczytać
potrzebę wsparcia u danego pracownika, a także u swojego zespołu jako całości.
Taka potrzeba wsparcia może pojawić się u pracowników w wyniku presji czasu,
nadmiernego stresu, konfliktów a także w sytuacjach adaptacyjnych, gdy nowo
zatrudniony pracownik nie wie dokładnie co ma robić, jakie są jego zadanie, komu
podlega itp. Sytuacje wymagające wsparcia zdarzają się każdego dnia – w większości tych sytuacji niebagatelną rolę może odegrać specjalista bhp. Menedżer
dbający o kulturę bezpieczeństwa pracy „może zarządzać wsparciem, kształtując
poprzez to wiele innych czynników społecznych, które mają ogromny wpływ na
17
efektywność całego zespołu”. Może m.in. wpływać na klimat organizacyjny,
sprawność przebiegu procesów komunikacyjnych, relacje w zespole. Śmiało więc
możemy określić menedżera bhp współtwórcą kultury organizacji. Należy jednak
pamiętać, że tylko nieustanne podnoszenie wiedzy, twórcze podejście do rozwiązywania konfliktów oraz zwykła, codzienna akceptacja ludzi i ich problemów – mogą wpłynąć na skuteczność działania specjalisty bhp. Jednak aby mieć bliski kontakt z człowiekiem w środowisku pracy potrzebne są podstawowe umiejętności
psychologiczne i pedagogiczne: empatia, aktywne słuchanie, umiejętność zadawania właściwych pytań oraz prowadzenia rozmowy, sztuka łagodzenia sporów itp.
Profesjonalnie przygotowany i wciąż rozwijający się menedżer/specjalista bhp, w
nagrodę za włożony w pracę z ludźmi trud liczyć może na ich szacunek i zaufanie.
Te z kolei cechy są niezbędne do budowania dobrego zespołu, rozumiejącego
konieczność wprowadzania zmian, zasadność procedur i nieuchronność ograniczeń występujących w procesach pracy.
Podsumowując – przed specjalistą bhp stoją nowe zadania – nie są one związane z ograniczeniem zagrożeń takich jak pyły czy szkodliwe substancje, ponieważ liczba osób pracujących w takim narażeniu zmniejszyła się radykalnie. Nowe
zadania dotyczą psychospołecznych aspektów pracy, a przede wszystkim metod
radzenia sobie z konsekwencjami takich zjawisk jak mobbing, ageizm, wypalenie
16
17
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dostęp: http://www.manager.money.pl

130

zawodowe czy nadmierny stres. Tu powstaje pytanie: czy w procesie kształcenia
służb bhp kształtujemy także osobowość przyszłego specjalisty bhp w duchu
współcześnie rozumianej kultury bezpieczeństwa, której podstawą jest wysoka
wartość przypisywana zdrowiu i życiu? Kształtowanie takiej kultury wymaga kreowania pożądanych postaw w przedsiębiorstwie, dotyczy wszystkich pracowników i
ich osobistego zaangażowania, wiadomo jednak, ze najważniejszy jest dobry przykład „idący z góry”. Wsparcie społeczne to termin stosunkowo młody (lata 70-te XX
wieku), ostatnio zyskujący na znaczeniu. Działania wspierające najczęściej mają
na celu zrozumienie drugiej osoby, okazanie jej troski oraz akceptacji, dzięki czemu osoby przeżywające kryzys mogą uwolnić się od własnych negatywnych emocji. Dlatego tak ważne jest czy menedżer zarządzający zespołem bądź specjalista
zarządzający bezpieczeństwem pracy, potrafią odczytać potrzebę wsparcia u swoich pracowników. Pracownik służby bhp posiadający, oprócz wiedzy fachowej,
kompetencje w zakresie motywowania pracowników do zachowań bezpiecznych,
potrafiący promować bezpieczeństwo w pracy jako wspólną ideę wszystkich zatrudnionych, umiejący diagnozować przyczyny pojawiających się w zespole problemów oraz znający zasady efektywnej i skutecznej komunikacji, będącej kluczem
do udzielenia wsparcia – ma szansę stać się rzeczywiście specjalistą w zakresie
szeroko rozumianego bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.
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Matylda GWOŹDZICKA-PIOTROWSKA
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
POSZANOWANIE PRAW PRACOWNIKÓW MISJI DYPLOMATYCZNYCH
W USA I CHINACH NA PRZYKŁADZIE GWARANCJI NIETYKALNOŚCI
OSOBISTEJ ORAZ IMMUNITETU OD JURYSDYKCJI KARNEJ
Wprowadzenie
Prawo dyplomatyczne wyznacza status prawny stałych misji dyplomatycznych
i ich członków, misji specjalnych oraz przedstawicieli i delegacji państw w organizacjach międzynarodowych i na konferencjach międzynarodowych. Reguluje m.in.
