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WPROWADZENIE
Z przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce kolejny numer Przeglądu
Naukowo-Metodycznego „Edukacja dla Bezpieczeństwa”.
Przegląd Naukowo-Metodyczny jest kwartalnikiem. W Przeglądzie publikujemy artykuły oryginalne i przeglądowe z zakresu specjalności i dyscyplin naukowych uprawianych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, oraz
sprawozdania z konferencji naukowych, a także recenzje ciekawszych publikacji
naukowych, pojawiających się na rynku wydawniczym. „Przegląd NaukowoMetodyczny” to swoiste forum wymiany doświadczeń i poglądów w szerokim zakresie merytorycznym.
Pozwalamy sobie wyrazić podziękowania Autorom poszczególnych artykułów
za przyjęcie zaproszenia do dyskursu na łamach Trzeciego Numeru Przeglądu
Naukowo-Metodycznego „Edukacja dla bezpieczeństwa” bez, których udziału zeszyt ten nie mógłby powstać.
Życzę wszystkim interesującej lektury.
Agnieszka Czajkowska
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PEDAGOGIKA
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Dominika CZAJKOWSKA-ZIOBROWSKA
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
REPRODUKCJA KAPITAŁU KULUROWEGO W UJĘCIU PIERRE’A BOURDIEU
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KAPITALU SZKOLNEGO
Francuski socjolog, Pierre Bourdieu od lat uznawany jest za czołowego socjologa-teoretyka nie tylko we Francji, ale również w świecie. Z uwagi na zainteresowania naukowe, na stałe zapisał się również w socjologii wychowania. Najważniejsze książki w jego działalności naukowej to napisana wspólnie z Jeanem Claude’em Passeronem La Reproduction. Éléments pour une teorie du système
d’enseignement (1970, tłum. Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania),
Les heritiers (1972, tlum z franc. Dziedzice), Esquisse d’une teorie de la pratique
(1976, tłum z franc. Zarys teorii praktyk), La distinction (1980, tłum z franc. Odróżnienie), Le sens pratique (1984), LaMisère du Minde (tłum z franc. Nędza świata)
Pojęcie kapitału kulturowego
W analizach Pierre’a Bourdieu sporo miejsca poświęcono zagadnieniu Kapitału kulturowego. P. Bourdieu (w Réponses) definiuje kapitał kulturowy jako sumę
„możliwości, rzeczywistych lub mogących zaistnieć, które przypadają w udziale
jednostce lub grupie z tytułu posiadania trwałej sieci relacji [społecznych]”. Kapitał
ten może przybierać zróżnicowane formy.1 Kapitał kulturowy definiowany przez
Pierre’a Bourdieu egzystuje w trzech formach w stanie wcielonym (z franc. à l’état
incorporé), można powiedzieć w formie dyspozycji trwałych organizmu (zaczynając
od posłuszeństwa, bądź etymologię, dyspozycje do porzucenia kształcenia), w
stanie przedmiotowym (z franc. à l’état objectivé) w formie dóbr kulturalnych (biblioteki, dyskoteki, mediateki, etc.), i w stanie zinstytucjonalizowanym (z franc. à l’état
institutionnalisé) (np. tytuł szkolny)”.2 Kapitał kulturowy spełnia „dwuznaczną” rolę:
jest „instrumentem komunikacji” jak również „instrumentem dominacji”, przy czym
„kapitał kulturowy” pozostaje w ścisłym związku z posiadanym „kapitałem ekonomicznym”.3
Reprodukcja kapitału kulturowego
Według Pierre’a P. Bourdieu, to rodzina odgrywa „determinującą rolę w
utrzymaniu porządku społecznego, w reprodukcji, nie tylko biologicznej, ale społecznej, można powiedzieć w reprodukcji struktury przestrzeni społecznej i raportów społecznych. Na przykład jest miejscem gromadzenia kapitału (…) i miejscem
jego transmisji między pokoleniami: broni swojej jednolitości dla transmisji i poprzez transmisję, aby móc transmitować i dlatego, że ona jest miarą transmisji.
Jest «tematem» głównym strategii reprodukcji. Dobrze to widać na przykładzie

1

P. Bourdieu: Réponses. Seuil 1992, p. 95, adres internetowy: http://www.ac-rouen.frr/
pedagogie/equipes/ses_net/ses_inf/sesbou.htm#som
2
G. Mauger: Capital culturel et reproduction scolaire. W: „Sciences Humaines hors-serie” 2002, n˚36
(mars-avril-mai) s. 11
3
P. Bourdieu: Pour une nouvelle «aufklärung» européenne.
www.samizdat.net/mse/cgi-bin/viewnews.pl ?newsid 976124635,72078
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transmisji nazwiska rodowego (z franc. nom de familie), głównego elementu dziedziczonego kapitału symbolicznego”.4
W społeczeństwie współczesnym, poprzez fakt przekazywania kultury grupy
dominującej jako „nadrzędnej”, dochodzi do „przemocy symbolicznej” nad innymi
grupami. Według Pierre’a Bourdieu, „przemoc symboliczna to przemoc, która wymusza relacje podporządkowania, które nawet nie są postrzegane jako takie (...).
Teoria przemocy symbolicznej opiera się [przy tym] na (...) procedurach socjalizujących”.5 W trakcie socjalizacji kapitał kulturowy grupy dominującej zyskuje – w
poczuciu jednostki – status kapitału nadrzędnego, takiego, który warto uzyskać.
„Narzucając przemoc symboliczną innym grupom czy implicite, w selekcji edukacyjnej kultury arbitralnej Bourdieu postrzega powojenną merytokratyczną ideologię
jako legitymizację władzy”.6
Trzeba dodać, że w koncepcji P. Bourdieu to właśnie „rolą instytucji edukacyjnych jest organizowanie «kultu kultury», która choć jest oferowana wszystkim, w
rzeczywistości jest zarezerwowana dla członków klasy dominującej”.7 Nie ulega
wątpliwości, że system edukacji osiąga znaczącą płaszczyznę w przekazywaniu
arbitralności kulturowych, uczestniczy przy tym w walce o władzę. 8 Grupom podporządkowanym „narzuca się uznanie nielegalności ich kultury”, jednostki „oporne”
zostają wyizolowane poza nawias kultury i „wydziedzicza się” je z niej. Warunkiem
do przyswojenia kultury grup dominujących jest posiadanie „kapitału kulturowego
i ethosu, których wartość jest funkcją dystansu miedzy kulturą narzuconą przez
działalność pedagogiczną panującą a kulturą wpajana przez działalność pedagogiczną pierwotną różnych grup i klas”.9
W analizach Pierre’a Bourdieu wiele miejsca zajmuje kapitał lingwistyczny.
Sądzi, iż posiadanie odmiennego kapitału lingwistycznego u różnych grup społecznych ma szczególne znaczenie zarówno w nauce szkolnej, jak i postrzeganiu
i „czytaniu” rzeczywistości. „Dla Bourdieu każda mowa wywodzi się z dwóch ‘przyczynowych serii’. Pierwszy to jest habitus, ‘habitus lingwistyczny’, który obejmuje
kulturową skłonność do mówienia szczegółów, specyficzna lingwistyczna kompetencja (zdolność do ‘mówienia konkretnego’) i społeczna zdolność do używania
tych kompetencji właściwie. Drugą, jest ‘lingwistyczny rynek’, który przybiera swoją
formę z sankcji i cenzury i który definiuje co nie może być powiedziane, tak samo
jak to co może”.10
A. Sawisz wyróżnia, za Bourdieu, dwa „idealne” typy. Pierwszy z nich to mowa
burżuazyjna będąca jednocześnie językiem akademickim, „z tendencją
do abstrakcji, formalizmu, intelektualizmu, z licznymi zapożyczeniami z łaciny.
Przyjęta przez burżuazję od arystokracji, jest ona korelatorem zachowań wyrażają4

P. Bourdieu: Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action. Paris 1998, s. 141
M. Cocouault, F. Oeuvrard: Sociologie de l’éducation. Paris 2003, s.188
6
B. Fowler: Pierre Bourdieu. Biographical Details and Theoretical Context. W: A. Elliot, B. S. Turner:
Profiles in Contemporary Social. London-Thousand-New Delhi 2001, s. 318
7
P. Bourdieu: The School as a Conservative Force: scholastic and cultural inequalities.
W: Contemporary Research in the Sociology of Education. London 1974, s. 40, cyt. za Z. Melosik:
Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji. Toruń-Poznań 1995, s. 70
8
Z. Melosik, op. cit., s. 70-71
9
A. Sawisz: System oświaty jako system przemocy symboliczne w koncepcji Pierre Bourdieu. „Studia
Socjologiczne” 1978, nr 2, s. 246
10
R. Jenkins: Pierre Bourdieu Revised Editio. New York 2002, s. 153
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cych dystans, dystyngowanie, uprzejmość, a także podporządkowana jest «zasadzie trwonienia» – zawiera wiele ozdobników, archaizmów, dysonansów, błyskotliwych formułek”.11 Podkreślić należy, że „na polu akademickim użycie języka jest
jednym z bardziej znaczących rodzajów walki: słowa są jednocześnie walutą i towarem na akademickim rynku”.12 Drugi typ, wyróżniony przez A. Sawisz, to mowy
ludowej, czyli „ekspresywnej, z tendencją do rozpatrywania konkretnych pojedynczych przypadków, bez podziału na denotację obiektywną i konotację subiektywną.
Podporządkowana jest ona «zasadzie ekonomii», często posługuje się analogiami”. W kontekście powyższych rozważań nie ulega wątpliwości, że dzieci z rodzin
mieszczańskich są od początku swej edukacyjnej drogi na uprzywilejowanej pozycji. Część kultury (na przykład język, gust czy styl) jest im znana z domu, dostała
się do ich umysłów „drogą niejako osmotyczną, bez specjalnego wysiłku metodycznego”.13 „Mowa i inne formy dyskursu są praktycznymi wpływami na społeczne
życie, które wpływają i które pomagają konstytuować i kształtować życie społeczne. One wszystkie prowadzą do przemocy symbolicznej i struktur symbolicznej
dominacji”.14Jak z powyższego wynika, społeczne nierówności są potwierdzane
i podtrzymywane z pokolenia na pokolenie.
W teorii reprodukcji kulturowej Pierre’a Bourdieu istotne znaczenie odgrywa
pojęcie habitusu. Według niego habitus to „system dyspozycji trwałych i dających
się transponować. Struktury strukturowane i predystynowane do funkcjonowania
jako struktury strukturujące, czyli zasady generujące i organizujące praktykę i jej
reprezentacje, co oznacza system obiektywnie «zorganizowany» (réglées) i «uregulowany» (régulières) nie będący produktem wymienionych reguł, które mogą być
zaadaptowane w sposób obiektywny do założonych celów, bez potrzeby jasnego
uświadomienia sobie tych celów oraz zdolności panowania nad procedurami niezbędnymi dla ich osiągnięcia będąc równocześnie zbiorowo zorganizowanym, nie
pozostając równocześnie bezpośrednim wytworem czynnika organizującego”.15
Pojęcie to służy „pokazaniu”, iż dyspozycje jednostek są wytworem par excellence
społecznym”, jak również „ocaleniu mimo wszystko wyobrażenia jednostki jako
podmiotu aktywnego, którego praktyka życiowa jest czymś więcej niż tylko stosowaniem społecznych norm czy reguł”.16 Habitus więc, to „łączny rezultat oddziaływań socjalizujących, jakim podlega w ciągu życia jednostka, rezultat interioryzowania przez nią norm i wartości, tj. całokształt nabytych przez nią i utrwalonych
dyspozycji do postrzegania, oceniania i reagowania na świat zgodnie z ustalonymi
w danym środowisku schematami. J. Szacki zaznacza, że są to „dyspozycje najrozmaitszego rodzaju, a więc zarówno intelektualne, jak i emocjonalne, zarówno
mentalne, jak i behawioralne, «logiczne i aksjologiczne, teoretyczne i praktyczne».
Dodaje, że należy do nich również to, co Marcel Mauss nazywał «technikami ciała», a co Bourdieu zwykł określać jako hexis. Na skutek tego, że jednostka posiada
swoisty habitus, jej reakcje na bodźce ze świata zewnętrznego nie są określane

11

A. Sawisz, op. cit., s. 247
R. Jenkins, op. cit.,s. 157
A. Sawisz, op. cit., s. 246-247
14
R. Jenkins, op. cit., s. 155
15
P. Bourdieu: Esquisse d’une théorie de la pratique. Précédé de trois études d’ethnologie kabyle. Seuil
2000, s. 256
16
J. Szacki: Historia myśli socjologicznej. Warszawa 2002, s. 894
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bez reszty przez naturę tych bodźców, lecz zależą w znacznym stopniu od tego,
jaki jest jej habitus”.17
Pojęcie pola miało „uwydatnić wielowymiarowość i dynamiczny charakter rzeczywistości społecznej (...) pole to względnie autonomiczny «mikrokosmos» wewnątrz «wszechświata społecznego», rządzący się swoistą logiką i wytwarzający
właściwy sobie rodzaj praktyk i układ stosunków między uczestnikami. Takim społecznym mikrokosmosem jest na przykład gospodarka, polityka, oświata, nauka,
religia, sztuka itd., a więc dziedziny osiągające w złożonych społeczeństwach wysoki stopień samodzielności i wzajemnej niezależności, chociaż wszystkie są
względem siebie homologiczne i podlegają tym samym ogólnym prawom. Liczba
możliwych pól jest w istocie nieograniczona (...) znaczenie szczególne Bourdieu
przyznawał polu władzy”.18
Pierre Bourdieu, w Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste
zajmuje się odpowiedzią na pytanie: w jaki sposób „określone posiadane dyspozycje i kompetencje kulturowe, które ujawniają się poprzez konsumpcję pewnych
(a nie innych) dóbr kulturowych, jak również w sposobach na które te dobra są
konsumowane, różnią się w zależności od kategorii podmiotów.” Rozpatruje tu dwa
podstawowe konteksty: związek między „praktykami kulturowymi” a kapitałem edukacyjnym i związek między „praktykami kulturowymi” a pochodzeniem społecznym.
Twierdzi on, że znaczenie kapitału kulturowego zdobywanego również i poprzez
uzyskany kapitał kulturowy, jak również znaczenie pochodzenia społecznego
zwiększa się wraz z przechodzeniem do – jak to ujmuje Pierre Bourdieu – „najbardziej uprawomocnionej przestrzeni kultury”.19
Pierre Bourdieu wykazuje, iż innego kapitału kulturowego wymaga opera a innego operetka. Pierre Bourdieu formułuje następująco: „istnieje ścisła hierarchia
związku z strukturą klasową i grupami w ramach klas (...)”.20 W Questions de sociologie analizuje kategorię „smaku”. Przypominając „jak można zdefiniować smaki
(z franc.les goûts)”, uważa, że „można powiedzieć, że są to praktyki (sport, aktywności wykonywane w czasie wolnym) i posiadane przedmioty” (na przykład krawaty, książki, obrazy) „przechodząc do tych, którzy manifestują smak (z franc.le goût)
jako prawo wyboru tym sposobem działań.” Dalej dodaje, że „aby posiadać smak,
trzeba mieć dobra klasę, «dobry» lub «zły» smak, «dystyngowany» lub «pospolity»”.21 Jak pisze Simon Charlesworth „gust amor fati wybór przeznaczenia,
ale wymuszony wybór, wyprodukowany przez kondycję egzystencji, która rządzi
wszystkimi alternatywami jako zaledwie marzeniami i nie pozostawia żadnego
wyboru poza gustem w niezbędnych koniecznościach”.22
Zdolność do przyswojenia określonych dóbr kulturowych przysługuje jedynie
osobom z określonym kapitałem kulturowym. Na przykład, bardzo szczegółowe
analizy dotyczące gustów muzycznych prowadzą Bourdieu do następującego
wniosku: „im bliżej przesuwamy się w kierunku uprawomocnionej przestrzeni, takich jak muzyka i malarstwo a w ich ramach im w większym stopniu przechodzimy
17

Ibidem, 894
Ibidem, 899
P. Bourdieu: Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste. New York 2000, s. 12
20
Ibidem, s. 14
21
P. Bourdieu: Questions de sociologie. Paris 2002, s. 161
22
S. Charlesworth: Bourdieu, social suffering and working-class life. W: B. Fowler (red): Reading
Bourdieu. New York 2002, s. 52
18
19
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z szczebla na szczebel hierarchii (...) w kierunku pewnych genres dzieł sztuki, tym
istnieją większe różnice w kapitale edukacyjnym [który pozwala na przyswojenie
sobie tych dzieł]”.23
„Na przykład nic w sposób bardziej jasny nie potwierdza klasowości jakiejś
osoby niż jej zdolność w dziedzinie percepcji muzyki. Wynika to oczywiście z faktu,
że dla zrozumienia pewnego smaku muszą zaistnieć niezwykle ważne warunki,
nie istnieje bardziej klasyfikująca praktyka niż chodzenie na koncerty instrumentów
klasycznych” (jest to bardziej prestiżowe niż chodzenie do teatru, muzeum czy
nawet zwiedzanie galerii sztuki współczesnej).24
Pierre Bourdieu wyróżnia „trzy strefy smaku, które z grubsza korespondują do
uzyskanych poziomów edukacji i pochodzenia klasowego.” Najbardziej uprawomocniony smak to taki, który pozwala na percepcję i dążenie do najbardziej uprawomocnionych kulturowo dzieł takich jak na przykład: Das wohltemperierte Klavier
[instrument strunowo-klawiszowy o dobrze temperowanym stroju – D. Cz], Art. Of
Fugue, Concerto for the Left Hand czy malarstwo Breughel lub Goya. Dochodzą do
tego formy, które dopiero zdobywają uprawomocnienie takie jak kino, jazz lub song
np. Léo Ferré, Jacques Douai. Zdolność do percypowania tych dzieł cechuje tych,
którzy mają najwyższy poziom edukacji i tych członków dominujących klas, którzy
są wyposażeni w najbogatszy kapitał kulturowy.
Smak określony jako „średni” czy „typowy” dotyczy łatwiejszych dzieł głównych dziedzin sztuki, takich jak na przykład Błękitna Rapsodia. W malarstwie Utrillo, Buffet czy Renoir, oraz takich prostych jak Jacques Brel i Gilbert Bécaud.
Ten smak jest powszechny wśród klasy średniej w większym stopniu niż pracującej.
„Smak popularny” – mamy tu do czynienia z lekką muzyką lub muzyką klasyczną zdewaluowaną przez permanentną popularyzację np. Nad pięknym modrym Dunajem, La Traviata lub L’Arlésienne i artyści Luis Mariano, Guétary i Petula
Clark.25 „Smaki, gusta (otwarte manifestowane preferencje) stanowią praktyczną
afirmacje nieuchronnej różnicy. Nie przypadkowe jest to, że kiedy mają one być
uzasadnione, mówi się o nich w kategoriach czysto negatywnych, przez odrzucenie innych gustów. W dziedzinie smaku, bardziej niż gdziekolwiek indziej, wszystko
sprowadza się do negacji i smaki są być może przede wszystkim i głównie distastes dla gustów sprowokowane przez (...) nietolerancję wobec smaków innych”.
Każdy odczuwa swój smak jako naturalny. Estetyczna selekcja ma charakter planowy i „awersja wobec odmiennych stylów życia jest prawdopodobnie najsilniejszą
barierą między klasami”.26
W Distinction teoria smaku Bourdieu jest „radykalną socjologiczną odpowiedzią odnośnie Kantowskiej zagadki smaków”. Pierre Bourdieu dokonuje wręcz
„kopernikowskiego przewrotu w nauce smaków”, czyni to „poprzez złamanie,
z użyciem trzech centralnych założeń, dominującej perspektywy”. I kolejno:
„po pierwsze, Bourdieu kładzie kres uświęconej granicy, która tworzy legitymowaną
kulturę odsaperowanego świata poprzez repatriowanie estetycznej konsumpcji
w codzienną konsumpcję: jest to, to samo ustawienie dyspozycji – które Bourdieu
nazywa Habitusem – determinuje wybór każdego w kwestii muzyki i sportu, malar23
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stwa i fryzury, teatru i jedzenia. Po drugie, przeciwko charyzmatycznej ideologii,
Bourdieu zauważa, że kulturowe potrzeby i kompetencje są nie tylko produktem
klas wychowujących i edukujących, ale że istnieje tam także homologia pomiędzy
hierarchią dóbr i hierarchią konsumentów, tak że estetyczne preferencje odzwierciedlają się w ich organizacji struktury przestrzeni społecznej. W konsekwencji ten
smak może tylko być ujęty racjonalnie w obrębie systemu opozycji i komplementarności pomiędzy stylem życia i pomiędzy korespondencyjnymi pozycjami społecznymi w strukturze klasy. Trzecia innowacja Bourdieu to ukazanie sposobu,
w jaki specyficzny kod konieczny do rozszyfrowania prac kulturowych jest zdobywany – poprzez niezauważalne zanurzenie w rodzinnym środowisku lub via explicite nauczając w szkole – przetrwa w sposób dany do użycia i głęboko dotykające
wszystkich kulturowych praktyk”.27
Reprodukcja kapitału szkolnego
Analizy P. Bourdieu dotyczące francuskiego systemu uniwersyteckiego,
po raz pierwszy zostały opublikowane we Francji w 1984 roku. Są one „analizą
świata, z którym Bourdieu jest nie tylko zaznajomiony, ale którego jest członkiem”.
„Kultura i środki kulturowej (re)produkcji – w tym przypadku elitarne instytucje wyższej edukacji – są zarazem zapleczem środków ale także bronią w walce nad ekonomiczną i polityczną dominacja. Kultura jest zatem jednocześnie środkiem i efektem”. Ponadto „kultura i instytucje kulturowej reprodukcji, kategoryzacji i rejestracji
(legitymizacji) są tym, czym ludzie walczą i polem na którym ludzie walczą. (...)
Konflikt odnośnie kultury i jej legitymizacji ma miejsce poprzez pole akademickie i
szersze pole zewnętrznej siły. Pola są zorganizowane według dwóch kontrastujących i antagonistycznych principów hierarchii. Społeczne hierarchie odziedziczonego kapitału ekonomicznego i władza polityczna, przeciwko kulturowej hierarchii
kapitału symbolicznego – w tym kontekście akademicka konsekrowana wiedza –
oraz intelektualne gravitas. Każde z tych pól odnosi się do współpracy principiów
legitymizacji: tymczasowy i polityczny z jednej strony oraz naukowy i intelektualny
z drugiej.28
Pierwsza książka Bourdieu o edukacji, napisana wraz J-C Passeronem –
La Reproduction. Éléments pour une teorie du système d’enseignement (tłum.
Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania), „ukazuje w społeczeństwie
francuskim sprzeczności takie jak Republican School, która powinna być ‘L’école
émancipatrice’ (szkołą wyemancypowaną, wyzwoloną) a stała się ‘L’école conservatrice’ (szkołą konserwatywną). Konsekwencją był niski poziom przyjęć dzieci
chłopów i robotników do wyższej edukacji: tylko 6 procent we wczesnych latach
sześćdziesiątych, kiedy to Bourdieu przeprowadzał swoje badania. Powód leży
w naturze nauczycieli i autorytecie pedagogiki jako takiej: ‘symbolic arbitrary’ (kultura transmitowana przez szkołę), w rzeczywistości bardzo podobna do domowej
kultury wysokiej klasy średniej, została przekazana podległym klasom”.29 Do końca
lat pięćdziesiątych instytucje szkolnictwa drugiego stopnia były znane z bardzo
silnej procedury „brutalności i „eliminacji” dzieci pochodzących z rodzin kulturowo
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„defaworyzowanych” (z franc. défavorisées).30 F. Dubet pisze że, w tym przypadku,
„szkoła jest aparatem ujarzmiania”.31
Jak więc można powiedzieć, że „dziedzictwo ekonomiczne” jest elementem
„przekazywanym bezpośrednio przez właścicieli dziedzicom”, tak „świat reprodukcji jest składnikiem szkoły”. „Transmisja dokonuje się poprzez pośrednictwo instytucji szkolnych”.32 „Najlepiej ukryty efekt, który produkuje istnienie następstwa nobles (szlachciców) jest bez wątpienia osadzony w tej samej sprzeczności organizacji pedagogicznych, public schooles i grammar schools w Wielkiej Brytanii, grandes écoles i facultés we Francji. To w relację systematycznej opozycji (relation
d’opposition systématique) wchodzą dwie kategorie instytucji, które powodują oryginalności każdej z nich, distinction (odróżnienie) (pozytywne lub negatywne) i
wartość symboliczną, która przekazuje swoje produkty. Istnieje podział miedzy
uczniami klas préparatoires i studentami recouvre i wzmaga się opozycja miedzy
dwoma stylami pracy, wręcz dwoma systemami dyspozycji i dwiema wizjami świata”.33 Korzyść, jaką dają grandes écoles, to nie tylko wiedza na wysokim poziomie,
ale również socjalizacja w postaci aktywności pozaszkolnych, takich jak uprawianie
sportu, przynależność do zrzeszeń – „nabywanie habitusu”. 34
P. Bourdieu, pisze „dokument wydziału nauk humanistycznych lub matematyczno-przyrodniczego musi się charakteryzować ważniejszą pozycją niż niższe
rangą i zdominowane instytucje zajmujące w polu szkolnictwa wyższego”.35 Możemy więc, powiedziecie, za P. Bourdieu, że „sukces w konkursie do grande école
zapewnia dostęp do elity ekonomicznej i politycznej, tutaj wplątanie różnic społecznych jest oczywiste”.36 Dyplom najbardziej prestiżowych szkół wyższych we
Francji – grande école jest nadal przywilejem dzieci pochodzących z elit intelektualnych, słowem – następuje reprodukcja kapitału szkolnego – czy jak to zjawisko
określa Patrice Bonnewitz (za Bourdieu) – „reprodukcja elit”, będącą odpowiedzią
„najpierw na selekcję jednostek począwszy od kategorii percepcji, składowych
schematów myślowych znakomitości szkolnych leżących w pracy ciała profesorskiego” jak i „operacji selekcji szkolnej będących przede wszystkim operacją selekcji społecznej jak logika formalna konkursów skłaniająca się do ukrycia
i do odmawiania im obradowania neutralnego charakteru obiektywności”. Przy
czym „akcja pedagogiczna” nie produkuje tylko efektów technicznych, czyli „wiedzy
i wpojonych umiejętności postępowania”, ona „jest także właściwie skuteczną magiczną inicjacją i poświęceniem które pozostaje w szczególności zauważalne
w kwestii „szkół elitarnych”, można powiedzieć w kwestii instytucji obciążających
przyznawaniem kształcenia tym którzy są predystynowanii do klas dominujących”.
Zarówno w klasach przygotowujących do Grandes école jak i w Grandes école,
„efekty techniczne wyrabiane przez tworzących organizację szkolną, mianowicie
ich inicjację, zniewolenie i permanentną kontrolę położoną w pracy zmuszają egzystencje uczniów do nieprzerwanego dziedziczenia aktywności szkolnych będących zasadą nabytą, którą można nazwać „kulturą konieczną”, zdolność do „szyb30
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kiego uruchamiania pojęć i „stosownie przyjmowania nieważnie jakich pytań”.37
Do końca lat pięćdziesiątych instytucje szkolnictwa drugiego stopnia były znane
z bardzo silnej procedury „brutalności i „eliminacji” dzieci pochodzących z rodzin
kulturowo „niefaworyzowanych” (défavorisées). 38 Obecnie jak podaje Louis Cauvel,
we Francji college jest „pozornie niezróżnicowany” a liceum jest „otwarte prawie dla
wszystkich” – 86% populacji 18-nastolatków jest objęta procesem skolaryzacji.
Dyplom maturalny, będący dawniej atrybutem „burżuazyjnych elit”, obecnie jest
otrzymywany przez dwoje młodych ludzi na trzech.39
Możemy powiedzieć, że „kultura szkolna nie jest neutralna”.40 Thélot zauważa,
iż bardziej prawdopodobne jest, że chłopcy z kadr, rozpoczynający swoją pracę na
niższych jakościowo stanowiskach w następstwie kolei rzeczy również staną się
kadrą, niż chłopcy z rodzin robotniczych. Tym samym, dla mniejszości tych, którzy
nie staną się ani kadrą, ani szefami przedsiębiorstw, prawdopodobieństwo stania
się robotnikami lub urzędnikami jest słabe.41 Powodzenie szkolne jest więc silnie
związane z poziomem edukacji rodziców, a szczególnie matki. Marlaine Cocouault
i François Oeuvrard, analizując poglądy Passerona i Bourdieu piszą, iż „szkoła
reprodukuje nierówności społeczne pod formą nierówności szkolnych w rezultacie
różnic dziedzictwa kulturowego”. 42
Małgorzata Jacyno proces reprodukcji klas społecznych przyrównuje do „lustrzanych odbić”,43 przy czym z znaczącej mierze dzieje się tak przez selekcje
szkolne, gdyż „szkoła eliminuje napięcia przez racjonalizację niepowodzeń. Potwierdzenia talentu czy zdolności (...) trzeba szukać w tym świecie. Ale ich brak nie
jest winą tego świata”. Trzeba dodać, iż zdarza się jednak, że proces „powielania”
zostaje przerwany. Według Bourdieu ci, którym udało się mimo wszystko zaprzeczyć tej „prawidłowości” zasługują na miano les miraculés – czyli „cud” (z fr. miracle – cud).44 Określeniem tym Bourdieu nazwał synów robotników i chłopów, którzy
pokończyli studia uniwersyteckie i robią karierę w nauce i kulturze. Z kolei, potomków rodziców należących do klas wyższych, wierzących w możliwość osiągnięcia
sukcesu, mających wyposażenie w kapitał kulturowy nazwał les heritiers – czyli
„dziedzice”, ponieważ „otrzymują prawomocną kulturę bez większego wysiłku, jako
należny im spadek”.45 Podkreślić należy, że klasa wyższa stosuje wobec siebie
również pewną formę przemocy, bowiem dzieci pochodzące z tych klas muszą
dokonać wyboru w ramach alternatywy: „należeć do klasy wyższej” bądź zostać
„idiotą w rodzinie” (osobą, która zawiodła wszelkie oczekiwania).46
Analizy Pierre’a Bourdieu dotyczące reprodukcji kapitału kulturowego (w tym
kapitału szkolnego) nic nie tracą na aktualności. Współcześni socjolodzy oraz socjolodzy wychowania, zarówno teoretycy jak i empirycy bardzo często i chętnie
wykorzystują jego przemyślenia.
37
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Agnieszka CZAJKOWSKA
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
POJĘCIE PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH W POLSCE
Na co dzień często słyszymy o przestępczości. Słownik socjologiczny Olechnickiego i Załęckiego nie definiuje jednoznacznie przestępczości. Traktuje przestępstwo jako czyn „zawiniony, naruszający obowiązujące prawo, uznany za społecznie szkodliwy lub niebezpieczny, a jednocześnie zagrożony formalnie określoną karą”.1
Andrzej Gaberle uważa, że przestępczość towarzyszy człowiekowi nieodłącznie od czasów prehistorycznych do współczesnych. Historię opisuje jako ciąg najazdów, rabunków i wyrzynania przeciwników. Przestępstwa obecne są w naszym
codziennym życiu i różnymi drogami wciskają się do naszych domów, nie pozwalając nam o sobie zapomnieć. Zrozumiałe jest zatem zainteresowanie przestępczością, choć różne są przyczyny, dla których poświęca się jej uwagę.2 Dla mnie interesująca jest część zagadnienia przestępczości, a mianowicie – przestępczość
nieletnich.
Dziedziną, która zajmuje się interesującym mnie zjawiskiem jest kryminologia,
czyli nauka o przestępczości. Oczywiście nie tylko kryminologia zajmuje się przestępczością, bo zajmują się nią także takie nauki, jak: prawo karne, wiktymologia,
socjologia, psychologia czy resocjalizacja oraz mniej lub bardziej wiele innych.
Przez wiele wieków nie było ścisłego określenia, co jest przestępstwem a co
nim nie jest. Decydował o tym król, cesarz, car, książę… Mieli oni pełną władzę
nad swymi poddanymi, sami będąc ponad prawem, mogąc się z łatwością wykupić
przed klątwą papieską daniną lub pokutą. Ustawy określające, co jest przestępstwem, pojawiły się w Europie dopiero w wieku XVI, i głosiły zasadę, że dozwolone
jest wszystko, co nie jest zakazane. Nadal jednak główną funkcją prawa była jego
funkcja karna. Dopiero dwa wieki później, w dobie Oświecenia, dostrzeżono jego
funkcję gwarancyjną – „nie wolno karać za to, czego wcześniej wyraźnie nie zabroniono”.3
Termin przestępstwo, używany przez kryminologię zawiera w sobie czyny
bezprawne (sprzeczne z przepisami prawnymi), zawinione (tj. takie, których popełnienie można zarzucić temu, kto zachował się w sposób opisany w ustawie, czyli
nie jest np. niepoczytalny), społecznie szkodliwe (w stopniu większym niż znikomy)
oraz karalne (zagrożone w ustawie sankcją uznawaną przez prawo za karę, np.
pozbawienie wolności, grzywna).
„Skoro pojęciem «przestępczość nieletnich» obejmuje się wszelkie zachowania świadczące o «zagrożeniu demoralizacją», o braku respektu dla reguł, dla których powinni przestrzegać młodzi ludzie, nie można postawić równości między tym
pojęciem a «przestępczością dorosłych» w znaczeniu prawnym”.4
Max Weber stawia sprawę przestępstwa z bardzo „ludzkiego” punktu widzenia. Jego zdaniem „każde bezprawie jest wymagającym zadość uczynienia «prze1
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stępstwem», a żadne przestępstwo nie jest czymś więcej niż wymagającym zadośćuczynienia «bezprawiem»”. W jego mniemaniu, człowieka pałającego zemstą
za doznaną krzywdę nie obchodzi subiektywny motyw sprawcy, lecz obiektywny
skutek jego działania, który zdominował uczucia poszkodowanego i wzbudził w nim
potrzebę zemsty.5
Przestępstwo nieletnich w polskim prawie karnym
Polskie prawo karne nie definiuje wprost pojęcia przestępstwa. Jednakże
(Ustawa z dnia 06.06.1997r.) art. 1§1 Kodeksu Karnego mówi, że „odpowiedzialności karnej podlega ten, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez
ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia”. Art. 1§3k.k. mówi, że „nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać
winy w czasie czynu”. Analiza tego przepisu w połączeniu z dalszymi przepisami
niniejszej ustawy, a w szczególności jej części ogólnej pozwala na skonstruowanie
takiej definicji, która brzmi: „Przestępstwem jest czyn człowieka zabroniony przez
ustawę pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy”.6
Czyn karalny jest pojęciem sensu stricte odnoszącym się do naruszeń prawa
karnego materialnego przez nieletnich. Pojęcie czynu karalnego definiuje Ustawa
z dnia 26.10.1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Jednakże i w tym akcie
prawnym nie pada wprost definicja encyklopedyczna. Art. 1§2 cytowanej ustawy
mówi, że „ilekroć w ustawie jest mowa o: (…) 2) «czynie karalnym» – rozumie się
przez to czyn zabroniony przez ustawę jako: a) przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe albo b) wykroczenie określone w art. 51 [zakłócenie spokoju lub porządku publicznego], 69 [niszczenie znaków umieszczonych przez organ państwowy],
74 [niszczenie, usuwanie lub czynienie niewidocznymi znaków lub napisów ostrzegających o niebezpieczeństwie], 76 [rzucanie kamieniami lub innymi przedmiotami
w pojazd mechaniczny będący w ruchu], 85 [samowolne ustawianie, niszczenie lub
włączanie znaków, sygnałów lub urządzeń ostrzegawczych lub zabezpieczających], 87 [kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub innego podobnie
działającego środka], 119 [zabór mienia w celu przywłaszczenia – kradzież], 122
[paserstwo umyślne i nieumyślne], 124 [umyślne uszkodzenie lub zniszczenie mienia], 133 [nabywanie w celu odsprzedaży z zyskiem biletów wstępu na imprezy] lub
143 [złośliwe utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń użyteczności
publicznej] Kodeksu wykroczeń”.7
Jak widać z powyższego, prawo karne nie rozróżnia przestępstwa i czynu karalnego ze względu na jakieś szczególne znamię.
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich mówi, że czyn karalny to czyn
zabroniony przez ustawę jako przestępstw. Kodeks karny w części szczególnej
zawiera katalog wszystkich czynów zabronionych, które są właśnie przestępstwami. Dlaczego więc jeżeli nieletni dopuszcza się czynu określonego, np. w art.
279§1 K.k. nie mówi się, że popełnił przestępstwo, a czyn karalny, skoro modus
operanti jest identyczny? Dlatego tak się dzieje gdyż, aby czyn nazwać przestępstwem, muszą być zrealizowane wszystkie elementy tego czynu, tzw. ustawowe
5
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znamiona przestępstwa już pierwsze znamię, tj. podmiot przestępstwa, jest określony w art. 10. §1.kk jako ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat.
Podobnie §2 tego artykułu mówi, ze „nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego w art. 134 [zamach na prezydenta
RP], art. 148 §1,2 lub 3 [zabójstwo], art. 156 §1 lub 3 [ciężkie uszkodzenie ciała],
art. 163 §1 lub 3 [spowodowanie katastrofy budowlanej, jądrowej, wybuchu materiałów wybuchowych itp.], art. 166 [piractwo morskie lub powietrzne], art. 173 §1
lub 3 [spowodowanie katastrofy w komunikacji], art. 197 § 3 [zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem albo wspólnie z inną osobą], art. 252 §1 lub 2 [wzięcie zakładnika], oraz w art. 280 [rozbój], może odpowiadać na zasadach określonych
w tym kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego
właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.”8
To właśnie podmiot czynu decyduje o tym, że dane zachowanie będzie postrzegane jako przestępstwo, a innym razem jako czyn karalny. O ile ustawodawca
w kodeksie karnym nie przewidział przypadków wyłączenia nieletniego z odpowiedzialności karnej, o tyle jedynie kilka wykroczeń będzie mogło stanowić czyn
karalny, tzn. będzie można pociągnąć nieletniego do odpowiedzialności karnej.
Przepisy te były wymienione już wcześniej.
Podmiot czynów w kodeksu wykroczeń jest rozumiany analogicznie jak w kodeksie karnym.
W niniejszej pracy będę się posługiwała wielokrotnie pojęciem przestępczości
nieletnich, chociaż jest ono nieostre i według mnie zbyt wąskie. Zjawisko przestępczości ściśle wiąże się z przestępstwem, a przecież, jak wyżej przytoczono, nieletni
nie popełniają przestępstw, a jedynie czyny karalne. Jednakże potocznie naruszanie prawa karnego, materialnego przez osoby, które nie ukończyły 17 lat jest nazywane przestępczością nieletnich. Z drugiej strony nieletni dopuszczają się również niektórych czynów karalnych skodyfikowanych w kodeksie wykroczeń, a przecież, te zachowania nie są przestępczością, a jedynie wykroczeniami. Stąd też
zbyt wąski zakres tego pojęcia. Jednakże opierając się na powszechności tego
pojęcia, stanowisku doktryny prawnej jak również samej wygody, w tej pracy to
pojęcie również będzie używane, ale w rozumieniu całokształtu naruszeń, norm
prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń przez nieletnich. Tylko z takim
zastrzeżeniem należy używać tego pojęcia.
Nieletni w prawie karnym
Począwszy od Starożytności, dzieci i młodzież zawsze byli traktowani łagodniej przez prawo karne. Ponadto, zupełnie małe dzieci nie podlegały żadnej karze,
jako nieświadome sprawianego zła. Już rzymskie prawo XII tablic z 445 r. p.n.e.,
przewidujące surowe kary dla złodziei głosiło, że nieletni mieli być oddani od opiekę pretora i naprawić szkodę, zatem łagodniej niż dorośli. W podobnym tonie wypowiadały się późniejsze kodeksy innych państw. Co ciekawe, do czasów cesarza
Justyniana w prawie rzymskim granicę nieletniości odnoszono jedynie do dziewcząt, stawiając ją w wieku lat 12. Justynian, podniósł ją do lat 14, zaś cesarz Teodozjan określił wiek dziecięcy na lat 7.
8
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W VI w. n.e. w starożytnym Rzymie wyodrębniono następujące granice wiekowe odpowiedzialności karnej:
- dzieci (infantes) do 7 roku życia uznawano za nieodpowiedzialne za swe
czyny;
- niedojrzali (impubres infantia majores), ponosili odpowiedzialność pod warunkiem, że „ze względu na swój rozwój umysłowy mieli możność zrozumienia swojego czynu, wówczas niedojrzałość stanowiła podstawę do złagodzenia kary”: dziewczęta w wieku 7-12 lat, chłopcy w wieku 7-14 lat;
- dojrzali niedorośli (pubres vigiutiquine anni minores), w zasadzie podlegali
tym samym sankcjom co dorośli, niekiedy tylko stosowano nadzwyczajne
złagodzenie kary: dziewczęta w wieku 12 – 25 lat, chłopcy w wieku 14 – 25
lat.9
„M. H. Veillard-Cybulsky podaje, że w 1814 r. Sąd Karny Old Bailey w Londynie skazał na śmierć pięcioro dzieci w wieku od 8 do 12 lat.” Musiało to wywołać
pewne wrażenie na współczesnych, gdyż rok później, w 1815 r. zaczęła się w Anglii dyskusja na temat „przestępczości nieletnich”, nowopowstałego pojęcia. Powstało towarzystwo założone przez Petera Bedford’a, mające na celu zapobieganie przestępczości nieletnich i badanie jej źródeł. To rozpoczęło dyskusje nad
przestępczością nieletnich na całym świecie. Parę lat później podobne inicjatywy
powstały w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie.10
Jakkolwiek przestępczość nieletnich jest zjawiskiem marginalnym w porównaniu z przestępczością dorosłych, to jednak nie należy jej z tego powodu lekceważyć. Kryminolodzy wskazują, że przestępczość wzrasta wraz z wiekiem, a także,
iż zależy ona od stopnia rozwinięcia kraju, w której do niej dochodzi. Przestępczość nieletnich stanowi znacznie większy problem w krajach lepiej rozwiniętych,
o większych terenach uprzemysłowionych, zaś mniejszy w krajach rolniczych, mało
rozwiniętych.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, na terenie nowopowstałego państwa polskiego obowiązywały trzy kodeksy karne: austriacki z 1852
roku, niemiecki z 1871 roku oraz rosyjski z 1903 roku. Kodeksy te regulowały odpowiedzialność karną nieletnich na poziomie lat 10 (kodeksy rosyjski i austriacki),
natomiast kodeks niemiecki ustalał dolną granicę odpowiedzialności na wiek 12 lat.
Wobec nieletnich stosowano kary podobne jak wobec dorosłych, z ewentualną
możliwością zamiany, jedynie kodeks rosyjski przewidywał umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczo-wychowawczym. Na pozostałych terenach pozaborowych nieletni odbywali kary w więzieniach z dorosłymi.
Kodeks Karny z 1928 r. przewidywał trzy rodzaje kar dla nieletnich. Były to:
dozór rodziców lub opiekunów, dozór kuratora dla nieletnich, bądź też zatrzymanie
w schronisku dla nieletnich.11
Rozdział XI kodeksu karnego z 1932 roku Postępowanie z nieletnimi obowiązywał aż do maja 1983 roku, czyli do wejścia w życie ustawy o postępowaniu
w sprawach nieletnich. To dużo czasu biorąc pod uwagę ogrom zmian, które dokonały się w tym czasie w społeczeństwie polskim. Już po II WŚ dostrzegano potrzebę zmiany kodeksu i karnego, czego rezultatem są projekty kodeksu z 1951
9
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i 1956 roku. Zawierały one także zmiany w prawie nieletnich, jednak w następnych
latach zdecydowano o konieczności powstania jednej spójnej ustawy dotyczącej
nieletnich, zawierającej zarówno przepisy materialne, proceduralne, jak
i wykonawcze. Ówczesny Minister Sprawiedliwości powołał do życia specjalną
komisję, której zadaniem było stworzenie takowej ustawy. Do roku 1982 powstało
kilkanaście projektów ustawy w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Oświaty i Wychowania.12
Art. 69 § 1 kk z 1932r. mówi, iż nie ulega karze: „nieletni, który przed ukończeniem 13 lat popełnił czyn zabroniony pod groźbą kary” oraz „nieletni, który po
ukończeniu 13 lat, a przed ukończeniem 17 lat, popełnił czyn taki bez rozeznania,
tj. nie osiągnąwszy rozwoju umysłowego i moralnego w takim stopniu, by mógł
rozpoznać znaczenie czynu i kierować swem postępowaniem”.13
Kodeks z 1969 roku utrzymał przepisy z 1932r., podobna granica wiekowa
istnieje i dziś w u.p.n., jednak wprowadził on znaczącą elastyczność co do wieku,
od którego zaczyna się odpowiedzialność karna dorosłych. Kodeks utrzymał zasadę, że generalnie odpowiedzialność rozpoczyna się wieku lat 17, jednak, w przypadku poważnych przestępstw, jak zbrodnia przeciwko życiu, zbrodnia zgwałcenia,
rozboju lub zbrodnia przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, umyślne ciężkie
uszkodzenie ciała lub ciężki rozstrój zdrowia, nieletni, który ukończył lat 16 mógł
odpowiadać karnie jak dorosły. Zwłaszcza, jeśli przemawiały za tym okoliczności
sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, postawa nieletniego, jego właściwości
i warunki osobiste, a zwłaszcza bezskuteczność poprzednio stosowanych środków
wychowawczych i poprawczych.14 Wcześniej nie było takiej możliwości. Dziś,
zgodnie z art. 10§2kk, nieletni w przypadku popełnienia szczególnych zbrodni może odpowiadać jak dorosły począwszy od lat 15, o czym pisałam już wcześniej.
Kodeks z 1969 roku pozostawiał dodatkowo sporą dowolność w ferowaniu wyroków przez sądy, ze względu na osobę sprawcy lub okoliczności popełnienia
przestępstwa. Art. 9§2 mówi: „Nieletni, który po ukończeniu lat 16 popełnia zbrodnię przeciwko życiu, zbrodnię zgwałcenia, rozboju lub zbrodnię przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu albo umyślnie powoduje ciężkie uszkodzenie ciała lub
ciężki rozstrój zdrowia, może odpowiadać na zasadach określonych w tym kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy oraz właściwości i warunki osobiste sprawcy za tym
przemawiają, a zwłaszcza gdy poprzednio stosowane środki wychowawcze lub
poprawcze okazały się bezskuteczne”.
Z kolei, jeśli wszystkie te elementy przemawiały na korzyść sprawcy, mogło
się zdarzyć, że sprawca, który ukończył już lat 17 a przed ukończeniem lat 18 odpowiadał jak nieletni, czemu podstawę prawną daje art. 9§3. „W stosunku do
sprawcy, który popełnił występek po ukończeniu lat 17, lecz przed ukończeniem lat
18, sąd zamiast kary stosuje środki wychowawcze albo poprawcze przewidziane
dla nieletnich, jeżeli okoliczności sprawy oraz właściwości i warunki osobiste
sprawcy za tym przemawiają”.15
Podobnie było także w kodeksie z 1932 roku. §2 artykułu 69 wymienia następujące środki wychowawcze stosowane wobec nieletnich: upomnienie, oddanie
pod dozór odpowiedzialny rodzicom, dotychczasowym opiekunom lub specjalnemu
12
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kuratorowi, oraz umieszczenie w zakładzie wychowawczym. Art. 71 mówi, kiedy
można je zastosować. „Sąd mocen jest zastosować środki wychowawcze wobec
nieletniego, który popełnił z rozeznaniem czyn zabroniony pod groźbą kary, jeżeli
ze względu na okoliczności czynu, charakter nieletniego albo warunki jego życia
i otoczenia, umieszczenie go w zakładzie poprawczym nie jest celowe. Jednakże
kodeks ten pozostawia pewną furtkę dla sędziów w przypadku nieletnich wyjątkowo opornych na działania wychowawcze prowadzone względem niego, o czym
mówi art. 73§3: „Jeżeli w okresie próby nieletni źle się prowadzi, sąd na wniosek
zarządu zakładu wychowawczego, kuratora, ojca, matki lub opiekuna nieletniego,
albo z własnej inicjatywy, może odwołać zawieszenie i umieścić nieletniego w zakładzie poprawczym”.16
Resocjalizacja a wychowanie
Kara jest negatywną reakcją państwa na zachowania niezgodne z prawe i ma
ona 3 cele:
1) Realizowanie prewencji ogólnej – powszechny w społeczeństwie oddźwięk
wymierzenia kary oraz jej powszechne oddziaływanie.
2) Realizowanie prewencji szczególnej – powstrzymanie jednostki skazanej
od dalszego naruszania prawa w przyszłości – oddziaływanie indywidualne.
3) Realizacja społecznego poczucia sprawiedliwości, a niekiedy i odwetu.
Środki wychowawcze są podejmowane w innych celach. Najlepiej to precyzuje preambuła ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, która brzmi następująco:
„W dążeniu do przeciwdziałania demoralizacji przestępczości nieletnich
i stwarzania warunków powrotu do normalnego życia nieletnich, którzy popadli
w konflikt z prawem, bądź zasadami życia społecznego, oraz w dążeniu do umacniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej i poczucia odpowiedzialności rodzin nieletnich a świadomych swych obowiązków członków społecznego stanowi co następuje”.
Jak widać zakres i cel stosowania środków wychowawczych jest znacznie
szerszy. Uwidacznia się tu zarówno element popadnięcia w konflikt z prawem, jak
również naruszenia zasad współżycia społecznego, ale też umacnianie funkcji
opiekuńczo-wychowawczej rodzin. Takich stwierdzeń nie znajduje się ani w kodeksie karnym ani w kodeksie wykroczeń Odzwierciedleniem powyższego jest właściwość rzeczowa orzekania w sprawach nieletnich. Sprawy przeciwko nieletnim leżą
w gestii sądu rodzinnego. Są to zwykle wydziały rodzinne i nieletnich w sądach
rejonowych. Jak już wspomniano wcześniej, nieletnim nie wymierza się kar poza
jednym przypadkiem, o którym mówi art. 10§2 k.k., a brzmi: „nieletni, który po
ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego w art.134,
art.148 § 1,2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3,
art. 197 § 3, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280 może odpowiadać na zasadach
określonych w tym kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju
sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególno-
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ści, jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się
bezskuteczne”.17
Jak widać stosowanie zasad ogólnych kodeksu do nieletnich jest uwarunkowane jego postawą oraz stosowaniem wcześniej, bezskutecznie środków wychowawczych. Jest to wyjątek od art. 5 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
i zastrzeżony jest do czynów szczególnych o największej społecznej szkodliwości.
Ale § 3 tego przepisu mówi: „ w przypadku określonym w § 2, orzeczona kara nie
może przekroczyć 2/3 górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za
przypisane sprawcy przestępstwo; sąd może zastosować także nadzwyczajne
złagodzenie kary”.18
Ustawodawca ograniczył tu ferowanie wyroków przez składy orzekające sądów kierując się dobrem nieletniego i nadzieją na właściwą resocjalizację nieletniego sprawcy.
§ 4 tego artykułu idzie jeszcze dalej, a brzmi następująco: „w stosunku do
sprawcy, który popełnił występek po ukończeniu lat 17, lecz przed ukończeniem lat
18, sąd zamiast kary stosuje środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze
przewidziane dla nieletnich, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają.”19
W tym przypadku ustawodawca pozostawił składom orzekającym furtkę
do stosowania środków wychowawczych w stosunku do nieletnich, którzy mieli
ukończone w momencie popełnienia czynu zabronionego 17 rok życia a nie mieli
ukończonych lat 18. Takie postępowanie sądu jest również uwarunkowane postawą sprawcy, jego warunkami osobistymi, jego rozwojem i właściwościami.
Wiesław Wojciech Szczęsny uzasadnia stosowanie środków wychowawczych
w miejsce poprawczych Preambułą Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
która ma dwa podstawowe cele. Pierwszy z nich to „przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości oraz stwarzanie warunków powrotu do normalnego życia społecznego”. Drugim celem zaś jest umacnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczej
rodziny nieletniego i wzrost poczucia jej odpowiedzialności za nieletniego, by ten
stał się odpowiedzialnym dorosłym członkiem społeczeństwa.20
Dlatego, w stosunku do nieletnich stosuje się następujące środki wychowawcze, które wymienia art. 6 cytowanej ustawy:
„wobec nieletnich sąd rodzinny może:
1) udzielić upomnienia
2) zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia
wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na
rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub
szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzenia się w stan odurzenia,
17
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3) ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna,
4) ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia
za nieletniego,
5) zastosować nadzór kuratora,
6) skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub
instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym,
terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją,
7) orzec zakaz prowadzenia pojazdów,
8) orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego,
9) orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo – wychowawczej albo ośrodku szkolno – wychowawczym,
10)
orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym,
zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu
rodzinnego, jak również zastosować środki przewidziane w kodeksie rodzinnym
i opiekuńczym”.21
Obecnie nieletni począwszy od 13 roku życia są karnie odpowiedzialni
za swoje czyny. Dziecko poniżej tego wieku nie jest odpowiedzialne za swój czyn.
Dlatego nie może zostać ukarane, jakkolwiek można dla takiego nieletniego zastosować środek wychowawczy. Nie możemy jednak korekcyjnego wychowania nieletnich opierać jedynie na systemie prawnym. Będzie ono skuteczne jedynie wtedy,
gdy zastosujemy całościową terapię systemową środowiska, w którym obraca się
nieletni, a więc także rodziny i szkoły.