zakres ich funkcji oraz przywilejów i immunitetów. Stwarza wreszcie podstawy
prawne zapewniające normalne warunki konieczne do realizowania funkcji dyplomatycznych. Misje dyplomatyczne są organami zewnętrznymi państwa wysyłającego, działającymi na terytorium państwa przyjmującego. Reprezentują one
na terytorium państwa przyjmującego państwo wysyłające i ustalają oraz pomagają
w realizowaniu ogólnych zasad stosunków między tymi dwoma państwami. Szefowie misji to ambasadorzy i nuncjusze, akredytowani przy głowach państw oraz
innych szefów misji równorzędnego stopnia, posłowie, ministrowie i internuncjusze,
akredytowanych przy głowach państw oraz tzw. charges d'affaires, akredytowani
przy ministrach spraw zagranicznych. Personel misji dzieli się na personel dyplomatyczny (radcowie, sekretarze, attaches), personel administracyjny i techniczny
(pracownicy kancelarii, lekarze) oraz tzw. personel służby (n.p. kierowcy). Dwie
pierwsze grupy korzystają z pełnych przywilejów i immunitetów dyplomatycznych.
Najważniejszym aktem prawnym, na którym opiera się ochrona dyplomatyczna
1
i konsularna jest Konwencja Wiedeńska z 1961r. (dalej: Konwencja Wiedeńska,
Konwencja).
Omówienie wybranych przykładów stanu faktycznego
a. Sprawa G. Makharadze
30 lipca 1997 r. na przedmieściach Waszyngtonu G.Makharadze, gruziński
dyplomata drugiego stopnia, spowodował wypadek samochodowy. Prowadzący
samochód Gruzin był pod wpływem alkoholu, kiedy potrącił 16 letnią Amerykankę.
Rząd Gruzji przesłał głębokie wyrazy współczucia rodzinie dziewczyny i przesłał
notę kondolencyjną na ręce N. Burns'a, ówczesnego rzecznika amerykańskiego
Departamentu Stanu, zapewniając o współpracy przy prowadzeniu śledztwa
w powyższej sprawie. Sprawca przeprosił za swe zachowanie rodziców poszkodowanej. Rzecznik Departamentu Stanu stwierdził, iż rząd gruziński powinien w takiej
sytuacji uchylić immunitet dyplomatyczny Makharadze, tak by mogły zostać przedstawione mu konkretne zarzuty a krajowy oskarżyciel mógł wnieść oskarżenie
oraz, by Gruzin mógł wziąć udział w sprawie na normalnych zasadach proceso2
wych. W przeciwnym razie rząd USA miał zamiar wnieść o usunięcie dyplomaty
1

Konwencja Wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych, sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961
r., Dz.U. nr 37 poz. 232
2
Artykuł J. Aita., “Daily Washington”, 1.08.1997: U.S Pressing two cases involving diplomatic immunity,
www.dwlr.com/
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z kraju, a w ostateczności wydalić go ze Stanów. Praktyką USA od 1790 roku było
takie właśnie postępowanie z dyplomatami oskarżonymi o ciężkie przestępstwa,
którzy nie mieli zamiaru brać udziału w postępowaniu dochodzeniowym i sądowym. Stany Zjednoczone są także sygnatariuszem Konwencji Wiedeńskiej z 1961
r., która reguluje kwestie związane immunitetem dyplomatycznym. Dyplomaci
akredytowani przy ONZ w Nowym Yorku i przy ambasadach w Waszyngtonie D.C
muszą respektować prawo kraju przyjmującego, a więc w tym przypadku prawo
amerykańskie. To postulat Konwencji Wiedeńskiej - osoby korzystające z immunitetów i przywilejów mają obowiązek poszanowania ustawodawstwa państwa przyjmującego, w takim zakresie w jakim nie ogranicza ono lub nie narusza ono ich
3
immunitetów , bez względu na to, czy są to Amerykańscy dyplomaci akredytowani
w Europie czy w Azji, czy zagraniczni dyplomaci przyjeżdżający do USA - mają oni
prawny obowiązek stosować się do praw państwa ich akredytacji. Przypadki uchylenia immunitetu dyplomatycznego nie miały właściwie w USA wcześniej miejsca.
Dyplomaci wracali do kraju, który ich przysłał. W ten sposób stali jakby "ponad
prawem".
W 1989 r. rząd belgijski zniósł immunitet dyplomatyczny pracownikowi ambasady w Waszyngtonie, który przyznał się do zabójstwa dwóch osób na Florydzie.
Decyzja zapadła po tym, jak władze USA zgodziły się nie żądać kary śmierci dla
4
R. van den Borre. Obecnie odbywa on karę 25 lat pozbawienia wolności . Sprawy
o ciężkie przestępstwa popełniane przez pracowników ambasad nie są jednak
częste w Stanach Zjednoczonych i dotyczą głównie kradzieży i napaści. Dotych5
czas, we wszystkich przypadkach, dyplomaci zostali wydaleni do kraju . W omówionym powyżej dyplomata gruziński wrócił do kraju i nie przedstawiono mu zarzutów. Nie poniósł odpowiedzialności karnej za popełniony czyn, ponieważ nie uchylono jego immunitetu.
b. Sprawa dyplomatów: rosyjskiego i białoruskiego
1 stycznia 1997r. J. Orange, pierwszy sekretarz misji Białorusi przy ONZ oraz
B. Obnossow, pierwszy sekretarz misji Rosji przy ONZ zobaczyli, jak policjanci
wypisują mandat w związku z nielegalnym zaparkowaniem przez nich samochodu
przy hydrancie ogniowym na Manhattanie . Dyplomaci zbliżyli się do policjantów
wykrzykując i odgrażając się. Obonossow, wg informacji policji, był nietrzeźwy.