21

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, Dz. U. z dnia 26 października 1982r.,
Dz.U.02.11.109.
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Andrzej KUSZTELAK
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
EDUKACJA NA DYSTANS – ZARYS DZIEJÓW, WYNIKI, PERSPEKTYWY
Rys historyczny edukacji na dystans
Początki kształcenia na dystans (synonimy: kształcenie na odległość, edukacja zdalna) sięgają pierwszego wieku naszej ery, kiedy to Apostołowie pisali lub
dyktowali swoim najbliższym współpracownikom pisma o charakterze korespondencji listowej, które następnie były dostarczane adresatom przez specjalnych
posłańców. Adresatami głównie były wspólnoty chrześcijańskie rozsiane po całym
ówczesnym świecie i sporadycznie indywidualne osoby. Nowy Testament zawiera
łącznie 18 takich pism, których autorami byli: święty Paweł Apostoł (11 listów,
w tym: 3 listy więzienne – do Kolosan, do Efezjan, do Filemona, 1 list do Rzymian,
2 listy do Koryntian,1 list do Galatów, 3 listy pasterskie – 2 listy do Tesaloniczan
i 1 list do Tytusa, oraz 1 list do Hebrajczyków), święty Jakub Apostoł (1 list), święty
Piotr Apostoł (2 listy), święty Jan Apostoł (3 listy) i święty Juda Apostoł
(1 list).Wszystkie Listy miały na celu upowszechnianie, popularyzowanie i pogłębianie wiary katolickiej i założeń Kościoła.1
Za „ojczyznę” kształcenia korespondencyjnego uznaje się, nie Stany Zjednoczone – jak się ogólnie uważa, tylko Anglię. W roku 1840 Isaac Pitman zaczął
uczyć stenografii za pomocą kartek przesyłanych pocztą. Na podstawie niniejszych
doświadczeń zorganizowano wkrótce pierwszą szkołę korespondencyjną. W roku
1880 James Stuart, profesor astronomii, rozpoczął na uniwersytecie londyńskim
kształcenie korespondencyjne kobiet, a siedem lat później otwarto w Londynie
pierwsze kolegium korespondencyjne. Wzorem Anglii kształcenie korespondencyjne zaczęto organizować w wielu krajach Europy jak i poza nią. W 1856 roku Ch.
Toussaint i G. Langenscheidt organizuje w Niemczech korespondencyjne nauczanie języków obcych. W 1891 roku system kształcenia korespondencyjnego przyjęła
Francja, w rok później Włochy, a w niedługim czasie pozostałe kraje europejskie.
Szczególny rozkwit tej strategii kształcenia dorosłych miał miejsce w Stanach
Zjednoczonych AP. Do najbardziej znanych uczelni kształcących korespondencyjnie należał ośrodek w Chautaqua w stanie Nowy Jork, założony w 1885 roku oraz
powstała sześć lat później ICS – International Correspondence School w Scranton
w Pensylwanii. Ta Międzynarodowa Szkoła Korespondencyjna działa po dzień
dzisiejszy i stale się rozwija. Do kształcenia na odległość włączyły się również
uczelnie wyższe. Jednym z prekursorów uniwersyteckiego kształcenia na odległość był w Stanach Zjednoczonych AP W. R. Harper, który przy uniwersytecie
w Chicago w roku 1891 otworzył wydział kształcenia korespondencyjnego i opracował podstawy klasycznej wersji tego nauczania. W 1920 roku studia korespondencyjne prowadziły na terenie całych Stanów Zjednoczonych już 73 placówki
oświatowe, głównie uniwersytety, wyższe szkoły rolnicze i kolegia.2

1

Patrz: Pismo święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia. Poznań-Warszawa 1982,
s. 1276-1395
2
Więcej informacji na ten temat można znaleźć m. in. w pracach takich autorów, jak: K. Wojciechowski:
Wychowanie dorosłych. Wrocław 1973; E. Zawacka: Kształcenie korespondencyjne. Warszawa 1967;
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Znaczny rozwój ilościowy placówek kształcenia korespondencyjnego na świecie nastąpił po 1945 roku. Uniwersytety prowadzące nauczanie tą metodą powstały
w Kanadzie, Japonii, Australii, Nowej Zelandii, w kilku krajach europejskich i azjatyckich. W Stanach Zjednoczonych dynamiczny rozwój nauczania korespondencyjnego nastąpił w latach 70-tych i stanowi dziś jeden wielki tor wyższych studiów.
Jedna z najbardziej znanych na świecie uczelni tego typu jest brytyjski Open
University, oferujący wielu tysiącom studiujących tam studentów pełne kursy magisterskie na ponad 50 kierunkach studiów. Posiada 6 wydziałów: Humanistyczny,
Nauk Społecznych, Pedagogiczny, Nauk Ścisłych, Matematyki i Technologiczny.
Bardzo szybko dostrzeżono także znaczenie zastosowania w procesie nauczania-uczenia się środków masowego przekazu, tj. radia i telewizji. Wykorzystywano je praktycznie na wszystkich szczeblach edukacyjnych, począwszy od
przedszkola na uczelniach wyższych kończąc. Warto w tym miejscu wspomnieć
chociażby doświadczenia włoskiej telewizji szkolnej dla dzieci i młodzieży – Telesculę, czy Australijskiej Szkoły Radiowej. W Japonii resort oświaty nawiązał współpracę z państwową siecią radiowo-telewizyjną NHK, w wyniku czego przygotowano i wyemitowano programy edukacyjne na poziomie szkoły średniej i wyższej.
Chciano w ten sposób zagwarantować słuchaczom dostęp do najbardziej aktualnych treści w możliwie krótkim okresie czasu.
We Francji powstała Centre National d’Enseignement par Radio oraz Television et Correspondance, w Niemczech – Telekolleg, na Ukrainie – Uczelnia Telewizyjna. Na szczególną uwagę zasługuje innowacyjny program dla przedszkolaków pn. „Ulica Sezamowa”, nadawany początkowo z dużym powodzeniem w USA,
później w wielu krajach świata.
Lekcje telewizyjne pojawiły się już w 1948 roku w USA, następnie we Francji
(1951) i Anglii (1952).
Dziś, szybko rozwijające się technologie komputerowe i telekomunikacyjne
oraz Światowa Sieć Internet sprawiły, iż realny transfer wiedzy na dowolną odległość nie jest już ograniczony, w wyniku czego każdy człowiek ma otwarty dostęp
do dorobku innych ośrodków, uczelni, szkół czy też pojedynczych osób.
Rozwój polskiego kształcenia na odległość
Podobnie jak na świecie, kształcenie na odległość w Polsce ma także bogato
zapisane karty. Już w 1776 roku próby z nauczaniem korespondencyjnym podjął
Uniwersytet Jagielloński. Na przełomie XIX i XX wieku dominowały formy edukacji
otwartej. Krótko przed odzyskaniem niepodległości, bo w 1916 roku, Polska Macierz Szkolna organizowała korespondencyjne kursy nauczycielskie. Działały one
do 1923 roku.
W latach międzywojennych kształcenie korespondencyjne prowadziły rozmaite organizacje, instytucje społeczne, samorządowe i inne. Dobrą uczelnią był Powszechny Uniwersytet Korespondencyjny (1924-1939), Korespondencyjne Kursy
Rolnicze im. S. Staszica (od 1925 r.), czy powstałe w 1926 roku Korespondencyjne
Kursy Spółdzielcze.3
W pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej kształcenie korespondencyjne znalazło podatny grunt do rozwoju. To właśnie ta forma kształcenia
W. Wolter: Demokracja i kultura. Praca oświatowa za granicą. Warszawa 1930; J. Nowak, A. Cieślak:
Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie. Warszawa 1982 i inne
3
Por.: E. Zawadka, op. cit.
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pozwoliła wielu osobom szybkie nadrobienie zaległości i braków spowodowanych
działaniami wojennymi i polityką okupanta i tym samym włączenie się w życie społeczno-gospodarcze kraju. Do pierwszych placówek organizujących i prowadzących kształcenie korespondencyjne można zaliczyć: działające w Łodzi w latach
1945-1950 Gimnazjum i Liceum Korespondencyjne ZMW (od 1948 r. ZMP), Gimnazjum i Liceum Korespondencyjne TUR w Warszawie (1945-1950), Kursy Maturalne Narodowego Instytutu Postępu w Poznaniu (1946-1950), a także: powstała w
1950 roku w Łodzi Szkoła Korespondencyjna Centralnej Poradni Samokształceniowej przy Ludowym Instytucie Oświaty i Kultury, w roku 1947 w Warszawie Państwowe Technikum Korespondencyjne Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz Korespondencyjne Kursy Budownictwa ZMW „Wici”. Kontynuowały swoja działalność
przedwojenne Korespondencyjne Kursy Rolnicze im. S. Staszica oraz Spółdzielcze
Kursy Korespondencyjne. Włączyły się także uczelnie wyższe, bowiem studia korespondencyjne uruchomiły: Wyższa Szkoła Nauk Administracyjnych w Łodzi
(1945 r.), Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie (1950 r.) oraz Uniwersytet Warszawski (1951 r.). W roku 1950 kształcenie korespondencyjne zostało
w całości przejęte przez państwo i jego miejsce zajęło kształcenie zaoczne.4 Pozostały jednak korespondencyjne placówki dla pracujących, które funkcjonowały
głównie w dużych ośrodkach miejskich.
Całkowicie pominiętym w polskiej literaturze pedagogicznej jest kształcenie
korespondencyjne dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
Problemy z realizacją obowiązku szkolnego przez dzieci pracowników delegowanych do pracy za granicą nasiliły się na przełomie lat 60 i 70-tych XX wieku. Ministerstwo Oświaty wychodząc naprzeciw postulatom MSZ, MHZ, MNiSW oraz CHZ
„Polservice”, zleciło III Korespondencyjnemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Pracujących w Warszawie objęcie nauczaniem zaoczno-korespondencyjnym uczniów
przebywających za granicą od klasy szóstej szkoły podstawowej oraz uczniów
wszystkich klas licealnych. W oparciu o przyjęte zasady organizacyjne, rozpoczęto
w roku szkolnym 1966/67 nauczanie korespondencyjne polskich dzieci przebywających wraz z rodzicami na placówkach w Egipcie, Francji, Iraku, Tunezji, Wielkiej
Brytanii i Włoszech. Uczniowie ostatnich klas licealnych składali egzamin dojrzałości we oparciu o przepisy regulaminu egzaminu dojrzałości w korespondencyjnych
liceach ogólnokształcących.5
Kolejnym faktem świadczącym o występowaniu w systemie edukacyjnym naszego kraju strategii kształcenia korespondencyjnego jest ESKK – Europejska
Szkoła Kształcenia Korespondencyjnego, powstała w 1991 roku, mająca swoją
siedzibę w Poznaniu. W ofercie programowej na rok 2007/2008 znajduje się 37
kursów językowych i 50 kursów specjalistycznych. W roku 2001 wprowadzono kurs
pozwalający na uzupełnienie wiedzy w zakresie średniego wykształcenia i otrzymania świadectwa dojrzałości, po zdaniu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną egzaminu maturalnego.
Polska, w porównaniu z doświadczeniami różnych krajów świata, nie pozostała w tyle także w zakresie edukacji radiowo-telewizyjnej – wprost przeciwnie. Już
wiele lat przed wojną nadawano audycje radiowe mające na celu kształcenie młodzieży i dorosłych w różnych dziedzinach wiedzy i na różnych jej poziomach.
4

Por.: J. Półturzycki: Rozwój i przemiany oświaty dorosłych w Polsce. Lublin 1978
Por.: J. Karolczak: Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą. Rys historyczny. Warszawa 1997
5
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Pierwsze odczyty i wykłady naukowe nadane zostały w 1925 roku w programach
eksperymentalnych Polskiego Towarzystwa Radiofonicznego. Autorami ich byli:
inż. Plebański, inż. Porębski i red. Odyniec.6
W latach 30-tych nadawano już audycje dla nauczycieli szkół powszechnych,
uzupełniające wykształcenie ogólne i zawodowe, wykłady maturalne, nadawane od
połowy marca do połowy czerwca oraz audycje w formie odczytów i felietonów,
cykliczne bądź pojedyncze, poruszające aktualne zagadnienia z różnych dziedzin
wiedzy i przeznaczone dla najszerszych kręgów inteligencji.
Na przełomie lat 40-tych i 50-tych minionego wieku działa Wszechnica Radiowa, która miała około 4000 słuchaczy.
Na początku lat sześćdziesiątych Komitet do Spraw Radia i Telewizji emitował
audycje szkolne przeznaczone dla starszych klas szkół podstawowych i średnich,
uzupełniające i wzbogacające zajęcia programowe. Nadawano również programy
popularnonaukowe dla dorosłych. W obu przypadkach ujawniła się duża użyteczność telewizji. Na początki 1965 roku zaczęto rozważać projekt wykorzystania TV
jako pomocy dla słuchaczy studiów dla pracujących. Sprawą zainteresowało się
UNESCO i wkrótce została podpisana umowa, która przewidywała nadawanie
wykładów telewizyjnych dla słuchaczy pierwszych dwu lat wyższych studiów technicznych dla pracujących
W dniu 1 września 1966 zainaugurowała zajęcia Politechnika Telewizyjna
(PT). Na początku nadawania PT emitowano eksperymentalne programy z fizyki i
matematyki w zakresie objętym wymaganiami przy egzaminach wstępnych na
wyższe uczelnie techniczne. Programy dydaktyczne emitowane były przez pół
godziny raz w tygodniu i powtarzane dwukrotnie. Zainteresowanie odbiorców PT
było bardzo duże. W roku powołania Politechniki zarejestrowanych było 12 tys.
słuchaczy, a w roku akademickim 1966/67 już 30 tysięcy. W roku akademickim
1968/69 wprowadzono eksperymentalnie „kurs zerowy” przeznaczony dla kandydatów na pierwszy rok studiów politechnicznych. Kurs ten był emitowany codziennie przez pół godziny. Odbiorcami było wielu młodych ludzi mieszkających na wsi i
w małych miasteczkach. Działalność Politechniki Telewizyjnej zakończono w 1971
roku, a jej doświadczenia wykorzystano do utworzenia ... brytyjskiego uniwersytetu
otwartego (!).
Realizowany wymiar jednostek wykładowych dla poszczególnych przedmiotów wykładanych w ramach PT przedstawia poniższa tabela.
Tabela nr 1. Realizowany wymiar jednostek wykładowych
Przedmiot
Matematyka
Fizyka
Geometria wykreślna
Chemia
Wytrzymałość materiałów
Elektrotechnika
Razem

I semestr
55
-16
16
--87

Liczba jednostek wykładowych
II semestr
III semestr
IV semestr
39
54
-54
36
27
--------27
--36
93
90
90

Źródło: J. Tymowski (red.): Politechnika telewizyjna. Warszawa 1973, s. 13
6

H. Podgórska-Myślicka: Ewolucja metod popularyzacji nauk przyrodniczych i ścisłych przez radio
w Polsce w okresie od 1950 do 1970. Warszawa 1974
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1 stycznia 1973 roku z inicjatywy Związku Młodzieży Wiejskiej, zapoczątkowano nową formę doskonalenia zawodowego rolników wprowadzając Telewizyjne
Technikum Rolnicze (TTR). Umożliwiło ono osobom zamieszkałym na wsi i zatrudnionym w rolnictwie, podwyższanie kwalifikacji zawodowych. Idea powołania tej
nowej formy rolniczego kształcenia zaocznego na poziomie średnim zrodziła się
wśród działaczy Związku już w 1969 roku, jako propozycja jednej z nowoczesnych
form przyjętego do realizacji programu oświatowego pod nazwą „Wszyscy uczymy
się zawodu”. Odzew był bardzo szeroki. Na pierwszy semestr „telewizyjny”, obejmujący słuchaczy, którzy wyrazili chęć uczenia się przez telewizję, jaki rozpoczął
się w lutym 1973 roku, zgłosiło się 13374 uczniów, z czego w pierwszych zjazdach
organizacyjnych uczestniczyło 11072 osób, tj. 80% zgłoszonych. Równocześnie na
dawne semestry tzw. zjazdowe, obejmujące słuchaczy uczących się tylko zaocznie, zapisało się 4865 uczniów. Ogółem było ponad 18000 kandydatów na semestr
„lutowy”, na który w poprzednich latach nie zgłaszało się więcej niż 2-3 tysięcy
osób. Tylko w samym Marszewie w b. woj. poznańskim, dzięki zorganizowaniu
TTR liczba przyjętych do Zaocznego Technikum Rolniczego była 5-, a nawet
6-krotnie większa niż w latach ubiegłych.7
Programy emitowane były codziennie w dwóch blokach 30-minutowych:
o godz. 13.30 i 14.00. Obejmowały takie przedmioty, jak: j. polski, matematykę,
fizykę, chemię, biologię, historię, uprawę roślin, mechanizację rolnictwa, hodowlę,
produkcję roślinną i zwierzęcą.
Po programie TTR emitowano jeszcze 20 minutowy Telewizyjny Kurs Rolniczy.8 Kurs ten przeznaczony był ogólnie dla rolników pragnących podnieść swoje
kwalifikacje rolnicze.
Niezależnie od Telewizyjnego Kursu Rolniczego telewizja emitowała program
o nazwie Telewizyjne Przysposobienie Rolnicze, który był przykładem powiązania
nauczania telewizyjnego ze zorganizowanym systemem samokształcenia kierowanego w zespołach przysposobienia rolniczego.
Warto nadmienić, iż TTR zostało uznane przez ekspertów UNESCO za najciekawszą formę telewizji dydaktycznej obok Uniwersytetu Otwartego w Anglii.9
Na bazie Telewizyjnego Technikum Rolniczego w roku 1976 rozpoczęła działalność Radiowo-Telewizyjna Szkoła Średnia (RTSŚ). W szkole tej wykorzystano
lekcje przedmiotów ogólnokształcących nadawane dotychczas dla słuchaczy TTR,
dla różnych szkół dla pracujących organizowanych na podbudowie programowej
zasadniczych szkół zawodowych oraz dla średnich studiów zawodowych.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się uruchomiony w 1973 roku Nauczycielski Uniwersytet Radiowo-Telewizyjny. Do głównych przesłanek powołania
tej formy dokształcania i doskonalenia nauczycieli należy zaliczyć potrzebę umożliwienia większej liczbie nauczycieli z wykształceniem średnim (po LP) lub półwyższym (po SN) uzyskania wyższego wykształcenia zawodowego, a także pilna potrzeba zmniejszenia niedomagań konwencjonalnych studiów wyższych dla pracujących nauczycieli.
Treści kształcenia radiowo-telewizyjnego przekazywane były odbiorcom w
formie 20-minutowych (PR) lub 30-minutowych (TV) wykładów. Wykłady radiowe w
7

K. Jakubczak: Niektóre problemy uczenia się w Telewizyjnym Technikum Rolniczym. „Biuletyn Pedagogiczny”. Pszczelin 1974, kwiecień-czerwiec, s. 85
8
Materiały prasowe w dyspozycji autora.
9
W. Barcikowska: Radio i telewizja w szkolnym systemie kształcenia dorosłych. Warszawa 1980, s. 84
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I programie PR odbywały się dwa razy w tygodniu w godzinach wieczornych i powtarzane w następnych dniach we wczesnych godzinach rannych. Wykłady w programie I TV odbywały się trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych i powtarzane w programie II TV w późnych godzinach wieczornych. Program NURT-u
obejmował takie przedmioty, jak: nauczanie początkowe, pedagogika, psychologia,
filozofia i nauki polityczne.
Dla nauczycieli korzystających z wykładów radiowo-telewizyjnych uruchomione zostały stałe punkty konsultacyjne. Jednocześnie nauczyciele otrzymywali teksty wykładów NURT w formie wkładki do dwutygodnika „Oświata i Wychowanie”.
Cały kurs kończył się egzaminem, który uprawniał do przystąpienia do ostatecznego egzaminu kwalifikacyjnego.
Efektywność kształcenia zdalnego na wybranych przykładach
Każda nowa forma dydaktyczna wprowadzona do praktyki pedagogicznej
stawała się przesłanką do podejmowania badań nad jej przydatnością w pracy
dydaktyczno-wychowawczej, jak również efektywnością dydaktyczną.
Literatura dotycząca badań z zakresu kształcenia korespondencyjnego czy
kształcenia za pomocą radia i telewizji jest bardzo bogata, ponieważ podejmowało
jej wielu badaczy. Nie sposób w tak krótkim wykładzie wymienić wszystkich, dlatego skupimy się tylko na wybranych przykładach.
Do czołowych polskich badaczy zakresu i wyników kształcenia korespondencyjnego zaliczyć należy Czesława Maziarza, Franciszka Urbańczyka, Eugenię
Potulicką czy Elżbietę Zawacką.
Efektywność dydaktyczną lekcji telewizyjnych badał jako pierwszy już na początku lat 60-tych Edward Fleming. Następne badania podejmował Ludwik Bandura z zespołem nauczycieli, Janina Koblewska, Barbara Puszczewicz czy Piotr Sipowicz. Na szczególną uwagę zasługują badania P. Sipowicza, który szukał odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu i dlaczego włączenie audycji telewizyjnych do
procesu nauczania-uczenia się zwiększa efektywność lekcji z danego przedmiotu?
W przeciwieństwie do wcześniejszych badań, Autor
jednoznacznie wskazał, iż przez efekty procesu dydaktyczno-wychowawczego
będzie rozumiał celowo zmierzony przyrost wiedzy, trwałość zdobytej wiedzy
uczniów w określonym czasie i warunkach oraz umiejętność zastosowania wiadomości w praktyce.10 Stosując odpowiedni aparat matematyczny, Autor na podstawie wyników badań eksperymentalnych telewizyjnych lekcji historii w klasie 7 i 8
szkoły podstawowej, wyliczył wskaźniki przyrostu wiedzy, trwałości wiedzy, zastosowania wiedzy w praktyce. Zebrane wyniki przedstawiają poniższe rysunki.