Policjanci aresztowali go, gdy próbował uruchomić samochód. W czasie dokonywania aresztowania Obonossowa, Orange uderzył w twarz drugiego policjanta.
Obaj mężczyźni zostali zabrani na najbliższy posterunek, gdzie oświadczyli, iż są
dyplomatami. Ich akta personalne potwierdziły ten stan rzeczy. W rezultacie aresztowanie zostało unieważnione w związku z przysługującym zatrzymanych immunitetem dyplomatycznym. Prawo międzynarodowe zakazuje aresztowań dyplomatów
lub oskarżenia ich o przestępstwa w krajach, w których są akredytowani. Rząd
USA mógł jednak zwrócić się do Rosji i Białorusi o uchylenie immunitetu dyplomatycznego i w ten sposób postawić obu dyplomatów w stan oskarżenia, czego jednak nie uczynił. Dyplomaci zostali bezkarnie zwolnieni do domu, a cały incydent
6
nie został nigdzie odnotowany.
3

art. 41 Konwencji Wiedeńskiej.
British Yearbook of International Law 1990: Diplomatic and consular immunity violation, s. 134 i n.
5
British Yearbook of international law 1992: Diplomatic and consular immunity, s. 687-702
6
Artykuł w: “Associated Press”: NY police must cancel arrest’s of two diplomats, www.ap.org/1997
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c. Sprawa amerykańskiego attaché wojskowego
17 stycznia 1996r. rząd Chin oskarżył amerykańskiego dyplomatę o wejście
bez upoważnienia na teren wojskowy w celach szpiegowskich i zażądał, by ten
opuścił kraj. Pułkownik B. Gerdes, wojskowy attaché, został zatrzymany wraz
7
z japońskim dyplomatą, pułkownikiem K. Maetani. Chiński Minister Spraw Zagranicznych podał, iż dyplomaci zostali dwa razy "złapani" w okolicach terenów wojskowych. Przy pierwszym zatrzymaniu skonfiskowano zrobione przez nich fotografie jednostki wojskowej oraz kasetę magnetowidową. Kiedy doszło do drugiego
zatrzymania, Amerykanin i Japończyk znajdowali się w pobliżu siedziby dowództwa Floty Morza Południowochińskiego. Rzecznik Departamentu Stanu w Waszyngtonie zaprzeczył, jakoby pułkownik Gerdes przedostał się na zamknięty teren
wojskowy. Stwierdził, iż władze chińskie akceptowały działania Gerdes'a i oświadczył, że zatrzymanie pułkownika było sprzeczne z prawem. Rzecznik ambasady
Stanów Zjednoczonych, R. Laing poinformował, że attaché amerykański był przesłuchiwany przez 18 godzin bez dostępu do posiłków i zwykłych wygód i, że minęły
prawie 24 godziny zanim rząd chiński zawiadomił o całej sprawie Stany Zjednoczone. Tokyo i Waszyngton złożyły protest, za podstawę biorąc międzynarodowe
porozumienia chroniące dyplomatów przed aresztowaniem. Status prawny attache
wojskowego nie różni się od statusu innych dyplomatów. Główne jego funkcje
sprowadzają się do utrzymania oficjalnych kontaktów z władzami wojskowymi państwa przyjmującego. Zgodnie z postanowieniami Konwencji Wiedeńskiej, dyplomata taki ma prawo zapoznać się wszelkimi legalnymi sposobami ze stanem sił zbrojnych państwa przyjmującego, jego polityką obronną itp. Amerykański rzecznik
Departamentu Stanu stał na stanowisku, że pułkownik Gerdes nie działał nielegalnie, ani też nie dokonywał żadnych czynności przekraczających jego uprawnienia
jako dyplomaty. Został natomiast potraktowany w sposób łamiący wszelkie zasady
dotyczące traktowania osób nie objętych ochroną immunitetową, a co dopiero osób
o szczególnym statusie. Po wielu dyskusjach międzyrządowych obaj dyplomaci
pozostali w Chinach.
Analiza stanu prawnego w zakresie przywilejów i immunitetów na gruncie Konwencji Wiedeńskiej
d. Zakres przywilejów i immunitetów
Zgodnie z przepisami art. 19 i 37 Konwencji Wiedeńskiej nietykalność osobista przysługuje zarówno członkom personelu dyplomatycznego, jak i personelu
administracyjno-technicznego misji dyplomatycznej, członkom rodzin pozostających z nimi we wspólnocie domowej i nie będącymi obywatelami państwa przyjmującego. Na gruncie przepisu art. 37 Konwencji osoba przedstawiciela dyplomatycznego jest nietykalna, a więc nie podlega żadnej formie przymusu,
w szczególności aresztowaniu lub zatrzymaniu. Państwo przyjmujące jest więc
zobowiązane traktować przedstawicieli dyplomatycznych z szacunkiem, skutecznie
zapobiegać wszelkim zamachom na ich osobę, wolność lub godność, nie dopuścić
do bezpośredniego fizycznego ataku i stosowania przymusu. W tym celu państwo
przyjmujące powinno wydać odpowiednie instrukcje swoim organom i funkcjonariuszom i podjąć odpowiednie kroki, w celu zapobieżenia zamachom na nietykalność osobistą dyplomaty. Funkcjonariusze państwa przyjmującego nie mogą po7
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woływać się na fakt, że nie wiedzieli o oficjalnym statusie danej osoby, gdyż ciąży
8
na nich obowiązek uprzedniego jej wylegitymowania.
W wyjątkowych wypadkach zasada ta może doznać pewnych ograniczeń,
głównie w ramach tzw. obrony koniecznej i zastosowania innych środków uniemożliwiających popełnienie czynów przestępczych. W takich uzasadnionych przypadkach władze miejscowe mogą dyplomatę zatrzymać, a w razie konieczności nawet
obezwładnić. Zatrzymanie takie winno być jednak tylko chwilowe, do momentu
przekazania zatrzymanego w ręce szefa misji dyplomatycznej lub ewentualnie
władz państwa wysyłającego. Nie wolno takiej osoby znieważać, pozbawiać posiadanych przedmiotów, czy zmuszać do podpisywania oświadczeń, choć należy
odebrać jej broń lub inne przedmioty zagrażające otoczeniu lub które służyły do
dokonania przestępstwa. Nietykalność osobista znajduje uzasadnienie w interesie
ochrony funkcji, jednak skuteczne jej wykonywanie nie może prowadzić do naruszenia przez dyplomatę istotnych praw państwa przyjmującego. Konwencja Wiedeńska nie przewiduje możliwości zrzeczenia się immunitetu nietykalności osobistej, dopuszczając tylko zrzeczenie się immunitetu jurysdykcyjnego. Czy w przypadku kazusu Białorusina i Rosjanina policja nowojorska dopuściła się naruszenia
nietykalności osobistej dyplomatów? Nie wspomnieli oni przecież podczas zatrzymania i aresztowania o tym, że są pracownikami misji dyplomatycznej. Uczynili to
dopiero na posterunku policji, a wtedy zostali od razu zwolnieni, a całą sprawę
wymazano z policyjnych akt. Trudno tu zatem mówić o świadomym, celowym naruszeniu nietykalności skoro fakt objęcia immunitetem wyżej wymienionych osób
został ujawniony po zastosowaniu środków prewencyjnych. Sytuacja przedstawia
się zupełnie inaczej w przypadku postępowania władz chińskich wobec amerykańskiego attaché wojskowego. Tutaj zamach na jego godność oraz jawne zastosowanie przymusu są wyraźnym objawem lekceważenia funkcji i stanowiska jakie
osoba ta pełniła w Chinach. Inną kwestią jest uzasadnione podejrzenie, czy rzeczywiście dopuścił się on praktyk szpiegowskich. Znamiennym wydaje się być fakt,
iż w rezultacie dyplomata pozostał w państwie przyjmującym i pełnił nadal powierzone mu zadania.
e. Jurysdykcja karna
Z immunitetu od jurysdykcji karnej, czyli wyłączenia spod jurysdykcji sądownictwa w sprawach karnych państwa przyjmującego, korzystają wszyscy członkowie misji dyplomatycznej a także członkowie ich rodzin o ile nie są obywatelami
państwa przyjmującego i pozostają z nimi we wspólnocie domowej. Konwencja
wiedeńska w odróżnieniu od immunitetu od jurysdykcji cywilnej i administracyjnej
nie wprowadza ograniczeń i wyjątków od immunitetu jurysdykcji karnej.