10

P. Sipowicz: Efektywność dydaktyczna telewizyjnych lekcji szkolnych. Bydgoszcz 1975, s. 73
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Rysunek nr 1. Wskaźniki przyrostu wiedzy, trwałości wiedzy, zastosowania wiedzy i
syntetyczny w kl. 8 uzyskane techniką grup równoważnych
Źródło: P. Sipowicz, op. cit. s. 159
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Rysunek nr 2. Wskaźnik przyrostu wiedzy, trwałości wiedzy, zastosowania wiedzy
i syntetyczny w kl. 7 uzyskane techniką rotacji
Źródło: P. Sipowicz, op. cit. s. 159

Efektywność dydaktyczna telewizyjnego nauczania historii w klasach 7-8
szkoły podstawowej, jak wykazały powyższe badania eksperymentalne, była prze-

32

ciętnie o 20 do 28% większa od rezultatów uzyskanych podczas konwencjonalnych
lekcji bez zastosowania TV.
Już w kilka miesięcy po uruchomieniu Telewizyjnego Technikum Rolniczego
rozpoczęto badania nad tą nową formą kształcenia kadr dla rolnictwa. Ukazało się
bardzo wiele różnych publikacji, w których autorzy prezentowali założenia kształcenie poprzez TV oraz opisywali swoje doświadczenia w tym zakresie. Publikacje o
TTR są bardzo rozproszone, bowiem znajdują się w kilku czasopismach o profilu
rolniczym oraz różnych dziennikach.
Z pierwszych badań przeprowadzonych przez zespół nauczycieli pod kierunkiem Czesława Maziarza, a także ze sprawozdań badawczych Wandy Barcikowskiej wynika, że do TTR zapisało się ponad 14 tysięcy uczniów, ale w początku
pierwszego semestru zrezygnowało z nauki wielu uczniów. Postanowiono więc
obliczyć sprawność kształcenia. Na początku funkcjonowania TTR sprawność w 13
badanych technikach wynosiła 91,8%, a po 3 pierwszych semestrach – 57%.
Wyniki pierwszych egzaminów wykazały, iż najwięcej ocen negatywnych
uczniowie uzyskali z chemii, matematyki i języka polskiego, natomiast w terminie
poprawkowym – z j. polskiego, chemii i matematyki11.
Pierwsi absolwenci TTR opuścili szkołę w 1976 roku. Badania tej grupy, przeprowadzone w 1977 roku przez Witolda Nowakowskiego wykazały dużą efektywność kształcenia. Szczególnie dotyczyło to rolników indywidualnych. Wiedza pozwoliła im na dokonanie zmian, które przyczyniły się wzrostu produkcji w gospodarstwie: rezultaty w produkcji roślinnej były lepsze o 30%, zwierzęcej o 113%, a
ponad 40% absolwentów wprowadziło specjalizację produkcji.12
Dużą wartość dla badaczy miały wypowiedzi samych uczniów na temat lekcji
radiowych i telewizyjnych. Przykładem mogą być dane na temat trudności wykładanych przedmiotów. Zawiera je poniższa tabela.
Tabela nr 2. Trudność wykładanych przedmiotów w opinii absolwentów
Przedmioty
zbyt trudne
Matematyka
Chemia
Mechanizacja
twa
Język polski
Uprawa roślin
Zoologia
Botanika
Hodowla

Liczba
wypowiedzi
287
192
rolnic- 111
37
30
19
16
13

%
88,6
59,3
34,3
11,4
9,3
5,9
4,8
4,0

Przedmioty
wystarczająco łatwe
Hodowla
Botanika
Zoologia
Uprawa roślin
Język polski
Mechanizacja rolnictwa
Chemia
Matematyka

Liczba
wypowiedzi
114
112
111
102
100
59
42
9

%
35,2
34,6
34,3
31,5
30,9
18,2
13,0
2,8

Źródło: W. Barcikowska, op. cit., s. 152

Dużym przedsięwzięciem okazało się uruchomienie wykładów telewizyjnych
dla słuchaczy zaocznych studiów technicznych, określanych mianem Politechniki
Telewizyjnej.

11

W. Barcikowska /red./: Telewizyjne Technikum Rolnicze opinie słuchaczy i absolwentów, PWRiL,
Warszawa 1980, s.69-70.
12
W. Nowakowski: Efektywność kształcenia rolników w Telewizyjnym Technikum Rolniczym, „Służba
Rolna” 1978, nr 6.
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W celu dokonania próby funkcjonowania całego systemu, wyboru właściwych
form pedagogicznych i produkcyjnych, zdecydowano właściwe zajęcia poprzedzić
krótkim kursem wstępnym o charakterze doświadczalnym, nazwanym kursem zerowym. Przeprowadzono go od 15 lutego do 29 czerwca 1966 roku.
Po przeanalizowaniu ankiet zwrotnych dostarczonych przez 5686 osób uznano, iż Telewizyjny Kurs Przygotowawczy dobrze spełnił swoje zadanie. Zebrane
doświadczenia odnośnie przygotowania programów i podręczników zostały wykorzystane przy organizacji właściwych wykładów PT.
Aby określić efektywność wykładów telewizyjnych kursu przygotowawczego
najlepiej oddają losy słuchaczy tego kursu, przez pryzmat systematyczności korzystania z wykładów TV a powodzeniem na egzaminie i podjęciem decyzji przystąpienia do egzaminu. Wyniki obrazuje poniższa tabela.
Tabela nr 3. Efektywność kursu przygotowawczego
Losy słuchaczy

Został przyjęty i podjął studia
Został przyjęty i nie podjął studiów
Zdał egzamin, ale nie został przyjęty
Nie zdał egzaminu wstępnego
Nie zgłosił się na egzamin
Oglądał wykłady nie mając zamiaru
ubiegać się o przyjęcie
Brak danych
Ogółem

Oglądał wykłady
systematycznie
dorywczo
Liczba
%
liczba
%
75
3
2
18
54

42,3
1,7
1,1
10,2
30,6

35
1
21
90

19,0
0,6
11,5
49,2

Nie oglądał wykładów
Liczba
1
2

20
5

11,3
2,8

29
7

15,9
3,8

1

177

100,0

183

100,0

4

Źródło: F. Bielecki (red.): Politechnika Telewizyjna. Część 1. Badania nad kursem przygotowawczym, Warszawa 1969, s. 96

Jak wynika z zamieszczonych danych trudno uznać je za reprezentatywne
i pozwalające na uogólnione wnioski.
Podobne doświadczenia i wnioski wyprowadzono z badań nad efektywnością
dydaktyczną kształcenia telewizyjnego samej Politechniki Telewizyjnej, które zostały przeprowadzone w roku akademickim 1966/67 na grupie ok. 4500 słuchaczy.
Narzucona przez rozwój sytuacji strategia badawcza zakładała badanie bieżącej
działalności PT. Uzyskano dostatecznie obiektywną informację o społecznym zasięgu studiów technicznych i bazie rekrutacyjnej słuchaczy PT. Uzyskano wyczerpującą informację o wartości dydaktycznej wykładów telewizyjnych, nie uzyskano
natomiast wystarczająco obszernej i obiektywnej informacji na temat ich efektywności dydaktycznej. Do głównych przyczyn braku tych informacji upatrywać należy
w braku obowiązywania przez kilka kolejnych lat jednolitego programu badań oraz
technik i narzędzi badawczych.
Pewnym wskaźnikiem użyteczności wykładów telewizyjnych dla studentów
mogą być, podobnie jak w przypadku kursu przygotowawczego, wyniki osiągnięte
przez nich na egzaminach z przedmiotów wykładanych w ramach PT. Poniższa
tabela prezentuje dla przykładu zależność między systematycznym kontaktem
studenta z PT a wynikami osiągniętymi na egzaminie z matematyki, fizyki i chemii.
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Tabela nr 4. Zależność między systematycznym kontaktem studenta z PT a wynikami
osiągniętymi na egzaminach
Wykłady matematyki
oglądane w I/II semestrze
Systematycznie
Mniej więcej co drugi
Zaledwie kilka
Nie oglądane
Wykłady fizyki
oglądane w I semestrze
Systematycznie
Mniej więcej co drugi
Zaledwie kilka
Nie oglądane
Wykłady chemii
oglądane w II semestrze
Systematycznie
Mniej więcej co drugi
Zaledwie kilka
Nie oglądane

bdb
4,0/2,8
2,7/4,3
3,6/4,0
4,7/5,6
3,6
2,3
2,6
3,6
6,4
4,3
3,1
4,8

Oceny uzyskane na egzaminie z matematyki
(odpowiedzi w %)
db
dst
ndst popr.
Nast.
na dst
popr. na db
lub bdb
17,6/16,8 63,3/64,2 14,8/14,7 --/1,1
18,4/22,4 62,7/51,9 14,7/18,1 --/0,5
20,9/19,3 58,8/56,3 14,3/18,0 0,6/0,9
16,9/17,0 62,1/58,3 13,8/15,7 0,3/-Oceny uzyskane na egzaminie z fizyki
(odpowiedzi w %)
24,3
45,6
9,5
0,6
13,9
51,2
8,3
0,7
14,6
48,6
6,3
1,0
15,6
42,7
3,0
-Oceny uzyskane na egzaminie z chemii
(odpowiedzi w %)
18,3
46,8
5,5
0,9
19,6
42,1
7,7
1,0
18,8
48,1
3,5
0,2
18,8
44,0
5,1
0,2

Źródło: J. Tymowski, op. cit., s. 194-195

Badania efektywności Nauczycielskiego Uniwersytetu Radiowo-Telewizyjnego
były prowadzone już po upływie 2,5 lat od wprowadzenia tej formy kształcenia. Za
lata 1973/74-1975/76 analiza efektywności NURT oparta została na danych statystycznych zebranych po zakończeniu sesji egzaminacyjnej, obejmującej roczny
cykl programowy. Oprócz danych statystycznych zgromadzone zostały materiały
dotyczące przebiegu i wyników egzaminu w poszczególnych latach.
Podobnie jak we wcześniej opisanych badaniach, efektywność dydaktyczna
została praktycznie sprowadzona do sprawności dydaktycznej, którą oceniono
przez pryzmat wyników egzaminów. Uzyskane wyniki prezentuje tabela nr 5.
Na podstawie uzyskanych wyników można zauważyć, iż w zakresie sprawności kształcenia najlepsze wyniki uzyskują grupy nauczycielskie, które dobrowolnie
przystąpiły do doskonalenia w ramach NURT.
Jeśli chodzi o średnie ocen, które uzyskali nauczyciele na egzaminie z programu NURT w omawianych latach, to wahały się one od 3,77 (z filozofii) i 3,82 (z
nauk politycznych), do 3,94 (z psychologii) i 4,03 (z pedagogiki).
Według opinii wizytatorów metodyków przedmiotowych nauczyciele studiujący
w systemie NURT byli na ogół lepiej przygotowani do pracy, co potwierdziły przeprowadzone wizytacje.
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Tabela nr 5. Efektywność dydaktyczna przez pryzmat wyników egzaminów
Rok

1974
i
1975

1976

Grupa badawcza

1. Nauczyciele szkół zawodowych
2. Nauczyciele pełniący funkcje
kierownicze
3.Nauczyciele podlegający doskonaleniu przedmiotowo-metodycznemu
4. Nauczyciele przygotowujący się
do egzaminu kwalifikacyjnego
5. Inni nauczyciele
Razem
1. Nauczyciele szkół zawodowych
2. Nauczyciele pełniący funkcje
kierownicze
3.Nauczyciele podlegający doskonaleniu przedmiotowo-metodycznemu
4.Nauczyciele przygotowujący się do
egzaminu kwalifikacyjnego
5.Inni nauczyciele
Razem
Ogółem lata 1974-1976

Ogółem
zarejestrowanych
N
3739

Przystąpiło do
egzaminu

Złożyło
egzamin

N
2180

%
58,3

N
2158

%
57,7

6402

4730

73,8

4722

73,7

17676

13470

76,2

13395

75,7

-----2142
29959
2226

-----1900
22280
1900

----88,7
74,3
85,3

-----1852
22127
1892

----86,4
73,8
84,6

825

752

91,1

751

91,0

10060

7704

76,5

7666

76,2

2080
640
15831
45790

1783
619
12758
35038

85,7
96,7
80,5
76,4

1782
619
12710
34837

85,6
96,7
80,2
76,0

Źródło: J. Nowacki: Nauczycielski Uniwersytet Radiowo-Telewizyjny. Warszawa 1982, s. 157

Perspektywy polskiego e-learningu
Termin e-learning, tak jak i techniki uczenia się oraz technologia kształcenia,
odnosi się do stosowania w nauczaniu technologii elektronicznej w o wiele szerszym zakresie niż w ramach tradycyjnych szkoleń komputerowych, czy też nauczania wspomaganego komputerowo z ostatnich lat. Jest również o wiele szerszy
od pojęć nauczania i edukacji on-line, czyli tylko przez sieć internetową.
Należy wspomnieć, iż pierwszym uniwersalnym systemem wspomaganym
komputerowo wykorzystywanym w nauczaniu, z którego powstał e-learning był
System PLATO opracowany na Uniwersytecie Illinois. Na jego bazie powstał program nauczania matematyki i j. angielskiego dla klas 0-6 w szkole podstawowej
Waterford w Utah, zaś pierwsze ogólnodostępne zajęcia wspomagane komputerowo zrealizowano w Singapurze. Cały ten projekt zapoczątkował rozwój centrów
nauczania wspomaganego komputerowo na całym świecie.
W Polsce realizowany jest obecnie duży projekt e-learningowy. W ramach
projektu o nazwie „Centra kształcenia na odległość na wsiach” i wartości ponad 45
milionów zł, dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej, zostanie ulokowanych
w gminach wiejskich prawie 4 tysiące komputerów przeznaczonych do kształcenia
on-line.
Projekt ma na celu zlokalizowanie wyłącznie na terenach wiejskich na terenie
całego kraju sieci 379 współpracujących ze sobą centrów. Tym samym przyczynią
się one do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy wsią a miastem. W ramach swojej
działalności będą prowadziły bezpłatne szkolenia e-learningowe m. in. z zakresu
informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń zawodowych oraz przedmio-
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towych. Centra przyczynią się w ten sposób do promowania idei kształcenia przez
całe życie poprzez zwiększenie dostępu do wiedzy na wszystkich poziomach
kształcenia – od edukacji ponad gimnazjalnej do kształcenia ustawicznego osób
dorosłych.
Wnioski
1) Polska uruchamiając na przełomie lat 50-tych i 60-tych takie formy systemu kształcenia radiowo-telewizyjnego, jak: Wszechnica Radiowa, Telewizyjne Kursy Rolnicze, Telewizyjne Przysposobienie Rolnicze, Telewizyjne
Techniku Rolnicze, Radiowo-Telewizyjną Szkołę Średnią, Politechnikę Telewizyjną czy Nauczycielski Uniwersytet Radiowo-Telewizyjny, dołączyła
do krajów mających liczące się w świecie doświadczenia z zakresu wykorzystania środków masowego przekazu w procesie kształcenia dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych.
2) Dla określenia efektywności wykładów radiowo-telewizyjnych należałoby
objąć badaniami całość systemu kształcenia radiowo-telewizyjnego, a więc
programu studiów, metodykę wykładu radiowego jak i telewizyjnego oraz
całość obudowy dydaktycznej, łącznie z systemem informacji i pracy punktów konsultacyjnych.
3) Pracom w zakresie szerszego wykorzystania telewizji w kształceniu towarzyszyć muszą stale dwa działania uzupełniające – badania naukowe i popularyzacja. Stała refleksja naukowa staje się zawsze siłą napędową właściwego, racjonalnego, a więc efektywnego wprowadzenia telewizji do
praktyki edukacyjnej na wszystkich szczeblach edukacyjnych.
4) Należy z dużą dozą ostrożności formułować wnioski na temat efektywności
poszczególnych form kształcenia radiowo-telewizyjnego, ponieważ badanie przyrostu wiedzy, stopnia jej zrozumienia i zapamiętywania jest możliwe w odniesieniu do różnych jednostek antenowych, natomiast niezwykle
trudne w przypadku porównywania efektów wykładu radiowo-telewizyjnego
i audytoryjnego.
5) Stosunkowo mało wyraźna skuteczność nauczania radiowo-telewizyjna
wynikała przede wszystkim z braku właściwego sprzętu nagrywającego
przez uczestników poszczególnych form kształcenia oraz ograniczonymi
możliwościami antenowymi ówczesnej polskiej telewizji.
6) Doświadczenia w zakresie wykorzystania środków masowego przekazu w
procesie nauczania-uczenia się nie doprowadziły w ostatecznym rozrachunku do powołania w naszym kraju Uniwersytetu Otwartego. Zrobili to
natomiast z dużym sukcesem ...Anglicy!!
7) Dokonujący się obecnie na świecie rozwój technologii informatycznych pozwala sądzić, iż w e-edukacji tkwi potencjalna siła, która może znacznie
podnieść jakość procesu uczenia się i zapewnić uczącym się więcej samodzielności.
Wyjaśnienia terminologiczne:
Kształcenie (nauczanie-uczenie się) –
Ogół czynności i procesów umożliwiających ludziom poznanie przyrody, społeczeństwa i kultury, a zarazem uczestnictwo w ich przekształcaniu, jak również
osiągniecie możliwie wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznych i umysło-
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wych, zdolności i uzdolnień, zainteresowań i zamiłowań, przekonań i postaw oraz
zdobycie pożądanych kwalifikacji zawodowych. (W. Okoń: Słownik pedagogiczny,
1984).
Kształcenie dorosłych (z punktu widzenia andragogiki) –
Kształcenie osób, które ukończyły lub przerwały przed laty naukę szkolną, a
następnie ją podjęły na nowo, kontynuując jednocześnie pracę zawodową, przerywając ją na pewien czas lub też z niej, z powodu stanu zdrowia bądź też podeszłego wieku czy też rezygnując. (T. Husen: Oświata i wychowania w roku 2000,
1974).
Kształcenie zdalne /na dystans, na odległość/ Kształcenie kierowane z dala, pośrednio przez nauczyciela i za pomocą środków pośrednich, takich jak podręczniki, poradniki, emisje telewizyjne i radiowe,
filmy, płyty, taśmy, kasety, maszyny uczące itp. (J. Nowak, A. Cieślak: Edukacja
dorosłych w Polsce i na świecie, 1982).
Kształcenie korespondencyjne –
Proces nauczania-uczenia się umożliwiający zdobycie wykształcenia bez konieczności uczęszczania do szkoły stacjonarnej, polegający na samodzielnym
przerabianiu przez uczącego się w tempie dla niego stosownym, z dala od uczelni,
ustalonego programu nauczania (studiów) i dwustronnym, okresowym komunikowaniu się z nią drogą pocztową. (W. Okoń, Słownik pedagogiczny, 1984; F.
Urbańczyk: Problemy oświaty dorosłych, 1973).
Telewizyjne programy dydaktyczne –
Tematycznie i czasowo zamknięty element programowy służący realizacji założonych celów kształcenia, emitowany w sieci telewizji ogólnokrajowej, transmitowany „na żywo” np. w telewizji w obwodzie zamkniętym, bądź odtwarzany z taśmy
magnetowidowej lub DVD, u podstaw realizacji którego tkwiły założenia dydaktyczne.(F. Januszkiewicz, W. Skrzydlewski: Edukacyjne zastosowanie telewizji,
1985).
E-learning –
Nauczanie na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu.
(http://pl.wikipedia.org).
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Magdalena BINIAŚ-SZKOPEK
DZIAŁALNOŚĆ FUNDACYJNA I DONACYJNA
BOLESŁAWA IV KĘDZIERZAWEGO
Średniowiecze XII wieku w Polsce to czas, kiedy fundacja miała dwojakie znaczenia. Po pierwsze, umacniała na terenie kraju placówki kościelne, które mogły
rozwijać tu swoją działalność, po drugie, podnosiła prestiż i znaczenia samego
fundatora. Podsumowując podstawowe motywy działalności fundacyjnej, należy
wymienić pobudki polityczne, społeczno-religijne oraz cywilizacyjne,1 którymi mogli
kierować się zarówno władcy, jak i możnowładztwo, podejmując działalność na
rzecz Kościoła. Omawiając uchwytne w źródłach z XII wieku motywy fundacji, Dariusz Karczewski stwierdził, że wśród pobudek religijnych należy wymienić chęć
umocnienia wiary, zapewnienie sobie i rodzinie zbawienia oraz ekspiację za grzechy, natomiast wśród motywów politycznych, których odnalazł więcej, wskazał na
manifestację potęgi władcy, pozyskanie przychylności Kościoła, zdobycie i utrwalenie autorytetu wśród poddanych, a także zabezpieczenie majątku.2 Lata rządów
Bolesława Kędzierzawego to okres, w którym coraz chętniej fundacje podejmowali
członkowie elit władzy spoza kręgu piastowskiego.3 Również sami książęta nie
szczędzili funduszy Kościołowi. Fundatorami osobnych placówek byli w tym czasie
Mieszko Stary, Henryk Sandomierski, a po jego śmierci również Kazimierz Sprawiedliwy, a także syn Władysława Wygnańca Bolesław Wysoki, a obok nich zarówno świeckie jak i duchowne możnowładztwo, w osobach np. biskupa płockiego
Aleksandra, arcybiskupa gnieźnieńskiego Janika, Piotra Włostowica, Zbyluta, czy
Jaksy z Miechowa. W tym zestawieniu zastanawiającym pozostaje fakt braku
w źródłach informacji o jakiejkolwiek samodzielnej fundacji panującego dwadzieścia siedem lat w roli princepsa Bolesława Kędzierzawego. J. Dobosz wyraził przypuszczenie, iż spora część nadań księcia pozostaje nieodkryta z powodu braku
przekazów. Uczony ten zwrócił uwagę na fakt, że być może Bolesław był jednak
fundatorem jakiegoś mniej znanego kościoła np. na Mazowszu, jednak dalsze rozważania, jako niemające żadnego poparcia w źródłach uznał za bezpodstawne. 4
Wypada zgodzić się z tym przypuszczeniem. Równocześnie jednak warto wspomnieć, iż brak przekazów budzi wśród uczonych próby przypisania księciu fundacji
nie do końca udokumentowanych. Przykładem takich działań jest ostatnie stwierdzenie Marka Derwicha, iż Bolesław był założycielem benedyktyńskiej prepozytury

1

Podobny podział zob. J. Dobosz: Działalność fundacyjna Kazimierza Sprawiedliwego. Poznań 1995, s.
127 i n., na temat motywów fundacji monarszej zob. też R. Michałowski: Princeps fundator. Studium z
dziejów kultury politycznej w Polsce X-XIII wieku. Warszawa 1993, s. 163
2
D. Karczewski: Związki genealogiczne fundatorów dwunastowiecznych prywatnych fundacji klasztornych, W: A. Radzimiński, J. Broniszewski (red.): Genealogia – rola związków rodzinnych i rodowych w
życiu publicznym w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym. Toruń 1996, s. 259-260
3
Na ten temat zob. M. Biniaś-Szkopek: Konflikty w łonie dynastii piastowskiej a wzrost znaczenia możnych na przykładzie sporów synów Bolesława Krzywoustego, W: J. Dobosz, J. Kujawiński, M. MatlaKozłowska (red.): Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 27-29 września 2005. Poznań 2007, s. 159-163, tu również wcześniejsza literatura.
4
J. Dobosz: Monarcha i możni wobec kościoła w Polsce do początku XIII wieku. Poznań 2002, s. 341
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klasztoru św. Andrzeja Apostoła w Jeżowie.5 Ostatnio poparł tę hipotezę Waldemar
Rozynkowski, który włączył jeszcze do rzekomych fundacji princepsa benedyktyński klasztor św. Wojciecha w Płocku.6 Podobnie niepoparte źródłowo są sugestie
uczonych o rozszerzaniu przez Bolesława kultu św. Gotarda w Polsce. Ostatnio
Marta Młynarska-Kaletynowa zasugerowała, iż książę po 1148 roku mógł ufundować kościół pod wezwaniem św. Gotarda w Kruszwicy, a także szpital pod tym
samym wezwaniem we Włocławku.7 Pomysły niewątpliwie kuszące, które nie dają
się jednak zweryfikować źródłowo, a więc muszą pozostać w sferze domysłów.
Znaną z przekazów działalność donacyjną księcia można podzielić na trzy
okresy. Pierwszy to czas jego panowania w roli księcia dzielnicowego Mazowsza
i Kujaw. Z wydarzeniami lat 1138-1146 wiążą się nadania księcia dla placówek,
których poparcie było dla niego ważne w czasie konfliktu z seniorem. Przede
wszystkim zaraz po śmierci matki Salomei, wraz z młodszymi braćmi, darował
kaplicę Najświętszej Panny Marii w Górze Małgorzaty pod Łęczycą z uposażeniem
oraz immunitet w Kwieciszewie kanonikom regularnym z Trzemeszna.8 Najpewniej
w tym czasie lub tuż po 1146 roku Bolesław został również darczyńcą benedyktynów z Mogilna, którym zatwierdził wcześniejsze nadania oraz przypuszczalnie
przekazał kościoły św. Wawrzyńca w Płocku, św. Jana Chrzciciela w Bielsku oraz
św. Jana we Włocławku. Ostatecznie dodał również wieś Kryte z połową jeziora
i rzeki, źreb Curana z nim i jego synami oraz grupę 54 wymienionych imiennie
niewolnych, a także bliżej nieokreślone elementy immunitetu.9 Działania wobec
obydwu klasztorów były związane z przejęciem przez księcia stronników, których
wcześniej zbierała wokół siebie księżna Salomea. Po jej śmierci Bolesław, stając
na czele obozu juniorów, potwierdził swymi nadaniami chęć dalszej współpracy ze
środowiskami wspieranymi wcześniej przez matkę. Również w tym okresie uczestniczył zapewne w odbudowywaniu katedry płockiej, której konsekracja nastąpiła w
1144 roku. Nie mamy bezpośrednich danych ani żadnych szczegółów co do udziału księcia w tym przedsięwzięciu, jednak zważywszy na fakt jego ścisłej współpracy
z biskupem Aleksandrem – głównym budowniczym, jak i na to, że świątynia była
odbudowywana na terenie dzielnicy Bolesława, nie sposób odmówić mu czynnego
udziału w całej inicjatywie.
Kolejna płaszczyzna działalności fundacyjnej księcia to, jak się zdaje, kroki
zmierzające do uspokojenia sytuacji w kraju po roku 1146 połączone z wynagradzaniem możnowładztwa, które poparło go w walce z Władysławem. Książę zaczął
od wsparcia wielkiej fundacji Piotra Włostowica, możnego, który przypuszczalnie
5

M. Derwich: Monastycyzm benedyktyński w średniowiecznej Europie i Polsce. Wybrane problemy.
Wrocław 1998, s. 196-197, gdzie ten uczony przypisał ową fundację Bolesławowi Kędzierzawemu lub
jego synowi Leszkowi. Koncepcję autora podał w wątpliwość J. Dobosz: op. cit., s. 255-256, 342, gdzie
wymienione też inne koncepcje historiografii dotyczące prepozytury w Jeżowie.
6
W. Rozenkowski: Patrocinia kościołów klasztornych fundacji władców polskich (XI-XV wiek). Wokół
patronatu władcy?, W: M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz (red.): Klasztor w państwie średniowiecznym i
nowożytnym. Wrocław 2005, s. 31-44, tab. s. 37
7
M. Młynarska-Kaletynowa: O kulcie św. Gotarda w Polsce XII i XIII wieku, W: S.K. Kuczyński (red.):
Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. VI. Warszawa 1994, s. 86, 87, podsumowanie
literatury przyp. 40
8
Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. I. Poznań 1877, (dalej KDW), t. I, nr 11, s. 16-18
9
KDW, t. I, nr 3, s. 3-6, zob. na ten temat J. Dobosz, op. cit., s. 200, 342, a także przyp. 483-485, gdzie
wymieniona wcześniejsza literatura na temat wspomnianych obiektów. Ostatnio zob. też D. KonieczkaŚliwińska: Benedyktyni mogileńscy, zarys dziejów – życie codzienne – duchowość i kultura. Poznań
2004, s. 118-120, zob. też M. Derwich, op. cit., s. 182-184
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po tym, jak opowiedział się za obozem juniorów, z woli seniora stracił wszystko.
Bolesław nadał klasztorowi benedyktynów na Ołbinie kaplicę św. Marcina we Wrocławiu oraz św. Benedykta w Legnicy wraz z uposażeniem.10 Podobnie do działań
donacyjnych powiązanych z wynagradzaniem możnych za udzielenie poparcia
w walce z seniorem można zaliczyć nadanie wsi Mątwy cystersom łekneńskim –
fundacji Zbyluta.11 Wynagradzanie objęło również środowiska kościelne. Jeszcze
przed 1148 rokiem Bolesław poparł starania biskupa kujawskiego Wernera o bullę
protekcyjną dla biskupstwa kujawskiego, którą ten otrzymał od papieża Eugeniusza III w 1148 roku.12 Kilka lat później książę poparł staranie kolejnego swojego
poplecznika z okresu walk z bratem – biskupa wrocławskiego Waltera, który otrzymał bullę dla tegoż biskupstwa w 1155 roku od Hadriana IV.13 Od księcia dostało
ono również zgodę na zwrot dziesiętników gieckich, a także nadanie pięciu wieśniaków.14 Z krokami podjętymi przez princepsa celem odwdzięczenia się za udzielone w czasie wojny domowej poparcie wiąże się też w historiografii poparcie księcia okazane przed 1155 rokiem dla starań biskupa płockiego Aleksandra o bullę
protekcyjną dla ufundowanego przez tegoż klasztoru kanoników regularnych
w Czerwińsku. 18 kwietnia 1155 roku kanonicy otrzymali taki dokument od papieża
Hadriana IV.15
Dopiero w 1161 roku, a więc u szczytu swojej władzy Bolesław wraz z młodszym bratem Henrykiem na zjeździe w Łęczycy poczynili nadania dla klasztoru
kanoników regularnych w Czerwińsku. Temu ufundowanemu dziesięć lat wcześniej
przez Aleksandra z Malonne klasztorowi książę nadał wsie Zaskowy, Pomiechowo,
Komsin, Parleń.16 Ponadto dołożył też zwolnienia immunitetowe i jakąś nieokreśloną grupę przypisańców z Łomnej.17 Również te nadanie próbuje się wiązać z odwdzięczaniem się biskupowi płockiemu za poparcie okazane kilkanaście lat wcześniej.18 Jednak zarówno czas, jaki upłynął od wygnania Władysława, jak i fakt, że
omawiane wydarzenia miały miejsce już po śmierci Aleksandra, skłania do szukania przyczyn donacji gdzie indziej. Sądzę, że nadania na rzecz kanoników regularnych z Czerwińska można już zaliczyć do trzeciej fazy działalności fundacyjnej
Bolesława, którą wiążemy z próbami utrzymania dotychczasowych stronników, ale
także ze zdobywaniem poparcia kolejnych pokoleń elit możnowładczych. Podobnie
należy rozumieć nadania z późniejszego okresu, które były związane z kontaktami
z możnymi, z którymi książę współpracował. Przypuszczalnie około 1163 roku
wsparł on obszernym immunitetem klasztor bożogrobców z Miechowa, którego

10

Kodeks dyplomatyczny Śląska, wyd. K. Maleczyński, t. I, Wrocław 1956, (dalej KdŚl), t. I, nr 25, s. 6061
11
KDW, t. I, nr 18, s. 23-24 także Dokument fundacyjny klasztoru cysterskiego w Łeknie z roku 1153,
wstęp A.M. Wyrwa, Poznań 2003, s. 45
12
Eugeniusz III papież zatwierdza granice diecezjalne biskupstwa władysławskiego w Kujawach, wyd.
A. Bielowski, MPH, t. II. Lwów 1872, s. 13-14
13
KdŚl, t. I, nr 35, s. 84-102
14
KdŚl, t. I, nr 35, s. 92, przyp. 36, 38, 94
15
Zbiór ogólny przywilejów i spominków mazowieckich, wyd. J. K. Kochanowski, t. I, Warszawa 1919,
(dalej J.K. Kochanowski: Zbiór), nr 78, s. 74-76
16
Kodeks dyplomatyczny Małopolski, wyd. F. Piekosiński, t. II, Kraków 1886, (dalej KDM), nr 373, s. 4.
17
J.K. Kochanowski: Zbiór, nr 211, 212, s. 208-213, na ten temat zob. J. Dobosz: Działalność fundacyjna, s. 118-121 oraz tegoż, Monarcha i możni, s. 343, przyp. 273
18
J. Dobosz, op. cit., s. 343
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fundatorem był Jaksa.19 Również w tym okresie Bolesław nadał jakieś zwolnienia
klasztorowi cystersów w Jędrzejowie, które zostały później poparte przez jego
młodszych braci.20 Ostatnim uchwytnym w materiale źródłowym działaniem związanym z fundacjami tego księcia jest nadanie benedyktynom z Ołbina wrocławskiego kościoła w Bytomiu, które przypuszczalnie książę poczynił pod koniec swojego życia. Jak już pisałam wyżej, mogło być one związane z próbą odbudowywania dobrych relacji z możnymi, szczególnie z Jaksą, które zostały nadszarpnięte
wydarzeniami z 1167 roku, a więc był to dalszy ciąg powiązany ze współpracą
z rodziną Piotra Włostowica.
Na następnej stronie zamieszczono tabelę, w której zestawiono udokumentowane nadania księcia. Zważywszy na fakt, iż brak materiału źródłowego sprawia,
iż nasze dane nie są kompletne, jedynie z bardzo dużą ostrożnością można wyciągnąć pewne wnioski na temat przedmiotu nadań. Jak widzimy, Bolesław najchętniej rozdawał ziemię i budynki, gdyż na dziewięć wyszczególnionych donacji aż
sześć została zrealizowana w ten sposób. Z kolei z uwagi na duże zaludnienie
dzielnic, w których panował princeps, część nadań poczynionych zostało w postaci
ludzi niewolnych. Najmniej wiemy o oddawaniu przez księcia elementów immunitetu, ale też tych zwolnień było zapewne niewiele.
Niestety zbyt uboga podstawa źródłowa nie pozwala na głębszą analizę motywów i pełnego przebiegu działalności fundacyjnej Bolesława Kędzierzawego.
Jednak dość jednoznacznie w przypadku tego władcy narzuca się historykowi
myśl, iż książę nie fundował niczego bezinteresownie. Wszystkie jego nadania
powiązane są wyraźnie z interesami konkretnych możnych, których w danym momencie bądź wynagradzał za udzielone poparcie, bądź potrzebował do współpracy. Taka działalność księcia świadczy o tym, że chyba dobrze wiedział, jak kierować poparciem możnowładztwa. O wiele bardziej uwypuklają się tym samym motywy polityczne niż religijne. Tych ostatnich z uwagi na skąpą podstawę źródłową
historyk nie jest w stanie włączyć w obręb swych dociekań.

19

KDM, t. II, nr 375, s. 13, wątpliwości co do wiarygodności nadań Bolesława Kędzierzawego dla Miechowa zgłosił Z. Kaczmarczyk: Immunitet sądowy i jurysdykcja poimmunitetowa w dobrach Kościoła w
Polsce do końca XIV wieku, Poznań 1936, s. 172, jednak większość uczonych opowiedziała się za ich
wiarygodnością, zob. J. Dobosz: Działalność fundacyjna, s. 104 i n., tu również wcześniejsza literatura
20
W. Semkowicz: Nieznane nadania na rzecz opactwa jędrzejowskiego z XII wieku. „Kwartalnik Historyczny” 1910, nr 24, s. 69-70, 73 w zapiskach z nadaniami Mieszka i Kazimierza znajduje się informacja, iż zatwierdzają oni wcześniejsze zwolnienia nadane przez poprzedników (predecessores). W.
Semkowicz słusznie odniósł to określenie do Bolesława Kędzierzawego, gdyż klasztor w Brzeźnicy
fundowany był za już za czasów jego panowania, zob. też J. Dobosz, op. cit., s. 64-65, jak i J. Bieniak:
Polska elita polityczna XII wieku. (cz. III C. Arbitrzy książąt – pełnia władzy), W: S.K. Kuczyński (red.):
Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. VIII. Warszawa 1999, s. 40-41

45

Lp
1.

Placówka
obdarowana
Kanonicy
regularni
(Trzemeszno)
[nadania
poczynione
wraz z braćmi]

2.

Benedyktyni
(Mogilno)

3.

Benedyktyni
(Ołbin – Wrocław)

4.

Cystersi
(Łekno)
Biskupstwo
wrocławskie

5.

6.
7.

Kanonicy
regularni
(Czerwińsk)
Bożogrobcy
(Miechów)

8.

Cystersi
(Jędrzejów)

9.

Benedyktyni
(Ołbin
wrocławski)

Nadanie ziemi lub
kościołów
kaplica Najświętszej Panny Marii w
Górze Małgorzaty
pod Łęczycą z
uposażeniem (wsie
Łubnica, Zachłodzice,
Ostrów,
młyn,
komora
celna, karczmy z
grodu)
kościoły św. Wawrzyńca w Płocku,
św. Jana Chrzciciela w Bielsku
oraz św. Jana we
Włocławku,
wieś
Kryte z połową
jeziora i rzeki, targ
w Chełmnie
Kaplica św. Marcina we Wrocławiu z
uposażeniem, targ
i karczmę we Wrocławiu,
targ
w
Kostomłocie
Wieś Mątwy

Wsie:
Zaskowy,
Pomiechowo,
Komsin, Parleń

kościół w Bytomiu

Nadanie immunitetu
Ograniczony
immunitet sądowy,
a
także
zwolnienia
mieszkańców
Kwieciszewa ze
stróży, podworowego, narzazu,
powołowego,
budowy grodów
[potwierdzenie]
Częściowy
immunitet
(możliwość udzielania
kary za mężobójstwo)

Nieokreślone
zwolnienia
immunitetowe
zwolnienie
od
wojny,
grodu,
poradlnego,
stróży, powozu,
podwody i jurysdykcji mincerzy
(monetario non
obediant)
nieokreślone
zwolnienia
z
opłat książęcych

Nadanie
ludzi

Źródło
KDW, I,
nr 11, 12

Źreb Curana z nim i
jego synami
oraz grupę
54 wymienionych
imiennie
niewolnych

Pięciu ludzi
i zgoda na
zwrot dziesiętników
gieckich
Grupa przypisańców z
Łomnej

KDW,
3

I,

KdŚl,
25

I,

KDW,
18
KdŚl,
35

I,
I,

KDM, II,
373
KDM, II,
375, 376

Semkowicz, nr
1, 2
Tympanon

46

Włodzimierz MALICKI
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
INTELIGENCJA WIELKIEGO KSIĘSTWA POZNAŃSKIEGO
WOBEC ZAGROŻENIA BYTU NARODOWEGO
Wielkie Księstwo Poznańskie zostało utworzone, jak wiadomo, na mocy decyzji Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku, z byłych departamentów poznańskiego
i bydgoskiego, unicestwionego w 1813 r. Księstwa Warszawskiego. Zlikwidowane
zostało natomiast, nie do końca zgodnie z prawem, na mocy decyzji Parlamentu
Frankfurckiego w roku 1848 i przemianowane na Prowincję Poznańską. W celu
pozyskania Polaków, namiestnikiem królewskim w Wielkim Księstwie Poznańskim
mianowano księcia Antoniego Radziwiłła, spowinowaconego z domem brandenburskim przez małżeństwo z księżną Luizą, bratanicą Fryderyka Wilhelma III. Projektowano nawet utworzenie polskiego wojska, do czego jednak nie doszło. Urząd
namiestnika natomiast okazał się czysto tytularny, ponieważ faktyczną władzę
w Księstwie sprawował Naczelny Prezes. Podczas konferencji ministerialnej
w Wiedniu w dniu 7 kwietnia 1815 roku ustalono m.in., że Wielkie Księstwo Poznańskie jest integralną częścią Prus, ale jego mieszkańcom: Zapewnia (...) się
język ojczysty w sprawach publicznych obok niemieckiego, zaręcza się im, że będą
mieli przystęp (...) w ogóle do wszystkich urzędów i godności państwa pruskiego.1
W podobnym tonie zredagowana została odezwa Fryderyka Wilhelma III
z dnia 15 maja 1815 roku do polskich mieszkańców Księstwa: I wy także otrzymaliście ojczyznę, a wraz z nią razem i dowód, jak wielce cenię wasze do niej przywiązanie. Będziecie wcieleni do Mojej Monarchii bez ubliżania waszej Narodowości.
(...) Wasz język ma być używanym obok niemieckiego we wszystkich publicznych
sprawach (...).2
Jakże kontrastowały te słowa ze znaną wypowiedzią Fryderyka II z 1772 roku,
który w liście do d`Alamberta (nawiązując do charakterystycznych fryzur polskiej
szlachty) zapewniał, że tych biednych Irokezów będzie się starał ucywilizować! Kto
jednak zapewnienia Fryderyka Wilhelma III przyjął, rychło przekonał się, że służyły
one tylko celom propagandowym. Władze pruskie gwarantowały zachowanie języka polskiego w sądach, ale już w 1817 roku Polacy znający język niemiecki zobowiązani zostali do posługiwania się nim w skargach przeciwko Niemcom a urzędnicy niemieccy zaczęli redagować po niemiecku odpowiedzi na pisma polskie.3
W 1819 roku władze pruskie przystąpiły do ograniczania języka polskiego w gimnazjach. Walka o język polski jako naukowy w szkołach przez język niemiecki nieprawnie zastąpiony stała się główną treścią obrad sejmów prowincjonalnych do
roku 1845.4 Wreszcie, po wykryciu udziału uczniów Gimnazjum św. Marii Magdale-

1

S. Karwowski: Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego, t.I, 1815 – 1832. Poznań 1918, s. 2
J. Nowacki: Zbiór najważniejszych dokumentów dotyczących się Wielkiego Xięstwa Poznańskiego
i narodowości polskiej. Wolsztyn 1849, s. 8-9
3
A. Wojtkowski: Walka o język polski w Poznaniu i Wielkopolsce przed powstaniem listopadowym. W:
Kronika Miasta Poznania, r.IV, 1926, z. 7-9, s.187
4
Ibidem, s. 179, 182-187 a także: F. Paprocki: Wielkie Księstwo Poznańskie w okresie rządów Flottwella. Poznań 1970, s. 40-41, 196-197, 366-367
2
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ny w spiskach niepodległościowych, język polski ograniczony został w tej najważniejszej dla Polaków szkole w zaborze pruskim do dwóch klas początkowych.5
Germanizacja Wielkiego Księstwa Poznańskiego przybrała na sile po powstaniu listopadowym, kiedy odwołano namiestnika, a Naczelnym Prezesem został
Eduard Flottwell. Naczelny Prezes nasilił, przede wszystkim, akcję uwłaszczeniową, z czytelnym zamiarem „ukarania” szlachty za inspirowanie Wielkopolan do
udziału w powstaniu. Szlachta pokryła, jak się szacuje, dwie trzecie kosztów regulacji i stanęła przed koniecznością przystosowania się do zupełnie nowych warunków. 6
Struktura majątków w Wielkopolsce przed rozbiorami z przewagą kilkuwioskowych wiązała właścicieli z produkcją i zmuszała do kalkulacji. Wskutek tego, jak
wówczas mawiano, „jaka taka wieś w województwie poznańskim o 20 gospodarstwach, tyle dziedzicowi przynosi intraty (...) co dwie takież wsie w Rawskiem, Łęczyckiem, a trzy takież na Litwie i Ukrainie”.7 Nowe, kapitalistyczne stosunki w
Prusach, wymagały teraz od właścicieli folwarków rzetelnej wiedzy ekonomicznej,
której najczęściej nie posiadali.8 W 1835 roku utworzono fundusz w wysokości 1
miliona talarów na wykupywanie majątków z rąk polskich i odsprzedawanie ich
Niemcom. Flottwell wymógł przy tym na pruskich kasach i instytucjach kredytowych, aby wymówiły Polakom wszelkie pożyczki hipoteczne, co jeszcze bardziej
skomplikowało położenie polskiego ziemiaństwa. 9
Zlikwidowanie przeżytków feudalnych w rzemiośle ułatwiało przejęcie przodującej roli w miastach przez rzemieślników i kupców niemieckich. W 1833 roku wydano nową ustawę o miastach, uzależniająca czynny udział w wyborach do władz
samorządowych od cenzusu majątkowego. W ten sposób zapewniono Niemcom
uprzywilejowane stanowisko nie tylko ekonomiczne, ale i polityczne. Ułatwić miało
to z kolei dalszą kolonizację miast Księstwa przez żywioł niemiecki.10
Byt narodowy Polaków w Wielkim Księstwie Poznańskim stał się w najwyższym stopniu zagrożony i nie chodziło tu wyłącznie o przejawy tego bytu w języku,
tradycji i kulturze, ale o same jego podstawy materialne. Społeczeństwo polskie
niepokoiło się sytuacją rodzimego rolnictwa oraz supremacją rzemiosła i handlu
niemieckiego. Coraz bardziej oczywistym stawało się, że Polacy – jeśli nie chcą
zostać zepchnięci na margines życia społecznego (i – dodajmy, nawiązując do
cytowanej wypowiedzi Fryderyka II – jeśli nie chcą zostać Irokezami, dyskryminowanymi we własnym kraju) muszą w tych dziedzinach odgrywać większą rolę niż
dotychczas. Wszelkie inicjatywy w sferze rolnictwa, rzemiosła i handlu staną się
w takiej sytuacji na narodową skalę „uświęcone”.
Sytuacja w rolnictwie zmusiła w pierwszym rzędzie ziemian do podjęcia, mówiąc słowami profesora Witolda Jakóbczyka, „akcji ratunkowej”.11 Mogła to być,
zwłaszcza po upadku powstania listopadowego, wyłącznie akcja legalna. W 1835
założono Kasyno w Gostyniu (które od 1836 dysponowało swoim organem praso5