Podobnie więc jak nietykalność, immunitet ten ma charakter integralny i rozciąga się zarówno na sferę tzw. spraw służbowych, jak i na życie prywatne dyplomaty. Osoba korzystająca z tego immunitetu nie podlega prawu karnemu
i orzecznictwu sądów karnych państwa przyjmującego. Wydaje się więc, że w tym
przypadku nietykalność osobista jawi się jako pojęcie szersze, albowiem oznacza
ona wyjęcie spod zastosowania wszelkich form przymusu. Tak więc o naruszeniu
immunitetu od jurysdykcji karnej można mówić tylko wtedy, gdy wobec pracownika
misji wszczęto postępowanie sądowe, zastosowano jakiś ze środków postępowania karnego, czy też orzeczono określoną karę. W razie zatrzymania lub areszto8
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wania bez uprzedniego nakazu sądowego może chodzić tylko o naruszenie nietykalności osobistej. Immunitet powyższy ogranicza właściwość sądów karnych
i organów dochodzeniowych. Osoby objęte immunitetem nie mogą być zatem pozywane w sprawach karnych przez sądy państwa przyjmującego. Nie mogą być
także zatrzymywane, rewidowane, wzywane do składania zeznań w charakterze
świadków. Można się do nich zwrócić z prośbą za pośrednictwem ministra spraw
zagranicznych państwa przyjmującego lub wysyłającego o wyjaśnienia i zeznania
w formie pisemnej. Od zasady immunitetu od jurysdykcji karnej istnieją dwa wyjątki. Osoby objęte immunitetem mogą podlegać jurysdykcji państwa przyjmującego
jedynie w razie uprzedniego wyraźnego zrzeczenia się przez państwo wysyłające
tego immunitetu, lub po upływie terminu wyznaczonego przez państwo przyjmujące na opuszczenie jego terytorium w razie uznania danej osoby za persona non
9
grata po którego upływie wygasa także immunitet od jurysdykcji karnej. Tak więc,
jak w przypadku wypadku samochodowego bez ofiar, państwo musi ograniczyć się
do zażądania udzielenia zadośćuczynienia i naprawienia szkody bądź zażądać
odwołania osoby, której sprawa dotyczy przez państwo wysyłające lub ogłoszenia
jej persona non grata, a w ostateczności wydalenia jej poza granice kraju. Gruziński dyplomata został odesłany do kraju. Tryb postępowania władz amerykańskich
wydaje się być słuszny. Władze amerykańskie nie podjęły wobec sprawcy żadnych
środków restrykcyjnych, nie został on poddany przesłuchaniom, nie składał żadnych oświadczeń. Dodatkowo, Stany Zjednoczone nie zwróciły się do Gruzji
o uchylenie immunitetu.

9
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Anna KOŁODZIEJ
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
ADAM F. BARON: WALKA O KSZTAŁT HARCERSTWA W POLSCE
(1980-1990). NIEPOKORNI I NIEZALEŻNI
Instytut Studiów Politycznych PAN
Oficyna Wydawnicza RYTM, Fundacja „Historia i kultura”,
str. 550, Warszawa 2007, Wydanie I
Przedmiotem publikacji jest, tak przynajmniej wynika z tytułu, walka o kształt
harcerstwa w Polsce w latach 1980-1990. jednakże z układu książki, a nade
wszystko z treści i retoryki rozprawy wynika, że bardziej adekwatnym byłby tytuł:
„Walka o rozbicie i opanowanie Związku Harcerstwa Polskiego oraz stworzenie
opozycyjnego Związku Harcerzy Rzeczypospolitej (ZHR)”.
Formalnie praca (rozszerzona dysertacja doktorska) składa się z pięciu rozdziałów w układzie chronologiczno – merytorycznym: rozdział I: W okresie pierwszej „Solidarności”(1980-1981); rozdział II: W czasie „wojennym” i „powojennym”
(1981-1988); rozdział III: W dobie „okrągłego stołu” i zmierzchu PRL (1989-1990);
rozdział IV: Reaktywowanie harcerstwa polskiego na Wschodzie; rozdział V:
Odnowienie formalnych kontaktów ze światowym skautingiem. Obok „Wstępu” na
początku (s.15-30) praca zawiera też na końcu: „Podsumowanie ”, „Bibliografię”
i „Indeks osób”.
Praca A. F. Barona może i powinna być oceniana w trzech aspektach: techniczno – warsztatowym (formalnym), retorycznym i merytorycznym. Pod względem
warsztatu badawczego – technik badawczych i zapisu oraz udokumentowania
formalnego praca jest wyrazem nie tylko wielkiego wysiłku ale też i poprawności
i niezwykle bogatego udokumentowania prezentowanego materiału faktograficznego. Podkreślił to jeden z recenzentów pracy doktorskiej autora na KUL, profesor
w tej uczelni dr hab. Jan Konefał pisząc: „O prezentowanej przez doktoranta pracy
można, bez cienia przesady, powiedzieć, że jest to… kompendium wiedzy o przeobrażeniach w ruchu harcerskim jednej dekady (1980-1990), a z biegiem czasu
badacze… będą mogli sięgnąć do tej pozycji nie jak do opracowania a wręcz jak
do pracy źródłowej (por. okładka książki). Przemawiają za tym, przytoczone
„z pierwszej ręki’ relacje świadków, uczestników opisywanych tu wydarzeń.”
Jeśli publikacja zasługuje na wysoką ocenę pod względem techniczno –
warsztatowym, to już nie można tego powiedzieć o doborze źródeł w szerokim
tego słowa znaczeniu. Dobór jest dokonany pod z góry założone oceny i konkluzje.