J. Stoiński: Szkolnictwo średnie w Wielkim Księstwie Poznańskim w I połowie XIX wieku (1815 – 1850)
ze szczególnym uwzględnieniem Gimnazjum Marii Magdaleny. Poznań 1972, s. 23
6
F. Paprocki, op. cit., s.146-151
7
J. Topolski: Wielkopolska przez wieki. Poznań 1973, s. 99
8
W. Jakóbczyk: Uwłaszczenie chłopów w Wielkopolsce w XIX wieku. Warszawa 1951s. 61-62
9
Op. cit., s. 160-174
10
F. Paprocki, op. cit., s. 179-182
11
W. Jakóbczyk: Studia nad dziejami Wielkopolski w XIX w. Dzieje pracy organicznej, t. I, 1815 – 1850,
Poznań 1951, s. 22-24
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wym w postaci Przewodnika Rolniczo – Przemysłowego), w1837 roku powstało
Kasyno w Szamotułach, w 1839 roku Kasyno w Raszkowie a w 1837 Towarzystwo
Agronomiczne w Gnieźnie, które – zaczynając od zabaw – przeszły do podnoszenia „industrii” (przemysłu) i „oświaty”.12
Do prowadzenia tego rodzaju działalności potrzebna była wyodrębniająca się
właśnie warstwa społeczna – inteligencja, rekrutująca się przede wszystkim z księży, lekarzy, nauczycieli szkół średnich, prawników, ludzi pióra, malarzy i muzyków,
zarządców dóbr i nauczycieli szkół ludowych. Na podstawie ustaleń Witolda Molika, na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych XIX wieku można szacować jej
liczebność na około 1500 osób.13 Szacunek ten jest jednak bardzo nieprecyzyjny.
Inteligentem był bowiem nie tylko ten, kto zajmował się pracą umysłową oraz posiadał wykształcenie wyższe czy średnie ogólne,14 ale i ten – co chyba ważniejsze
– kogo za inteligenta uważano i przyjmowano w inteligenckich salonach.15
Autorem samego terminu „inteligencja” był Karol Libelt, który w 1844 roku
w rozprawie O miłości ojczyzny określił ją jako elitę narodu: „Stanowią ją wszyscy,
co troskliwsze i rozleglejsze odebrawszy po szkołach wyższych wychowanie stoją
na czele narodu jako uczeni, urzędnicy, nauczyciele, duchowni, przemysłowi zgoła,
którzy mu przewodzą wskutek wyższej swej oświaty. Poza tą masą leżą masy
ludu, niby ogromne pokłady ziemi, sponad których tamci jako wzgórza się wznoszą.”16 W tym samym roku terminu tego użył za Libeltem Bronisław Trentowski,
który w Odpowiedzi Mickiewiczowi stwierdził, że poeci romantyczni boją się tego,
aby im (...) nie wydarto berła nad inteligencją polską.17
Obaj wymienieni oraz August Cieszkowski uchodzą za najważniejszych twórców tzw. polskiej „filozofii narodowej”. W tym gronie Karol Libelt, wywodzący się
z Poznania i zamieszkujący wciąż w Wielkopolsce, jeśli nie w jej stolicy, to na prowincji, odgrywał rolę szczególną. To on skłonił Trentowskiego i Cieszkowskiego do
pisania po polsku, choć publiczność niemiecka przyjęła ich niemieckojęzyczne
prace z dużym uznaniem. To on, jak można przypuszczać, namówił Karola Marcinkowskiego i Edwarda Raczyńskiego do wypłacania zamieszkującemu we Fryburgu
Badeńskim Trentowskiemu stałej pensji, dzięki której mógł utrzymać się z rodziną
przy życiu i pisać nie po niemiecku, ale w ojczystym języku. To Libelt wreszcie, jak
można sądzić, wywarł wpływ na Cieszkowskiego aby osiedlił się w niedalekiej odległości od Poznania, w Wierzenicy.
Nie ma tu miejsca na szczegółowe omówienie konstrukcji polskiej „filozofii narodowej”. Należy jednak zwrócić uwagę na to, co w niej najbardziej istotne, a zatem na system wartości, jaki wypracowali jej twórcy. W literaturze przedmiotu wątpliwości nie budzi sprawa wartości najwyższych, haseł, jakie głosili. Owe wartości
to: naród, czyn, przyszłość, religia. Chciałbym tutaj skupić się przede wszystkim na
haśle „czynu”, które zdobyło ogromną popularność za sprawą napisanej przez
Augusta Cieszkowskiego jeszcze po niemiecku pracy Prolegomena do historiozofii.
12

Ibidem, s. 27-28, 38-39; F. Paprocki: Legalna działalność polska w latach 1831-1847. W: Dzieje
Wielkopolski, t. II. Poznań 1973, s. 179
13
W. Molik: Kształtowanie się inteligencji polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim (1841-1870). Warszawa-Poznań 1978
14
J. Szczepański: Odmiany czasu teraźniejszego. Warszawa 1973, s. 59
15
J. Żarnowski: O inteligencji polskiej lat międzywojennych. Warszawa 1965, s. 8-9
16
K. Libelt: O miłości ojczyzny, „Rok 1844 pod Względem Oświaty, Przemysłu i Wypadków Czasowych”, nr 1, s. 53
17
Cyt. za; A. Walicki: Pamiętaj, jesteś dłużnikiem ludu. „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 56, s. 24
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Cieszkowski zakwestionował w niej heglowski podział dziejów na cztery epoki
(świat wschodni, grecki, rzymski, chrześcijańsko-germański) przeciwstawiając mu
podział trychotomiczny na: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość (przez Hegla
nieuwzględnianą). Po okresie pierwszym („tetycznym”, okresie „przeczucia”, Sztuki) i drugim („antytetycznym”, okresie „świadomości”, Myśli) nadejść ma okres trzeci („syntetyczny”, okres Czynu).18 Krytyka historiozoficznych założeń Hegla podjęta
została przez Cieszkowskiego niewątpliwie pod wpływem historycznej sytuacji
narodu polskiego. W schemacie heglowskim nie było miejsca na uwzględnienie tej
sytuacji, okazał się on jednak przydatny dla zracjonalizowania rozważań nad przyszłym losem Polski.19 Za sprawą Cieszkowskiego kategoria „czynu” upowszechniona została w kręgach młodoheglistów i od nich, być może, zaadaptowana (poprzez Mosesa Hessa) przez młodego Karola Marksa.
Znaczenie czynu w dziejach ludzkości i narodów oraz w życiu każdego człowieka wielokrotnie podnosił Libelt. Czyn jest celem myśli, poprzez czyn myśl osiąga rzeczywistą nieśmiertelność: „Co się stało, już się nie odstanie, jest straszliwe
godło każdego czynu (...) nad bramą wieczności(...).” Bez czynu natomiast „nic się
nie stanie”, a więc: „Czyń co możesz, a będzie co może, to jest wielka prawda,
którą bodaj by każdy wziął za dewizę działań swoich”.20 Wątek aktywizmu, „czynu”,
stale obecny był w pismach Bronisława Trentowskiego. Tak, jak posłannictwo Polski było „ugruntowane na nieustannym boskim” czynie, tak „filozofia nasza musi
(...) namaszczać do boskiego czynu”.21 Nie wszystkie jednak czyny zasługują na
takie miano. Trentowski upominał Polaków, że zbyt często kierują się w swym działaniu nie rozsądkiem, a fantazją („umem”), co przeszkadza im w realizowaniu swojego posłannictwa. Polacy wzniosą się do europejskiego poziomu kulturalnego
i staną na czele ludów Europy tylko pod tym warunkiem, że nauczą się kierować
rozumnie swoim czynem. 22
Hasło „czynu” okazało się najbardziej przydatne praktycznie wobec zagrożenia podstaw bytu narodowego. Posłużyło mianowicie do uzasadnienia idei i spopularyzowania programu „pracy organicznej”. Karol Libelt jako pierwszy, co zauważył
Roman Kozłowski, już w 1840 roku wyłożył ideę „pracy organicznej” w artykule
Towarzystwa i towarzyskość” . Poznański filozof wykazywał, ze towarzyskość stanowiła przez długie lata jedną z cech szlachty i możnowładztwa polskiego, zaniedbano natomiast w kraju tworzenia towarzystw, zwłaszcza przemysłowych i naukowych. Nadszedł czas, aby zmienić tę sytuację, rozwijać – wzorem Anglii - różnego rodzaju stowarzyszenia, skłonić Polaków do zespołowego działania na polu
przemysłu i oświaty, „bo co jeden nie zrobi, dziesięciu zrobi, czego dziesięciu nie
dokaże, stu dokaże, a z tego połączenia nie tylko jest korzyść powszechnego do-

18

A. Cieszkowski: Prolegomena do historiozofii. Bóg i Palingeneza oraz mniejsze pisma filozoficzne,
oprac. J. Garewicz i A. Walicki. Warszawa 1972, s. 1-3, 15, 17, 18
19
Por.: Z. Herba: Historiozofia Augusta Cieszkowskiego, W: „Humanitas” 1986, XI, s. 186
20
K. Libelt: Myśl, słowo i czyn, rzecz filozoficzna o urzeczywiszczaniu się ducha. W: Pisma pomniejsze,
t. III. Poznań 1850, s.151-152
21
B. Trentowski: Czy można uczyć się filozofii narodowej od ludu i jakie cechy powinna mieć taż filozofia. W: B. Trentowski: Stosunek filozofii do cybernetyki oraz wybór pism filozoficznych z lat 1842-1845,
wstępem poprzedził i komentarzem opatrzył A. Walicki. Warszawa 1974, s.591, 592
22
B. Trentowski: Chowanna, czyli system pedagogiki narodowej jako umiejętności wychowania, nauki i
oświaty, słowem wykształcenia naszej młodzieży, t. I-II. Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, t. II, s. 627
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bra, ale jest i zysk dla stowarzyszonych”.23 Ideę i program „pracy organicznej” uzasadniał także August Cieszkowski, najpełniej chyba w artykule O skojarzeniu dążeń i prac umysłowych w Wielkim Księstwie Poznańskim .Pisał tam o działaniach
„organicznych”, które polegają nie na „pojednaniu” czy „zjednoczeniu”, ale na „skojarzeniu”. Posługiwał się tutaj takim oto przykładem. Polanie ognia wodą,
a więc „zjednoczenie” obu żywiołów spowoduje jedynie ugaszenie ognia i wyparowanie wody, natomiast zastosowanie („skojarzenie”) ognia i wody w maszynie
parowej przynosi efekt w postaci siły, możliwej do wykorzystania przez człowieka.24
Działania „organiczne”, zdaniem Cieszkowskiego, świadczą o dojrzałości cywilizacyjnej.25
Artykuły Libelta i Cieszkowskiego publikowane były w określonych warunkach
Wielkiego Księstwa Poznańskiego, stąd potrzeba „prac organicznych” argumentowana była bądź względami „postępu”, bądź „korzyści”. Na większą szczerość mógł
pozwolić sobie Trentowski w artykule Rzecz o wyjarzmieniu ojczyzny, opublikowanym na łamach emigracyjnego pisma Teraźniejszość i Przyszłość, wydawanego
w Paryżu. postulował w nim powołanie „niewidzialnego” i nieformalnego, a
„wszechobecnego”, „rządu moralnego”, w skład którego wejść mieli właściciele
„przemysłowi oddani”, pisarze, wreszcie „męczennicy polityczni”. Najwięcej uwagi
poświęcił tym pierwszym, którzy „długo naprzód służą ojczyźnie, przygotowując
środki do powstania, zawiązują się w towarzystwa dobroczynne, mające niewinny
cel i dlatego cierpiane od wroga (...), pedagogiczne, wspierające stypendiami biedną młodzież (...).”26 Wzywał do rozwoju rolnictwa i przemysłu rodzimego, bowiem,
jak sądzi, prędzej wyzwalają się z niewoli przemyślne niż uczone ludy. Gospodarstwa rolne na ziemiach polskich stoją jeszcze zbyt nisko: „Trzeba je podnieść (...)
ażeby dochody z dóbr pomnożyć i zdołać tym pełniejszą garścią służyć ojczyźnie.
Chcąc celu tego dopiąć, powinniśmy umiłować przemysł i poświęcać się mu chętnie. Podkreślał przy tym, że kraj ujarzmiony potrzebuje bez porównania więcej
przemysłu niż wolny, albowiem sposobi się do ciężkiego boju za niepodległość, do
boju, których równychże wymaga pieniężnych, jak i umysłowych wysileń”.27
Hasło „czynu”, głoszone przez twórców polskiej „filozofii narodowej” trafiało do
poznańskiej inteligencji nie tylko poprzez ich dzieła ale i przez czasopisma, których
prawdziwy „wysyp” miał miejsce w latach czterdziestych XIX wieku. Poznańska
inteligencja tego czasu podzielona była dość wyraźnie na dwie zasadnicze orientacje: postępową i zachowawczą. Entuzjaści pierwszej z nich, nazywający siebie
skądinąd „demokratami” i uważający się za rzeczników stronnictwa „ruchu”, przeciwstawiali się – także w kawiarnianych i salonowych dyskusjach – konserwatywnym „arystokratom”.28 Oba te „obozy” nie były jednolite. W ślad za Bohdanem Zakrzewskim, do stronnictwa „ruchu” zaliczam: liberalnych demokratów, socjalistów
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K. Libelt: Towarzystwa i towarzyskość. W: Idem: „Pisma o oświacie i wychowaniu”, wybrał i wstępem
opatrzył J. Szewczyk. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, s. 159
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utopijnych („chrześcijańskich”) i rewolucyjnych demokratów, do stronnictwa konserwatywnego natomiast: „organiczników” i ultramontanów. 29
Do grona liberalnych demokratów poznańskich należy niewątpliwie zaliczyć
(obok Karola Libelta): Jana Rymarkiewicza, nauczyciela języków polskiego i francuskiego wpierw w Gimnazjum Fryderyka Wilhelma, później w Gimnazjum św.
Marii Magdaleny; Teofila Mateckiego, znanego lekarza, szwagra Libelta; Wojciecha Cybulskiego, profesora literatur słowiańskich na uniwersytecie w Berlinie,
a następnie we Wrocławiu; Antoniego Małeckiego, profesora literatury uniwersytetów w Krakowie, Innsbrucku i Lwowie; Jędrzeja Moraczewskiego, historyka i redaktora..
Jan Rymarkiewicz należy do tych, którzy expressis verbis propagowali hasło
„czynu”. Czas skończyć – nawoływał w ślad za Cieszkowskim – z cieniami elizejskimi (...). Nie Idea ale Czyn jest ostatnim wysiłkiem, przeznaczeniem, ostatkiem
spełnienia się Ducha! 30 Krytykował w związku z tym uleganie nastrojom apatii,
kontemplacji i megalomanii narodowej. Wskazywał, że: (...) zachowanie i utrzymanie narodowości nie na tym polega, abyśmy żywokształt jejtylko łzami uniesienia
lub boleści polewali; żebyśmy jej okruchy jak zasuszone ziele w herbarzu ojczystej
pamięci podziwiali lub od robactwa chronili (...).31
Antoni Małecki, podkreślając potrzebę aktywności, negatywnie ustosunkowywał się (za Trentowskim) wobec „czynu” irracjonalnego, romantycznego. Ubolewał
nad tym, że Adam Mickiewicz propagował „czyn” tego rodzaju na skutek czego:
„Zwyciężył serca sercem, rozumów podbić sercem nie zdołał. I tak grzech jego
pierworodny – to stanowisko bezpośrednie, ta walka uczucia z rozumem, ten
wstręt do wszelkiej pracy trzeźwo intelektualnej w ogóle – wywarł swoje skutki i
roztłukł całe dzieło wielkiego skądinąd człowieka”.32 Z kolei Wojciech Cybulski także wiązał czyn z szansą narodowego wyzwolenia, pod warunkiem, ze będzie to
czyn „rozumny”, a nie wypływający z samego entuzjazmu, jak u Mickiewicza:
„(...) z pomocą rozumu winniśmy się podnieść do entuzjazmu, to jest do czynu.
Wtedy wzejdzie dla nas zorza wolności, a za nią słońce zbawienia!”33
Najbardziej w tym środowisku popularne rozumienie „czynu” to czyn na rzecz
ogółu. Zdaniem Teofila Mateckiego nie wszyscy zasługują na miano ludzi, bo:
„Czyż bogacz, co z głodu współbraciom umierać pozwala, czyż leniuch, co na rozkoszne utrzymanie swego cielska tysiące rąk zaprząta, czyż egoista i zarozumialec, co (...) tylko (...) siebie ma na celu, czyż mówię ci wszyscy mogą się nazwać
członkami społeczeństwa ludzkiego?”34 Jędrzej Moraczewski z kolei twierdził, że
(...) tylko połączonymi siłami można wielkie robić rzeczy (...). Określał też, jakich
dziedzin dotyczyć może tego rodzaju aktywność: „Jeżeli kto ma przeszkodę w jednej umiejętności (...) to niech zacznie próbować w innej (...). Żywe, powabne
i prześliczne jest pole umiejętności przyrodzonych. Kto zaś w jakikolwiek przedmiot
29
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się wpracuje i do jego głębokości myślą sięgnie, zawsze w nim upodobanie znajdzie, ogółowi przysługę przyniesie i sam siebie zadowolni”.35
„Chrześcijańscy” socjaliści skupieni byli wokół Tygodnika Literackiego i jego
redaktorów, małżeństwa Antoniego i Julii Woykowskich, szokujących, jak na poznańskie warunki, ekscentrycznym stylem życia. Byli wśród nich m.in.: poeta Piotr
Dahlmann, publicysta i działacz Komitetu Narodowego Michał Słomczewski . Celem ich zabiegów publicystycznych było krzewienie oświaty wśród ludu, nie oświeciwszy bowiem ludu nie można oczekiwać „zmartwychwstania Polski”; nawet gdyby
nawet Polska przypadkowo odzyskała niepodległość (...) bez światła chwilowo by
tylko (...), roślinnie wegetować mogła36 Ideę tę Piotr Dahlman wyraził w formie
poetyckiej:
Ziemia we mgle przesądu:
By ją wyrwać z ćmy prądu
By mgłą grubą rozświecić
Trzeba słońce zaniecić
R o z u m u jasne słońce
(...) A gdy słońce zaleci
Aż na zenit ludzkości
(...) Zawoła ludzkie plemię:
„J a k j a s n o! c i e p ł o w s z ę d z i e!”
I obleci pieśń ziemię:
„niewoli już nie będzie!”37
Rewolucyjnymi demokratami w Poznaniu byli, przede wszystkim, miejscowy
poeta Ryszard Berwiński i zamieszkujący przez kilka miesięcy roku 1843 roku stolicę Wielkiego Księstwa Poznańskiego Edward Dembowski, który w trzy lata później zginie podczas powstania krakowskiego. „Czerwony kasztelanic” będąc
w Poznaniu opracował jedną z istotnych kategorii swojego światopoglądu filozoficznego – „twórczość”. Pojmował Dembowski „twórczość” jako „jednię myśli i czynu”.38 „Twórczość” rozwiązać miała dylemat myśli i czynu. Tym samym, jak pisał
Jerzy Ładyka: „Analogicznie do propozycji Cieszkowskiego ma ona przezwyciężyć
pasywizm i refleksyjność heglizmu i zapewnić filozofii (...) dotarcie do twórczego
czynu”.39 Światopoglądowy wątek aktywistyczny, tak wyraźny u Dembowskiego,
obecny był także w poezji Ryszarda Berwińskiego. Ten najznakomitszy z krajowych romantyków niedwuznacznie określał „czyn” jako czyn rewolucyjny, kiedy w
swoim słynnym Marszu w przyszłość wzywał: „(...) za morze krwi! za czerwone
morze!”.40
Czas przejść do charakterystyki środowiska konserwatystów. Termin „konserwatyzm” nie jest określeniem jednoznacznym. Konserwatystami (nazwa upowszechniona za sprawą wydawanego przez H.F.R. Chateaubrianda pisma monarchistycznego „Conservateur”) nazywano zarówno tych, którzy byli przeciwni rady35
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kalniejszym zmianom rzeczywistości społecznej, jak i reakcjonistów, chcących
powrotu do stosunków społecznych sprzed Rewolucji Francuskiej.41 Roman Tokarczyk odróżnił konserwatyzm w sensie formalnym od konserwatyzmu w sensie materialnym. Konserwatyzm formalny nawiązuje do znaczenia dosłownego łacińskiego słowa „conservare”, tzn. utrzymywać, zachowywać. Przekonania konserwatywne nakazują zachowywać wszystko to, co znane, w odróżnieniu od tego,
co nieznane, przedkładać stopniowe i ewolucyjne przemiany nad wszelkie zmiany
radykalne. Konserwatyzm materialny z kolei, jako ideologia warstw uprzywilejowanych, broni stałości porządku społecznego i istniejących instytucji społeczno –
politycznych, uznaje autorytet hierarchii społecznej, państwa i jego praw, powątpiewa w możliwość szybkiego postępu społecznego, akceptuje tradycję i „naturalne” różnice pomiędzy ludźmi.42 Korzystając z omówionego uporządkowania wyróżniać będę konserwatyzm „organicznikowski”, niewątpliwie „formalny”, od konserwatyzmu ultramontańskiego, z całą pewnością „materialnego” w określonym
wyżej sensie.
Wśród organiczników poznańskich niewątpliwie Karolowi Marcinkowskiemu
należy przypisać palmę pierwszeństwa. Ten znany lekarz ubogich w Poznaniu,
uczestnik powstania listopadowego, w którym walczył jako szef sztabu w korpusie
generała Dezyderego Chłapowskiego przed powrotem do kraju po upadku powstania gościł w 1834 r. w Paryżu u Adama Czartoryskiego. Książę odczytał mu
instrukcję z wytycznymi, które nakazywały nie tylko przygotowywać się do walki,
ale i do pracy w warunkach pokoju. Czartoryski zalecał wyszukiwanie i kształcenie
w tym celu zdolnej młodzieży, nade wszystko nalegał, aby „(...) w jeden trzos ściągnąć wszystkich Polaków”.43 Największymi dziełami „Doktora Marcina” stały się:
Bazar (gdzie pomieszczono hotel, restaurację, kawiarnię, winiarnię, salę balową
oraz 19 sklepów), który stał się ośrodkiem poznańskiego życia intelektualnego oraz
Towarzystwo Naukowej Pomocy, które już w pierwszym dziesięcioleciu swojego
istnienia umożliwiło przeszło 450 polskim młodzieńcom ukończenie różnego rodzaju szkół.44 W gronie organiczników należy zwrócić uwagę na wielkie postaci wielkopolskich arystokratów: Edwarda Raczyńskiego, Tytusa Działyńskiego i Dezyderego Chłapowskiego. Raczyński znany jest choćby z takich dzieł, jak biblioteka
publiczna w Poznaniu, czy „Złota Kaplica” w katedrze poznańskiej. Działyński
z kolei zasłynął jako fundator biblioteki w Kórniku. Ich działalność jest na tyle dobrze znana, że nie ma potrzeby szerzej jej omawiać. Warto nieco więcej uwagi
poświęcić postaci Dezyderego Chłapowskiego, który ze swojego majątku w Turwii
uczynił wzorcowe gospodarstwo rolne. Jako jeden z pierwszych w Księstwie zastosował płodozmian, głęboką orkę, meliorację gruntów i sadzenie szpalerów drzew
powstrzymujących erozję gleby. Sprowadził nowoczesne maszyny rolnicze, poprawił miejscowe rasy bydła, owiec i koni, założył gorzelnię, browar i olejarnię,
cukrownię, sprowadził nowoczesne maszyny rolnicze, założył wreszcie niezinstytucjonalizowaną szkołę rolniczą, której 150 wychowanków krzewiło w Polsce zasady
nowoczesnego gospodarowania.45 Nie można pominąć tu Hipolita Cegielskiego,
profesora Gimnazjum św. Marii Magdaleny, który na skutek odmowy inwigilowania
41
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swoich uczniów został usunięty ze szkoły , co zmusiło go – za radą Marcinkowskiego – do założenia sklepu wyrobów żelaznych, który z czasem przekształcił się
w fabrykę, będącą przez wiele lat wizytówką Poznania. W tym gronie raczej
na temat „czynu” nie dyskutowano, czynem była codzienna, rzetelna praca.
Część XIX-wiecznych konserwatystów uznała, że dotychczasowy porządek
utrzymać można na drodze powrotu do religii i utrwalenia wiary w społeczeństwach, w czym oczekiwali wsparcia i instrukcji od papieża, przebywającego
w Rzymie, „za górami” (łac. ultra montes, skąd nazwa).46 Wśród poznańskich ultramontanów należy zwrócić uwagę przede wszystkim na Feliksa Kozłowskiego,
przyjaciela Bronisława Trentowskiego, który po włożeniu sukienki duchownej po
śmierci żony, stał się najbardziej nieprzejednanym jego przeciwnikiem, Kozłowski
jako jeden z nielicznych ultramontanów ustosunkował się do hasła „czynu”. Każdy
czyn, jego zdaniem, to „zewnętrzne wyrażenie wewnętrznej istoty, owej myśli bożej
w człowieku istniejącej”. Stąd też czynem będącym najżywszym obrazem myśli
bożej jest czyn religijny.47 „Czyn” został zatem przez Kozłowskiego scharakteryzowany dość ogólnikowo. Jego ukonkretnieniem okazała się natomiast praca, pojmowana jako: Nieustające czuwanie nad pomnożeniem religii, moralności i dostatku materialnego i onegoż używania w umiarkowaniu.48 Praca dla moralnego i materialnego dobra narodu jest, zdaniem Kozłowskiego, kryterium obywatelstwa. Jego zdaniem: „Próżniak (...) nie jest obywatelem”,49 w czym – zapewne nieświadomie – najzupełniej zgadza się z zadeklarowanymi przeciwnikami ultramontanizmu
z „obozu” demokratycznego. Przekonanie o wysokiej wartości pracy podzielał
z Kozłowskim publicysta Przeglądu Poznańskiego, apelujący do rodaków: „(...)
pracujmy całe życie, pracujmy bez ustanku, używajmy tylko środków dobrych, wtedy choć się nam nie wszystko powiedzie (...) będziemy mogli zasmucić się, nie
zniechęcajmy się nigdy”.50
Jedna z wartości najwyższych polskiej „filozofii narodowej” jaką był czyn, była
zatem afirmowana we wszystkich stronnictwach ideowych inteligencji Wielkiego
Księstwa Poznańskiego. Hasło „czynu” pełniło wówczas ważna rolę światopoglądową. Skłaniało do zerwania z kontemplacją „krzywd”, wyrządzonych narodowi
polskiemu i wejścia na drogę konkretnych działań we wszystkich rodzajach działalności społecznej. Wyrażał się w nim swoisty zabieg pedagogiczny, wyraźny
zwłaszcza u Trentowskiego: Polacy muszą w obliczu zagrożenia bytu narodowego
wznieść się do europejskiego poziomu kulturalnego i cywilizacyjnego, jeśli nie chcą
zginąć jako naród. Bez „czynu” zamknięta byłaby przyszłość, z którą wszak wiązano nadzieje na wyzwolenie spod władzy zaborczej.
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ZBIGNIEW KRZYSZTOF KNOP
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
ŚW. LUDWIKA DE MARILLAC (1591-1600)
WSPÓŁZAŁOŻYCIELKA ZGROMADZENIA SIÓSTR MIŁOSIERDZIA
Św. Ludwika de Marillac urodziła się prawdopodobnie w Paryżu dnia 12 sierpnia 1591 roku. Jej ojcem był Ludwik de Marillac zaś matka jest nie znana. Prawie
zaraz po urodzeniu, w drugim miesiącu życia, ojciec oddał ją na wychowanie
do klasztoru dominikanek w Poissy. Przebywała tam trzynaście lat. W roku 1595 jej
ojciec zawarł drugie małżeństwo. Z niego przyszła na świat córka Innocenty.
Odziedziczyła ona po ojcu cały majątek. Ludwika otrzymała tylko skromne nieruchomości i kapitał zapisany jej aktem notarialnym. Nie wystarczyło to na opłacenie
pobytu w Poissy. Po śmierci ojca w 1604 roku przeniosła się do skromniejszego
pensjonatu pod Paryżem. Pozostała tam do dwudziestego pierwszego roku życia.
Odznaczała się pobożnością i umiłowaniem modlitwy. Złożyła ślub wstąpienia
do zakonu kapucynek. Pomimo obietnic, ze zostanie przyjęta do klasztoru, z niewiadomych powodów, otrzymała odpowiedź odmowną.
W 1613 roku wyszła za mąż za Antoniego Le Gras, szanowanego szlachcica,
sekretarza królowej Marii de Medicis. Z tego małżeństwa urodził się syn Michał
Antoni. Po objęciu władzy przez Ludwika XIII w 1617 roku rodziny de Marillac
Le Gras, zwolennicy królowej regentki, popadli w niełaskę. Od 1624 roku aż
do końca życia Ludwiki jej kierownikiem duchowym był św. Wincenty a Paulo.
W roku 1625 zmarł Antoni Le Gras. Od tej pory Ludwika borykała się z problemami
finansowymi.
W 1629 roku postanowiła poświęcić się całkowicie ubogim i opuszczonym.
Z polecenia św. Wincentego a Paulo wizytowała Bractwa Miłosierdzia. Podejmowała trud ich ożywienia. Dostrzegając zaniedbanie religijne dziewcząt pragnęła im
pomóc sama stając się ich nauczycielką i katechetką.
W całej Francji powstały Bractwa Miłosierdzia na wzór założonego w 1617 roku Bractwa w Châtillon-les-Dombes. Troszczyły się one o dobro duchowe i materialne ubogich i chorych. Bractwo założone w Paryżu przyjęło nazwę Pań Miłosierdzia. Należały do niego kobiety z bogatych arystokratycznych rodzin. Nie mogły
one, ze względów społecznych, osobiście opiekować się chorymi. Pomocne okazały się wiejskie dziewczęta, na czele z Małgorzatą Naseau, które chciały wykonywać te trudne prace. Początkowo mieszkały w domu Ludwiki i były przez nią przygotowywane do posługiwania chorym.
Po długich rozmowach ze św. Wincentym, wspólnie postanowili powołać Bractwo złożone wyłącznie z takich służebnic chorych. Miały one prowadzić wspólne
życie pod kierownictwem Ludwiki. W ten sposób 29 listopada 1633 roku powstało
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia. Przełożonym Generalnym był św. Wincenty
a Paulo. Ludwika de Marillac sprawowała bezpośredni zarząd oraz troszczyła się
o formację Sióstr.
Ludwika zorganizowała również dzieło opieki nad dziećmi porzuconym.
W trudnych latach Frondy wielu dzieciom uratowała życie. W nowoczesny sposób
urządziła Zakład Świętego Imienia Jezus dla osób w podeszłym wieku. Zajmowała
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się chorymi w Szpitalu Generalnym w Paryżu. Ze względu na dużą ilość zajęć tylko
w niewielkim stopniu służyła chorym osobiście.
4 lutego 1660 roku Ludwika ciężko zachorowała. Zmarła 15 marca 1660 roku.
9 maja 1920 roku została zaliczona do grona błogosławionych, a 11 marca
1934 roku kanonizowana.
Papież Jan XXIII, dnia 10 lutego 1960 roku, ogłosił ją „Patronką wszystkich
poświęcających się dziełom miłosierdzia”.
ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA
Genezy Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia należy upatrywać w założonym
przez św. Wincentego a Paulo w 1617 roku Bractwie Miłosierdzia, które miało
wspomagać ubogich.
W 1629 roku powstało Bractwo Miłosierdzia przy parafii Najświętszego Zbawiciela w Paryżu. W jego skład wchodziły same kobiety, dlatego też przyjęło nazwę
Pan Miłosierdzia. Z czasem zmieniły się formy działania, ale cel pozostawał ten
sam. Kobiety na wsiach i w miasteczkach osobiście zajmowały się ubogimi chorymi. W dużych miastach działalność taka okazywała się wręcz niemożliwa. Takim
posługom sprzeciwiali się ojcowie mężowie stowarzyszonych pań i dlatego wyręczały się one służącymi. Wkrótce okazało się, że chorzy nie są dobrze obsługiwani,
gdyż służące traktowały tę pracę jako trudne dodatkowe zajęcie.
Do św. Wincentego a Paulo zgłosiła się najpierw wiejska dziewczyna Małgorzata Naseau, a po niej inne dziewczęta, które chciały realizować swoje powołanie
służenia ubogim. Święty Wincenty polecił św. Ludwice de Marillac, aby przygotowała je do pracy charytatywnej i skierowała do pomocy Paniom Miłosierdzia.
Dziewczęta mieszkały w wynajętych pokojach przy różnych parafiach i nie stanowiły zorganizowanej grupy, w której można byłoby prowadzić formacje duchową.
Św. Ludwika nosiła się z zamiarem założenia zgromadzenia zakonnego czemu zdecydowanie sprzeciwiał się św. Wincenty a Paulo twierdząc, że zamknięcie
w klasztorze uniemożliwiałoby posługiwanie ubogim i chorym. W końcu podjęto
decyzję, że dziewczęta stworzą wspólnotę na wzór Pań Miłosierdzia, zamieszkają
razem i będą podlegały św. Wincentemu jako dyrektorowi. Od 29 listopada 1633
roku zamieszkały w domu św. Ludwiki na terenie parafii Saint-Nicolas-duChardonnet. Przyjęły nazwę Sióstr Miłosierdzia – Filles de la Charite. Św. Ludwika
spisała pierwszy regulamin życia wspólnoty i rozpoczęła ich duchową formację.
Początkowo ani św. Wincenty ani św. Ludwika nie mieli sprecyzowanej idei
odnośnie Sióstr Miłosierdzia. Na pewno chcieli stworzyć coś więcej, niż tylko stowarzyszenie pobożnych dziewcząt pomagających ubogim chorym. Od 1636 roku
zaczęto stawiać coraz większe wymagania kandydatkom. Stworzono dla nich nowicjat w podparyskiej wiosce La Chapelle. W ciągu kilku miesięcy przygotowywano
je do życia w ubóstwie, pokorze i prostocie. Od 1639 roku stowarzyszenie to przyjęło wewnętrzną organizację na wzór zgromadzenia zakonnego, chociaż nigdy nie
stało się zakonem. Św. Wincenty, jako przełożony generalny, miał do pomocy dyrektora którym został ks. A. Portail. Św. Ludwika, jako przełożona generalna,
otrzymała asystentkę i ekonomkę oraz radę złożoną z trzech sióstr. W każdym
domu była przełożona nazywana siostrą służebną. Siostry każdej wspólnoty mogły
korzystać z porad kierownika duchowego, którym był zwykle kapłan Zgromadzenia
Misji.
Taka struktura Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia istnieje do dziś.
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Św. Wincenty wyraził zgodę, aby Siostry składały śluby prywatne. Później zatwierdzono składanie ślubów tylko na jeden rok i odnawianie ich co roku w uroczystość Zwiastowania. Składanie ślubów nie było jednak warunkiem przynależności
do Zgromadzenia.
Określono cel Zgromadzenia – Czcić naszego Pana przez duchową i materialną posługę ubogim. Ta posługa miała być spełniana w duchu pokory, prostoty i
miłości.
18 stycznia 1655 roku Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia zatwierdził arcybiskup Paryża, król uczynił to w listopadzie 1657 roku, a parlament 16 grudnia 1658
roku. Papież Klemens IX zatwierdził to nowe Zgromadzenie 8 lipca 1668 roku.
Prawdziwy dramat przeżyły Siostry Miłosierdzia w czasie Rewolucji Francuskiej. Zgromadzenie uległo kasacie. Wiele Sióstr oddał wtedy swoje życie za wiarę.
Odrodzenie Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia nastąpiło w XIX wieku.
27 listopada 1830 roku w kaplicy Domu Macierzystego Najświętsza Maryja
Panna objawiła Siostrze Katarzynie Labouré swoje Niepokalane Poczęcie.
Dogmat o Niepokalanym Poczęciu został ogłoszony w Rzymie w 1854 roku
i potwierdzony później w Lourdes 25 marca 1858 roku.
Najświętsza Maryja Panna ukazała Siostrze Katarzynie Labouré Cudowny
Medalik Niepokalanego Poczęcia i poleciła: Postaraj się o wybicie Medalika na ten
wzór. Obiecała równocześnie: Wszystkie osoby, które będą Go nosić, otrzymają
wielkie łaski. Łaski będą obfite dla tych, którzy nosić Go będą z ufnością.
ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA W POLSCE
Do Polski Siostry Miłosierdzia przybyły w 1652 roku. Wysłał je sam św. Wincenty a Paulo na prośbę królowej Marii Ludwiki Gonzagi, żony króla Jana Kazimierza. Najpierw podjęły pracę w szpitalu św. Krzyża w warszawie. Opiekowały się
również sierotami i bezdomnymi.
W czasie, gdy we Francji szalała Rewolucja i Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia doznawało prześladowań, w Polsce rozwijało się dość pomyślnie. Dopiero
rozbiory, a wraz z nimi represje, spowodowały podział Sióstr Miłosierdzia w Polsce
na trzy Prowincje. Pierwsza z nich powstała we Lwowie w 1783 roku. W roku 1859
zarząd tej Prowincji przeniesiono do Krakowa. W 1801 roku utworzono Prowincję
Wileńską. Przetrwała ona jednak tylko do roku 1842. Po jej likwidacji władze zaborcze umieściły, niektóre Siostry w zamkniętych klasztorach inne wywieziono
w głąb Rosji. Zaledwie kilka Siostrom udało się wyjechać do Francji.
Domy Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, które znalazły się na ziemiach zaboru pruskiego, połączono w 1850 roku w Prowincję Poznańską z Domem Prowincjalnym w Poznaniu przy ulicy Długiej.
Po trzynastu latach Dom Prowincjalny został przeniesiony do Chełmna nad
Wisłą.
Trzy Prowincje Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Polsce przetrwały czas
II wojny światowej i doczekały się niepodległości. Po odzyskaniu przez Polskę
wolności rozpoczął się dla Zgromadzenia okres kolejnych bolesnych doświadczeń.
Usunięto Siostry ze szpitali, odebrano żłobki i przedszkola. Mogły jedynie pracować w domach starców, nieuleczalnie chorych i dzieci specjalnej troski. W trudnych
czasach Siostry włączyły się w pracę katechetyczną i działalność charytatywną
w parafiach.
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Ostatnie lata przemian społeczno-politycznych w Polsce otworzyły przed Siostrami nowe możliwości działania. Mogą one realizować swoje powołanie poprzez:
prowadzenie przedszkoli, domów dziecka, świetlic dla dzieci i młodzieży, katechizację w szkole, prowadzenie jadłodajni dla ubogich, opiekowanie się starszymi
ludźmi, kalekami i chorymi w rodzinnych domach, otaczanie opieką dzieci specjalnej troski, pracę w szpitalach i domach opieki społecznej.
Polskie Siostry Miłosierdzia pracują poza granicami kraju: w Kazachstanie, na
Ukrainie i Białorusi, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii i Irlandii, we Francji i Włoszech, w Turcji, Grecji, Egipcie, Tunezji, Libanie, Boliwii, na Dominikanie i Haiti,
w Kamerunie, Kongo.
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Piotr KWIATKIEWICZ
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
BRYTYJCZYCY A POWSTANIE IZRAELA
CZYLI O BŁĘDACH W SZTUCE DZIELENIA
W imię zachowania splendoru najpotężniejszego mocarstwa rządy nad Tamizą podczas pierwszej wojny światowej gotowe były na wiele, jeżeli nie na wszystko. W grze o utrzymanie swego prymatu w świecie, zdolne były zgodzić się na
realizację nawet najbardziej niedorzecznych i niesamowitych rozstrzygnięć politycznych, choćby takich jak stworzenie państwa żydowskiego w Palestynie.
Gdy 30 października 1918 roku w Mudros podpisywano zawieszenie broni
z Turcją formalnie kończące frontowe zmagania zbrojne na obszarach Imperium
Osmańskiego, Brytyjczycy nominalnie kontrolowali sytuację nad całym podległym
do tych por sułtanowi arabskim wschodem.
Laur zwycięzcy zdobyli na polu walki, ale zapewnili go sobie i ugruntowali
na zgoła odmiennej płaszczyźnie. Sukces zawdzięczali, co zresztą nie ujmuje wcale chwale ich oręża, działalności dyplomatycznej. Od pierwszego dnia konfliktu
inicjatywa w tej sferze leżała po ich stronie i nigdy nie pozwolili, aby została im
odebrana. Zadanie pozyskania poparcia społeczeństwa arabskiego dla Ententy
i wciągnięciu go do wojny przeciw Turcji jako bliskowschodniemu sojusznikowi
Niemiec i Austro-Węgier przejął na karb swych obowiązków między innymi Brytyjski Wysoki Komisarz w Egipcie sir Henry McMahon. Od połowy 1915 roku negocjował on z szeryfem Mekki Husseinem warunki, na jakich mogłoby do tego dojść.
Postulatem postawionym przezeń niejako conditio sine qua non reprezentantowi
europejskiego mocarstwa była akceptacja przez Londyn idei powołania niepodległego państwa arabskiego z precyzyjnie ustalonym w korespondencji przebiegiem
granic. Obejmować ono miało wszystkie kraje arabskie wchodzące przed wojną
w skład Imperium Osmańskiego z wyłączeniem posiadłości brytyjskich.
Terytorium miałoby się więc rozpościerać na całą krainę znajdującą się na południe od 37 równoleżnika: od Mersinu nad Zatoką Aleksandretty i Adany po Persję
włącznie z Półwyspem Arabskim wyjąwszy z niego tylko Aden. Jedyne zastrzeżenie wysuwane przez Brytyjczyków wobec przekazanej im propozycji odnosiło się
do wilajetów Aleppo i Bejrutu. Zresztą McMahon, poruszając tę sprawę w liście
przesłanym Husseinowi, miał na uwadze nie tylko brytyjską rację stanu. „Ponieważ
dotyczy to interesów Francji – pisał – sprawa wymaga starannego rozważenia”.
Ta argumentacja najwyraźniej jednak nie trafiała do szeryfa Mekki. „Odstąpienie
Francji bądź innemu mocarstwu choćby piędzi – zarzekał się – nie wchodzi w rachubę”. Pomijając ten szczegół, choć sam Hussein nie bagatelizował go, obiecując
powrócić do tematu przyszłości syryjsko – libańskich obwodów po zakończeniu
zmagań militarnych, co do meritum sprawy nie było żadnych rozbieżności między
stronami.
W myśl ustaleń proklamował on powstanie przeciw Turcji a 2 listopada 1916
roku ogłosił się monarchą. Oficjalnie przyjął tytuł „króla krajów arabskich”. Musiały
minąć dwa miesiące, nim Londyn i Paryż uznały go za władcę i to jedynie Hidżazu.
Było to oczywiste naruszenie wszystkich porozumień. Hussein cierpliwie doczekał
końca wojny i, gdy echa armatnich salw na frontach umilkły, ponownie upomniał
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się o swoje zresztą z fatalnym skutkiem. O rozszerzeniu granic rządzonego przezeń państwa na uzgadniany uprzednio obszar nikt, rzecz jasna, nie chciał już słyszeć, a jedyną konsekwencją uporczywych dążeń Husseina do realizacji wcześniejszych ustaleń okazało się cofnięcie udzielanego mu poparcia przez Brytyjczyków. Niedługo po tym stracił również królestwo Hidżazu. Przy londyńskiej Downing
Street nigdy nie darzono go specjalnym sentymentem.
Kartograficzne pasje panów Sykesa i Picota
Nie wysechł jeszcze atrament, jak to uszczypliwie zauważono, na korespondencji Hussein – McMahon, kiedy to przedstawiciele rządów w Londynie i Paryżu
zawierali kolejne porozumienie, dzieląc między siebie świat arabski. Reprezentując
interesy Downing Street, oficer – dyplomata Mark Sykes protegowany samego
ministra wojny hrabiego Horatio H. Kitchenera podpisał układ z francuskim konsulem w Bejrucie Charlesem Georgem Picot. Obaj panowie Sykes i Picot sygnujący
swymi nazwiskami akt nie byli osobistościami z pierwszych stron gazet. Trudno
byłoby zresztą spodziewać się tego po nich, zajmowali się bowiem tą ciemniejszą,
mniej formalną stroną polityki zagranicznej swych państw, między innymi koordynacją dostaw broni dla wrogo ustosunkowanych do tureckiego panowania ugrupowań arabskich. Dzięki swej działalności należeli jednak do grona ludzi o ogromnych wpływach w regionie. Choć więc piastowali zupełnie podrzędne stanowiska,
to fakt ten nie umniejszał rangi parafowanego przez nich w dniu 16 maja 1916 roku
dokumentu. Zawierając go, posiadali bowiem pełne plenipotencje swych rządów
i zrobili to w ich, a nie swoim imieniu.
Na mocy widniejących w układzie Sykes - Picot postanowień Anatolia i Cylicja
a także syryjsko – libańskie wybrzeże od Adany po granice Palestyny ze strefą
wpływów od Damaszku i Aleppo na Zachodzie do Mosulu na Wschodzie przypaść
miały Francji. Pod administracyjną pieczą Brytyjczyków znalazłyby się zgodnie z tą
umową prowincje Bagdadu i Basry, a obszar dominującego oddziaływania rozpostarłby się od Zatoki Akaba i Gazy przez południowe terytoria Syrii po Kirkuk
u podnóża Gór Kurdystańskich. Za nic w świecie nie mieli oni jednak zamiaru pozostawiać pod francuską kontrolą całych wybrzeży śródziemnomorskich. Stąd tez
przyjęto zupełnie nietypowe rozwiązanie w odnośnie Palestyny. Wydzielona z reszty parcelowanych terytoriów miała pozostać bezpośrednio pod zarządem międzynarodowym, przy czym im przypaść miał nadzór nad portami w Hajfie i Akce.
Oczywiście przewidziano wariant pozwalający zawiadywać nimi również Francji,
jeśli, rzecz jasna, ta stworzy Brytyjczykom podobne warunki w Aleksandretcie.
Palestynomania
Oba mocarstwa teoretycznie dopuszczały możliwość powstania w wydzielonych sobie strefach wpływów pojedynczych państw arabskich a nawet ich konfederacji. Planując przyszłość regionu, liczyły się z koniecznością zaakceptowania takiego stanu rzeczy. Zdawał się on już wtedy zresztą historyczną nieuchronnością,
czymś na kształt dziejowej sprawiedliwości bądź też zadośćuczynienia za wielowiekową nieprzychylność losu i nieszczęścia sprowadzone przez brak jedności,
co też nie miało prawa umknąć czyjejkolwiek uwadze. Budząca się świadomość
narodowa miejscowego społeczeństwa dawała się bowiem Europejczykom coraz
dotkliwiej we znaki. Zwiastowała i przyśpieszała proces zmian, momentami czyniła
tę bliskość niemal namacalną. Gra na czas, spowolnianie i blokowanie budowy
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państwa arabskiego były w tych okolicznościach z punktu widzenia długotrwałych
interesów Paryża i Londynu obciążone zbyt wielkim ryzykiem.
Przyzwolenie to nie oznaczało jednak rezygnacji z panowania nad najważniejszymi strategicznie i gospodarczo zakątkami regionu. Jeśli miałoby się owo państwo pojawić, to oczywiście na śródlądowych terenach pustynnych i też pozostawać w strefie wpływów mocarstw. Oddania wybrzeży syryjsko – libańskich, obszarów Międzyrzecza Tygrysu i Eufratu, doliny Jordanu tworzących tzw. Żyzny Półksiężyc czy wreszcie Egiptu z Suezem nie brano przecież nawet pod uwagę. Lęk
przed utratą kontroli nad tym ostatnim przybrał na Downing Street rozmiary fobii,
stąd też w porozumieniu Sykes – Picot znalazła się zupełnie odrębna regulacja
dotycząca Palestyny uznanej nad Tamizą za wrota do niego.
Nie bez znaczenia dla treści traktatu pozostała sytuacja panująca w okresie,
gdy był on negocjowany. Obawy spotęgowała dopiero co powstrzymana turecka
ofensywa z lutego 1915 roku prowadzona w kierunku Suezu. Ich źródło personalizowało się w osobie brytyjskiego ministra wojny hrabiego Kitchenera, niegdyś
przecież Generalnego Konsula w Egipcie darzącego ten kraj więcej niż sentymentem i dogłębnie przekonanego o wyjątkowej wadze Palestyny dla obrony Kanału.
Zachowanie go na wyłączność przy takim stanowisku wymagało zatem ustanowienia również i kontroli nad Palestyną. Dla Brytyjczyków była ona strategicznie bezcenna jeszcze z jednego powodu. Stanowiła bowiem także przedpole drugiego
obszaru ich bliskowschodniej ekspansji wiodącego ku Zatoce Perskiej.
Pro Britanniae bono
Proponowane w układzie Sykes – Picot rozwiązanie polegające na pozostawieniu Palestyny pod bliżej nieokreśloną międzynarodową kontrolą pozwalało
w praktyce zachować Brytyjczykom decydujący głos na tym terytorium. Bez cienia
wątpliwości posiadało też z punktu widzenia rządu w Londynie więcej zalet niż
wad. Nie mogło być wykorzystane przeciw niemu nawet po to, aby ograniczyć skalę wnoszonych roszczeń, bo formalnie nie sprawował nad obszarami Palestyny
zwierzchnictwa, a to jedynie ułatwiało mu podjęcie ewentualnych dalszych starań
o powierzenie swemu nadzorowi następnych ziem.
Był to przysłowiowy krok przed szereg, prędzej czy później musiało przecież
dojść do negocjacji na temat przyszłości świata arabskiego. Podobnie rzecz miała
się z kierowanymi pod adresem Downing Street zarzutami zdominowania stosunków politycznych w regionie. Choć zatem odkrywanie kolejnych potencjalnych korzyści płynących dla Wielkiej Brytanii po wcieleniu w życie rozstrzygnięć przewidzianych dla Palestyny porozumieniem Sykes – Picot miało prawo rozbudzać
emocje, to i tak cały sens tego zabiegu sprowadza się jednak do uzasadnienia
celowości analizowanego posunięcia. Końcowe konkluzje takich rozważań zawsze
też go potwierdzały. Bez wgłębiania się w szczegóły, wprowadzenie sugerowanej
w umowie kurateli nad tymi terenami po prostu leżało w najlepiej pojętym interesie
Wielkiej Brytanii. Na dodatek przeforsowanie takiego właśnie rozwiązania na arenie międzynarodowej było niewspółmiernie łatwiejsze niż uzyskanie zgody na roztoczenie bezpośredniego protektoratu nad tymi obszarami bez konieczności ograniczania na rzecz kogokolwiek własnej strefy wpływów. Z założenia satysfakcjonowało ono bowiem wszystkie państwa, pozostawiając im jeśli nawet nie otwarte
na oścież, to przynajmniej uchylone „drzwi” do Palestyny.
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Kto zatem i po co, prócz mieszkańców tychże ziem, miałby wystąpić przeciw
sugerowanej koncepcji? Miejscowej ludności nikt zresztą nie pytał o zdanie, najwyżej z rzadka, pro forma, typowo koniunkturalnie, gdy była do czegoś użyteczna.
W latach wojny podczas największego natężenia walk, gdy rosły potrzeby mobilizacyjne i brakło rekrutów, empatia ta mocno przybierała na sile.
Ignorowano jednak opinię nie wszystkich mieszkańców tych ziem, tylko obecnych. Zgoła odmiennie traktowano bowiem osiadłych od dziesiątków pokoleń
w Europie a następnie w Ameryce potomków żyjącej tu niegdyś ludności. Po prawdzie nad Tamizą liczono się z ich zdaniem z czysto pragmatycznych powodów, bo
to, co mieli do powiedzenia, wychodziło naprzeciw tutejszemu zapotrzebowaniu
politycznemu. Doskonale oddawało to podejście ówczesnego brytyjskiego establishmentu żyjącego nie tylko dumą z wielkości imperium. W imię zachowania
splendoru pierwszego mocarstwa gotów był na wiele, jeśli nie na wszystko. Wykorzystanie w grze krajowych i amerykańskich organizacji żydowskich zdawało się
wręcz nieuniknione. Gdyby przyszłość brytyjskiego panowania w Indiach była zagrożona, nie mniej absurdalne pozostałoby podniesienie do rangi międzynarodowego problemu kwestii zapewnienia możliwości repatriacyjnych Cyganom i samodzielne zaproponowanie bądź poparcie projektu rozwiązania pozwalającego im na
zbudowanie tam pod swoim protektoratem państwa. Pieniądze, silne lobby środowisk żydowskich po obu stronach oceanu nie miały tu większego znaczenia, pozwolono wypowiedzieć się na temat przyszłości ojczyzny przodków im, a nie przykładowo wspomnianym Cyganom czy też dowolnemu innemu narodowi rzuconemu
przez dziejową zawieruchę z dala od pierwotnych siedzib, bo wtedy ten właśnie
głos był użyteczny. W rzeczywistości bowiem to nie Brytyjczycy wychodzili naprzeciw ich oczekiwaniom, lecz dążenia tych diaspor stwarzały sposobność realizacji
politycznych planów Londynu.
Londyńskie bagno
To Brytyjczycy byli też od początku do końca prawdziwymi beneficjentami
wzajemnych kontaktów. Downing Street czerpało z nich pełnymi garściami i to nie
tylko polityczne profity.
Znamienny jest casus Chaima Weizmanna, późniejszego prezydenta Izraela,
wtedy doktora chemii a zarazem jednego z najambitniejszych liderów ruchu syjonistycznego. Gdy w początkach wojny królewska flota borykała się z brakiem acetonu, niezbędnego składnika prochu używanego do pocisków, Winston Churchill,
wówczas Pierwszy Lord Admiralicji, poprosił go o trzydzieści tysięcy ton deficytowej substancji. Żydowski naukowiec przyjął wyzwanie i, opracowując między innymi metodę fermentacji końskich odchodów do produkcji potrzebnych chemikaliów,
zrealizował zadanie. Dla prowadzących działania zbrojne Brytyjczyków rezultat
prac zespołu Weizmanna stanowił wybawienie z nie lada opresji.
Arthur James Balfour, ex-premier i późniejszy szef brytyjskiej dyplomacji,
wówczas bliski współpracownik następnego szefa rządu Lloyda Georga, odpowiedzialnego wtedy za amunicję, starając się okazać wdzięczność za udzieloną pomoc, zadał mu pytanie:
- Co możemy zrobić dla pana?
- Dla mnie nic – odparł – lecz dla mego narodu, ojczyznę w Palestynie.
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Koncepcja stworzenia państwa żydowskiego na terytoriach Erez Israel była
w istocie aż nazbyt dobrze znana brytyjskim politykom. Nigdy dotąd nie cieszyła się
wśród nich zbyt wielką popularnością.
Doskonale oddaje to przytaczany często przebieg bodaj najsławniejszej rozmowy między obu wspomnianymi dżentelmenami z 1906 roku w Manchesterskim
Queen`s Hotel.
Balfour wymienił podczas niej Ugandę w kontekście tematu potencjalnej ojczyzny dla Żydów, co zresztą było zbieżne z wcześniejszymi propozycjami wysuwanymi przez rząd brytyjski, rzecz jasna, gdy on sam nim kierował.
Weizmann odpowiedział pytaniem: Gdybym zaproponował panu Paryż zamiast Londynu, czy przyjąłby go pan?
- Panie Weizmann – odparł Balfour – ale my już uprzednio posiadaliśmy
Londyn;
- My mieliśmy Jeruzalem – rzekł na to Weizmann – gdy Londyn był jeszcze
bagnem.
Siła argumentu leżała po stronie żydowskiego męża stanu, natomiast
ta sprawcza przy jego rozmówcy. Przyszły prezydent Izraela robił zresztą co tylko
leżało w ludzkiej mocy, aby przekonać Londyn o potencjalnych korzyściach płynących dlań z oddania Palestyny we władanie swemu narodowi. Uprawiał najwyższych lotów ekwilibrystykę retoryczną, wskazując to na wagę takiego państwa
„w brytyjskim systemie imperialnym” bądź, co miało miejsce w 1915 roku, uzasadniając tym, że „silne skupisko żydowskie na skrzydle egipskim jest skuteczną barierą przeciwko każdemu prawdopodobnemu zagrożeniu z północy”. Posunął się
nawet do twierdzeń, w myśl których „żydowska Palestyna byłaby zabezpieczeniem
dla Anglii w odniesieniu do Kanału Sueskiego”. Rząd nad Tamizą zdawał się sam,
niczym niegdyś Ludwik XIV mawiający „Państwo to ja”, najlepiej orientować,
co dobre dla kraju, docenił jednak talent Weizmanna i zdołał go wykorzystać, zaprzęgając do własnych celów tkwiące w żydowskim przywódcy i innych przedstawicielach tego narodu marzenia o ojczyźnie na Erez Israel.
Zasługi, jakie tu oddał, zdawały się przesłaniać swą doniosłością wszystkie
wcześniejsze i późniejsze dokonania tego polityka, co ciekawe – nie tylko te dla
Imperium Brytyjskiego. W 1917 roku lord Balfour skierował go bowiem w nadzwyczaj delikatną misję dyplomatyczną, powierzając mu zadanie zawrócenia z drogi
oficjalnej delegacji amerykańskiej zmierzającej do Turcji, a wysłanej po to, by nakłonić tamtejsze władze do zawarcia separatystycznego pokoju kończącego udział
państwa osmańskiego w wojnie bloku centralnego. Weizmann i tym razem wyszedł
obronną ręką ze spoczywającego nań zadania. Dzięki takiemu właśnie szczęśliwemu zrządzeniu losu walki zbrojne na Bliskim Wschodzie mogły toczyć się dalej
i szansa na rozbiór Turcji została zachowana. Było to zresztą elementem zupełnie
nieodzownym dla realizacji tak żydowskich, jak i brytyjskich zamierzeń, póki
co zbieżnych.
Troskliwy lord Balfour, wrażliwy Sykes
Te ostatnie szły wyraźnie w kierunku zabezpieczenia dominującej pozycji na
Bliskim Wschodzie. Sprawy pilotował nie kto inny niż sam Mark Sykes, jednym
razem utalentowany dyplomata, innym handlarz bronią, w zależności od potrzeb.
Biorąc pod uwagę wszechstronność zainteresowań i zdolności, osoba niemal predestynowana do rokowań z kołami syjonistycznymi. Był dla nich swego rodzaju
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gwarantem powodzenia całego przedsięwzięcia. Weizmann nawet po latach nie
krył wdzięczności dla niego: Nie mogę dostatecznie uwypuklić usług oddanych
nam przez Sykesa. – Zapisał w swym pamiętniku. – On to właśnie skierował naszą
pracę na bardziej oficjalne tory.
Działał jednak przede wszystkim w interesie brytyjskim i nigdy też nie tracił go
z oczu. Kontakty miejscowych organizacji żydowskich z ich odpowiednikami
za oceanem zaowocowały oficjalnym poparciem prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona dla forsowanego rozwiązania przyszłości ziem
palestyńskich. Taką też wiadomość 16 października 1917 roku przekazał na Downing Street telefonicznie jeden z jego najbliższych współpracowników pułkownik
Edward M. House. Dokładnie dwa tygodnie później światło dzienne ujrzała osławiona nota szefa brytyjskiej dyplomacji kierowana do lidera brytyjskiego ruchu
syjonistycznego Lionela Waltera Rothschilda, utrwalona przez historię pod nazwą
„Deklaracji Balfoura”.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
2 listopada 1917 r.
Drogi Lordzie Rothschild,
Z wielką przyjemnością przekazuje Panu z upoważnienia Rządu Jego Królewskiej Mości następującą deklarację solidarności z dążeniami żydowskich syjonistów, jaka została przedstawiona i przyjęta przez Gabinet.
Rząd Jego Królewskiej Mości popiera ustanowienie w Palestynie siedziby narodowej dla narodu żydowskiego i uczyni wszystko, aby umożliwić osiągnięcie tego
celu. Jest rzeczą przy tym całkiem zrozumiałą, że nie uczyni on nic, co mogłoby
naruszyć prawa obywatelskie i religijne społeczności nieżydowskiej w Palestynie,
lub też prawa i polityczny status, z jakiego Żydzi korzystają w każdym innym kraju.
Byłbym wdzięczny, gdyby zechciał Pan zapoznać z tą deklaracją Federację Syjonistów.
Arthur James Balfour.
Pismo miało uwiarygodnić szczerość intencji dyplomacji brytyjskiej. Potwierdzić Żydom gotowość do stworzenia im państwa na terenie Palestyny oraz za ich
pośrednictwem zdobyć przychylność i przekonać a precyzyjniej wymóc na Wilsonie
i całym prezydenckim otoczeniu poparcie sprawy. Tak też się stało.
W tym czasie Weizmann udał się na Bliski Wschód dla podjęcia rokowań z liderem arabskiego ruchu nacjonalistycznego emirem Fajsalem. Wkrótce doszli do
porozumienia w kwestii podziału ziem palestyńskich na dwa państwa. W styczniu
1919 roku podpisano umowę o współpracy i dobrosąsiedzkich stosunkach. Emir
Fajsal w ostatniej chwili własnoręcznie dopisał zastrzeżenie uzależniające realizację porozumienia od wypełnienia przez Ententę żądań Arabów. Obie strony wiązały
uzyskanie niepodległości z konferencją pokojową. Nadzieję tę jednak przekreślało
tajne porozumienie Wielkiej Brytanii i Francji czyli wspomniany układ Sykes-Picot,
w którym mocarstwa podzieliły między sobą arabskie prowincje. Po zatwierdzeniu
mandatów przez Radę Ligi Narodów i okupację Syrii emir został wygnany z kraju,
w związku z czym zerwał porozumienie z Weizmannem.
Niemniej na konferencji pokojowej w San Remo, gdzie nastąpił podział mandatów, 24 kwietnia 1920 roku deklarację Balfoura uznano za podstawowy dokument dla utworzenia nowego państwa. Rząd brytyjski zobowiązano do stworzenia
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warunków powstania w Palestynie żydowskiej siedziby narodowej przy zapewnieniu praw cywilnych i wyznaniowych ludności nieżydowskiej.
Noli Palestine tangere1
Brytyjczycy po uzyskaniu mandatu nad Palestyną nie byli w najmniejszym
stopniu zainteresowani dalszym tworzeniem państwowości żydowskiej na tym obszarze. Władzom w Londynie zależało przede wszystkim na pozyskaniu sympatii
ludności arabskiej na terenach mandatowych, a popieranie osadnictwa mogło narazić na szwank ich interesy na całym Bliskim Wschodzie.
W 14 maja 1921 roku wysoki komisarz H. Samuel w odpowiedzi na żądania
ludności arabskiej ogłosił czasowe zaprzestanie przyjęcia imigrantów, uwarunkowując wznowienie repatriacji od sytuacji politycznej na terenach mandatowych.
Odtąd też coraz mniej Żydów otrzymywało pozwolenie na wjazd, wprowadzono też
poważne ograniczenia dotyczące nabywania przez nich ziemi. Tymczasem wielu
właśnie tu szukało schronienia, szczególnie od połowy lat trzydziestych ubiegłego
wieku, gdy Stary Kontynent pogrążył się w mroku szowinistycznych antysemickich
nastrojów.
Niekontrolowany napływ osadników rozcietrzewił Arabów. Przewodniczący
Wysokiego Komitetu Arabskiego Amin el Husseini ogłosił powszechny strajk
do momentu zatrzymania emigracji żydowskiej. Kraj znów zalała fala protestów.
Ustały na dobrą sprawę dopiero gdy, władze mandatowe ogłosiły 17 maja 1939
roku kolejną już zresztą – szóstą – Białą Księgę. Według niej imigracja żydowska
w ciągu najbliższych pięciu lat miała być ograniczona do 15 tysięcy osób rocznie,
po czym całkowicie zamknięta. Anulowano zobowiązanie stworzenia warunków
powstania w Palestynie żydowskiej siedziby narodowej dane przez władze brytyjskie. Dramat drugiej wojny światowej nie wniósł niczego nowego. Londyn nie zmienił swych dotychczasowych zapatrywań na kwestię budowy przez osadników swego państwa.
Upór, w jakim trwał, uczynił go stroną w toczącym się tu konflikcie. Coraz częściej też w jego przedstawicieli wymierzone były zbrojne akcje organizacji syjonistycznych. W pierwszych miesiącach po wojnie w sensu stricto terrorystycznych
zamachach, jakich tu dokonywano, zginęło kilkudziesięciu obywateli brytyjskich,
a kilkuset zostało rannych. W lipcu 1946 roku w odpowiedzi na czerwcowe aresztowanie przywódców Agencji Żydowskiej wysadzono w powietrze hotel „King
David”, gdzie mieścił się departament brytyjskiej administracji. Śmierć poniosły
wtedy 82 osoby.
Brytyjczycy nie mieli jednak zamiaru ustąpić, co niejednokrotnie stawiało ich
pod pręgierzem światowej opinii publicznej. Głośnym echem obił się incydent
z przechwyconym przez Brytyjczyków statkiem „Exodus” wiozącym z Francji cztery
i pół tysiąca uchodźców żydowskich których odesłano do Niemiec i przymusowo
wysadzono na ląd w Hamburgu.
Jeszcze w 1947 roku rząd brytyjski złożył deklarację Arabom o podjęciu
wszechstronnych działań na rzecz uniemożliwienia tworzenia na ziemiach mandatowych państwa żydowskiego. Trzymając się tego, do momentu zakończenia mandatu nie przekazał urzędom izraelskim kompetencji, które pozwoliłyby stopniowo
1