Stanowczy sprzeciw musi budzić całą retoryka rozprawy (publikacji). Żaden
obiektywny historyk, zachowujący niezbędny dystans wobec źródeł i przedmiotu
badań nie powinien posługiwać się językiem obcym elementarnemu obiektywizmowi. Sądzę, że doskonale ujął to w swojej metaforze C. K. Norwid: „Nie trzeba
kłaniać się okolicznościom, ale prawdzie kazać, by za drzwiami stała”. Owe „okoliczności” to pisanie na aktualne, polityczne zamówienie lub z żądzy „wdeptania
w ziemię” swego przeciwnika politycznego. Używanie wszelkich inwektywów
wobec przeciwników politycznych jest niegodne historyka czy politologa. Naznaczanie, opluwanie przeciwników nie ma nic wspólnego z nauką. Wybitny znawca
literatury, kultury i języków prof. UJ Witold Nawrocki w pracy zatytułowanej
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„Agresja w języku polityki” („Dziś” nr 12/2007 s.86) pisze: „Tak naznaczeni przeciwnicy tracą na społecznym znaczeniu i przestają być wiarygodni. Stają się śmiertelnymi wrogami, można i trzeba ich zetrzeć z powierzchni ziemi, całkowicie wyeliminować z życia społecznego... dyskryminujący ich przeciwnicy polityczni sami
siebie przedstawiają jako moralne autorytety, zatroskanych rzeczników prawdy,
niezłomnych rycerzy sprawiedliwości społecznej, dziedziców walk o niepodległość
i wolność, gorących obrońców Kościoła oraz tradycji, wytrwałych konstruktorów
solidarnej i sprawiedliwej rzeczywistości, o której marzono w epoce zniewolenia...
nikt tego nie sprawdza... A jeśli już ktoś dociekliwy zechce to jednak dokładniej
zbadać, jest traktowany jako wróg, wobec którego stosuje się cały bogaty arsenał
środków agresji językowej.
Okrągły Stół, który stał się wzorem politycznego kompromisu i pojednania dla
Europy Środkowo-Wschodniej, zapoczątkował transformację ustrojową – w języku
prawicowych publicystów był „spiskiem”, „zdradą” itd. Skrajnie chorobliwy piewca
antykomunizmu J. M. Rymkiewicz głosił, że „zamiast szubienicy postawiliśmy
Okrągły Stół”. Takim językiem jest budowana znaczna część prawicowej publicystyki.
Recenzowana praca nie prezentuje tak skrajnych poglądów.
Techniczno – warsztatową i retoryczną stronę publikacji A. F. Barana w zasadzie, czyli ogólnie, przedstawiono już wyżej. Pozostaje strona merytoryczna oraz
ideowo – polityczna książki. Jest to bowiem praca tak nasycona ładunkiem politycznym, że rozdzielenie tego, co w niej jest historią a co politycznym manifestem
jest niemożliwe.
Zostało to ukazane już w rozdziale pierwszym, gdzie działania części Kręgów
Instruktorów Harcerskich, przyjmując imię Andrzeja Małkowskiego (1888-1919)
prekursora harcerstwa polskiego podczas I wojny światowej na ziemiach polskich
i w USA, jednocześnie utożsamiały się z „I Solidarnością” (1980-1981), a więc jako
cześć skrajnej opozycji. Nie uwzględniono procesu odnowy i przebudowy prowadzonej wewnątrz Związku Harcerstwa Polskiego. Zostało to bardzo rzetelnie ukazane w pracy J. Chrabąszcza pt. Harcerze gorszego Boga. ZHP w okresie transformacji ustrojowej państwa lat 1989-1990, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń
2005. Tymczasem Kręgi Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego starały się
wciągać dzieci i młodzież do działalności opozycyjnej. Taki był cel – nieukrywany budowania „Niezależnego Ruchu Harcerskiego” a później Związku Harcerzy
Rzeczypospolitej – ZHR.
Fałszywie brzmi tytuł II rozdziału „W czasie „wojennym” i „powojennym” (19811988). Jest to jednak zabieg świadomie fałszujący obraz złożonych procesów
w całej dekadzie lat osiemdziesiątych, zaczerpnięty ze szkoły nauczycieli Autora:
prof. prof. Roszkowskiego, Paczkowskiego, historyków z IPN i PAN oraz nauczycieli akademickich z KUL i UJSW. Tymczasem okres ten jest wyraźnie podzielony
na (13.12.1981 – 22.07.1983) i 1983-1989. W tym drugim zachodziły nieodwracalne procesy naprawy ustroju PRL – powstały takie instytucje jak: Rzecznik Praw
Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu. Przygotowywano reformę
całego państwa oraz gospodarki narodowej. Wbrew temu, co przedstawia się w
recenzowanej książce, kraj był reformowalny, a reformy inicjowane były nie przez
prawicowa opozycję lecz reformatorów w łonie rządzących. Bez tego nie byłoby
„Okrągłego Stołu” i pokojowej transformacji ustrojowej, która Polsce przysporzyła
sympatie i przyjazny stosunek w Europie i na całun świecie.
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Tymczasem już samo brzmienie tytułu III rozdziału „W dobie „okrągłego stołu”
i zmierzchu PRL” jest policzkiem wymierzonym tym, którzy przygotowali i doprowadzili do końca ideę i same obrady „Okrągłego Stołu”. Pisanie tych dwóch słów
w książce z małej litery, jakby chodziło o mebel a nie o wydarzenie historyczne
najwyższej wagi, wystawia bardzo złe świadectwo autorowi recenzowanej książki.
Z rozdziału wynika, że ZHR był silnie powiązany ze skrajnie antykomunistycznymi
siłami politycznymi i wojowniczą częścią hierarchii kościelnej. Procesy przemian
w ZHP są tylko marginalnie ukazywane w rozdziale.
Rozdział IV traktujący o odbudowie harcerstwa polskiego na Wschodzie jest
mylący. Jest to cząstka działań prowokacyjnych wobec ZSRR. Wiadomo, że żadne
państwo nie pozwoli u siebie budować organizacji pochodzącej z obcego państwa
wśród swoich mniejszości. Wyobraźmy sobie na przykład, że na Śląsku opolskim,
gdzie mieszkają dziesiątki tysięcy Niemców, państwo polskie pozwala tworzyć
niemieckie organizacje młodzieżowe będące filiami takich organizacji w RFN.
Twórcy ZHR nie wysunęli np. postulatu budowy polskiego harcerstwa wśród licznej
Polonii na Zaolziu. Im nie przeszkadzał czeski szowinizm narodowy.
Nasuwa się jeszcze kilka uwag natury ogólnej. W całej pracy mamy do czynienia z utożsamianiem kadry instruktorskiej, zwłaszcza powiązanej ze skrajną
opozycją, z harcerstwem masami członkowskimi. Praca jest i musi być subiektywna – Autor pisze bowiem o sobie i swojej działalności. Stanowiąca podstawę książki rozprawa doktorska A.F. Barana powstałą na seminarium doktoranckim Wydziału Humanistycznego KUL, a więc ośrodku jawnie wrogim PRL. Do tego promotorem był prof. Tomasz Strzębosz, którego politycznej sylwetki nie trzeba tu przypominać. Właśnie ta atmosfera na KUL a następnie dalsza edukacja autora i praca
w PAN przesądziły o jednostronności i skrajności ideowo – politycznej książki.
Pragnę na koniec podkreślić jednak rzetelność, benedyktyńską skrupulatność
i fachowość warsztatową Autora. Szkoda, że tak pozytywnych cech jak pracowitość i dociekliwość badawczą nie wykorzystał w innej, społecznie użytecznej działalności.
Sądzę, że najlepszą drogą do prawdy o dziejach harcerstwa polskiego w kresie transformacji ustrojowej w Polsce jest widzenie jej w kontekście i porównaniu
z innymi opracowaniami i ich autorami. Bez tego będziemy mieli do czynienia
z obrazem jednostronnym, zniekształcającym rzeczywistość w okresie przełomowym w polskich dziejach narodowych.
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Dominika CZAJKOWSKA-ZIOBROWSKA
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
IV OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM NAUKOWE
„EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA”
22-25 KWIETNIA 2008, PIŁA-PŁOTKI
W dniach 22-25 kwietnia 2008 w Centrum Konferencji i Rekreacji GEOVITA
w Płotkach odbyła się IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Edukacja dla Bezpieczeństwa na temat Bezpieczeństwo regionalne. Wyzwania edukacyjne. Organizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile. Seminarium
adresowano do przedstawicieli środowiska nauki, biznesu i administracji, nauczycieli wszystkich szczebli kształcenia, pracowników instytucji państwowych i samorządowych oraz firm zainteresowanych problematyką wielowymiarowo widzianego
bezpieczeństwa regionalnego, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej,
szczególnie w aspekcie procesu wyzwań edukacyjnych.
Przewodniczącym i zarazem inicjatorem Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Edukacja dla Bezpieczeństwa był dr Andrzej Zduniak – Rektor Wyższej
Szkoły Bezpieczeństwa z siedziba w Poznaniu.
Komitet Naukowy Seminarium tworzyli: przewodniczący prof. zw. dr hab.
Edward Hajduk, członkowie: dr Dominika Czajkowska-Ziobrowska, prof. zw. dr
hab. Kazimierz Dopierała, prof. dr hab. Daniel Fic, dr Jerzy Gałęski, dr Lech Kacprzak, prof. dr hab. Eugeniusz Kameduła, dr Zbigniew Knop, prof. dr hab. Jacek
Knopek, prof. zw. dr hab. Roman Kulczycki, dr Eugeniusz Obst, dr Bolesław Ochodek, dr Wiesław Otwinowski, prof. zw. dr hab. Kazimierz Pająk, prof. dr hab. Andrzej Przymeński, dr Dorota Rondalska, dr Andrzej Zduniak.
Komitet Organizacyjny Seminarium tworzyli: dr Dominika CzajkowskaZiobrowska – przewodnicząca, dr Bolesław Ochodek – przewodniczący, mgr Katarzyna WIERZBIŃSKA - przewodnicząca sekretariatu seminarium, mgr Michał Bania – przewodniczący sekretariatu seminarium, dr Eric Ambukita, dr Danuta Bartkowiak, mgr inż. Cezary Burda, dr Przemysław Bury, dr Zbigniew Dziemianko, dr
Izabela Janicka, dr Arkadiusz Kotliński, mgr Małgorzata Kriger, dr Miła Kwapiszewska, dr Joanna Mazur, mgr Katarzyna Piksa, mgr Paweł Pyziak, mgr Natasza Starik.
Pierwszego dnia seminarium, w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile, odbyły się dwie sesje obrad plenarnych. Sesji I
przewodniczyli dr Elżbieta Posłuszna oraz dr Krystyna Zielińska. W sesji tej podjęto
problem Wsparcia społecznego grupom zagrożonym (prof. zw. dr hab. Edward
Hajduk, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu ). Dalej wygłoszono wykład nt. Konsumeryzm jedną z form zaspokajania potrzeby bezpieczeństwa
(dr Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą
w Poznaniu). Kolejny wykład nt. Problemy pedagogiki bezpieczeństwa: kompensacyjna nienawiść i konflikty systemów wartości – nowe wyzwania, nowe perspektywy wygłosił dr Jacek Posłuszny (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie). Sesję zakończył wykład Socjologiczny dylemat bezpieczeństwa narodowego w kontekście zmiany społecznej i wielokulturowej (mgr inż.
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Marek Bodziany, dr Tomasz Smal, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we
Wrocławiu). Po wysłuchaniu wykładów podjęto stosowne dyskusje.
Po przerwie na poczęstunek, II sesję obrad plenarnych, której przewodniczyli
dr prof. dr hab. Edward Hajduk, Dominika Czajkowska-Ziobrowska, dr Marek Robakowski oraz dr Tomasz Smal, rozpoczął wykład dr hab. Mirosława Michalskiego
nt. Edukacja dla bezpieczeństwa w Organizacji Świadków Jehowy (Toruńska
Szkoła Wyższa) Katarzyny Janus (Akademia m. Jana Długosza w Częstochowie)
Edukacja w zakresie kultury antycznej gwarancją bezpieczeństwa kulturowego.
Jako drugi, wykład wygłosił dr inż. Arkadiusz Liber (Politechnika Wrocławska) nt.
Bezpieczeństwo informacyjne w procesie zdalnej kontroli wiedzy źródeł stałych i
źródeł z fluktuacją stochastyczną. Sesję drugą zakończył wykład mgr Agnieszki
Czajkowskiej (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu) nt. Socjalizacji w kierunku terroryzmu. Po wysłuchaniu wykładów podjęto stosowne dyskusje.
Po południu odbyły się obrady w sekcjach problemowych. Obrady odbyły się
w Centrum Konferencji i Rekreacji GEOVITA w Piła-Płotki. Sekcji I przewodniczyli
dr Jerzy Stępień, dr Marian Żuber, mgr Agnieszka Czajkowska. Problematyka sekcji I dotyczyła Bezpieczeństwa globalnego. Sekcji II przewodniczyli dr Beata Łukarska, dr Jacek Zbigniew Górnikiewicz, mgr Katarzyna Wierzbińska. Tematyka sekcji
II skupiona była wokół Bezpieczeństwa lokalnego.
Kolejnego dnia, II sesji obrad plenarnych przewodniczyli dr inż. Arkadiusz Liber, dr inż. Witalis Pellowski, mgr Justyna Szymańska. Sesję rozpoczął wykład dr
Krzysztofa Augustyniaka (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie) dotyczący Roli Policji
w systemie bezpieczeństwa Państwa. Dalej, dr Irena Sorokosz (Wyższa Szkoła
Zawodowa w Elblągu) wygłosiła wykład nt. Konieczność, zaradność czy oszustwo
– ściąganie w szkole. Nastepnie wykład wygłosił dr Jerzy Stepień (Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu) nt. Samorząd lokalny a bezpieczeństwo społeczne młodzieży. Na zakończenie usłyszeliśmy wykład dr Haliny
Wróżyńskiej-Zięcik (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu) nt. Współczesne zagrożenia procesu socjalizacji młodzieży. Po stosownych dyskusjach, zakończono obrady.
Po przerwie obiadowo-rekreacyjnej wznowiono obrady w równolegle obradujących sekcjach, dotyczących problematyki: Bezpieczeństwa globalnego i lokalnego. Sekcji I przewodniczyli dr Andrzej Kusztelak, Mgr Bogusława Stępień, Mgr Jan
Pawlikowski. Sekcji II przewodniczyli dr Małgorzata Łukowicz, mgr inż. Marek Bodziany, mgr Katarzyna Ciechanowska. Po wysłuchaniu sprawozdania z obrad w
równolegle obradujących dwóch sekcjach, IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe
Edukacja dla Bezpieczeństwa na temat Bezpieczeństwo regionalne. Wyzwania
edukacyjne oficjalnie zamknięto.