Nie dotykaj Palestyny – parafraza noli me tangere, słów wypowiedzianych po zmartwychwstaniu przez
Jezusa do Marii Magdaleny.
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przejmować kontrolę nad oddanym im terenem. Postanowił zachować do ostatniej
chwili „niepodzielną władzę” w kraju i przed złożeniem mandatu nie dopuścić
do Palestyny żadnej jednostki ONZ mającej dopomóc w bezkonfliktowym przekazaniu władzy
Brytyjczycy pozostawili po sobie celowy nieład, poważnie utrudniając tworzenie struktur nowego państwa, co też zarzucali im Amerykanie. Nie mieli też zamiaru na tym poprzestać. Gdy 14 maja, dokładnie w rocznicę wprowadzenia przez
administrację brytyjską ograniczeń w repatriacji Żydów na mocy decyzji ONZ dotyczącej podziału Palestyny na powierzonej sobie jej części ci ostatni proklamowali
powstanie państwa Izrael, przeprowadzono serię ataków na osadników.
Stali za nimi Arabowie palestyńscy. Otrzymali przy tym wszechstronną pomoc
i wsparcie ze strony jednostek brytyjskich. Zablokowały one izraelskie drogi zaopatrzeniowe oraz zamknęły dostęp do portów morskich, przez które mogła być dostarczana pomoc dla walczących oddziałów żydowskich. Londyn zezwolił jednocześnie na otwarcie granic sąsiednich państw arabskich, oraz szybkie i sprawne
wkroczenie do Palestyny wysłanych przez tamtejsze rządy armii interwencyjnych.
Brytyjczycy przekazali Arabom większość swych magazynów z bronią. Natomiast
kiedy oddziały izraelskie zaatakowały Jaffe i miasto miało wpaść w ich ręce, przerzucili swoje wojska z Malty, pozwalając Arabom wykorzystać własną ciężką artylerię do ostrzału wojsk żydowskich. Nie kryjąc się wcale, dostarczali broń Arabom
bezpośrednio na linię frontu W działaniach zbrojnych toczonych na przełomie
1948–1949 roku na pustyni Negew Londyn zagroził bezpośrednią interwencją
swych wojsk, powołując się na zobowiązania sojusznicze wynikające z umów
z Egiptem i Transjordanią Rząd brytyjski doskonale był poinformowany o arabskich
planach wtargnięcia. Na wszystkich frontach dyplomatycznych prowadził politykę
nacisku, starając się zatrzymać pomoc dla oblężonych Izraelczyków. Ci ostatni
uznawali też siły Brytyjczyków za wrogie wojska czynnie uczestniczące w starciach
zbrojnych. Dowodzi tego choćby epizod zestrzelenia w dniu 7 stycznia 1949 przez
Żydów pięciu brytyjskich samolotów.
Choć w obszar nowo powstałego państwa Izrael wtargnęły równocześnie wojska siedmiu państw arabskich: Egiptu, Jordanii, Iraku, Syrii, Libanu, Arabii Saudyjskiej i Jemenu i przewaga militarna leżała zdecydowanie po ich stronie, to w konfrontacji z dobrze zorganizowanymi, sprawnymi i mobilnymi siłami żydowskimi
okazali się, jak to niezwykle trafnie ujął arabski historyk Nabih Amin Faris, „politycznie niedojrzali, psychologicznie nieprzygotowani, wojskowo niewypróbowani,
społecznie zacofani i gospodarczo niedorozwinięci”. Na tej kanwie nawet wszechstronna pomoc udzielana im przez rząd w Londynie nie była w stanie doprowadzić
ich do zwycięstwa. Ponieśli druzgocącą klęskę. Zamiast wymazać z politycznej
mapy świata Izrael, przyczynili się do poszerzenia przezeń dotychczasowego stanu posiadania.
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Zbigniew DZIEMIANKO
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
ZARYS DZIEJÓW 3 PUŁKU RAKIET IM. STEFANA BATOREGO
W BIEDRUSKU NA TLE PRZEMIAN STRUKTURALNYCH
WOJSKA POLSKIEGO PO 1945 R.
W dniu 2 września 2001 roku zakończył swoje dzieje 3 Pułk Rakiet im. Stefana Batorego w Biedrusku, jedna z najbardziej zasłużonych i wyróżnianych jednostek rakietowych w Wojsku Polskim.
Dzieje 3 Pułku Rakiet nierozerwalnie są związane z dziejami garnizonu Biedrusko i 3 Brygady Artylerii z przekształcenia której powstał. Najstarsze dane
o Biedrusku pochodzą z końca XIV wieku, kiedy to występowało pod nazwą Bedrofsko. W późniejszym okresie wielokrotnie zmieniało nazwę. Po raz pierwszy nazwa
Biedrusko występuje w 1488 r. W 1904 r. armia pruska przemianowała Biedrusko
na Weissenburg, a w 1919 roku wraca do właściwej nazwy, choć w okresie międzywojennym spotykamy się z nazwa Biedrusk. Od schyłku XVIII wieku Biedrusko
było przez trzysta lat w posiadaniu SS Cysterek w Owińskach. Po konfiskacie majątków kościelnych majątek SS Cysterek przechodzi na własność rządu pruskiego,
który darował je w 1797 roku wzbogaconemu galanternikowi berlińskiemu, świeżo
nobilitowanemu, von Treskow. Odtąd przez 107 lat właścicielem Biedruska jest
rodzina von Treskow. W 1904 roku Treskowowie sprzedają Biedrusko oraz tereny
byłych miejscowości Chojnicy, Knyszyna, Trzustkowa i Tworkowa armii pruskiej,
która na tym terenie buduje obóz ćwiczebny. Do wybuchu I wojny światowej na tym
terenie ćwiczy armia niemiecka. W pierwszych dniach stycznia 1919 r. tereny obozu ćwiczeń w Biedrusku zajmują Powstańcy Wielkopolscy. Tutaj szkoli się 1 Pułk
Strzelców Wielkopolskich, formuje 3 Pułk Strzelców Wielkopolskich oraz 2 Pułk
Artylerii Lekkiej. W okresie międzywojennym obóz ćwiczeń w Biedrusku był jednym
z najważniejszych ośrodków wyszkolenia polowego Wojska Polskiego. Tutaj odbywała większość ćwiczeń dywizyjnych 14 Dywizji Piechoty. Od 1919 roku rozlokowany był 3 Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich, a od 1939 roku 7 Pułk
Strzelców Konnych Wielkopolskich, który z Biedruska wyruszył na front. Od początku okupacji na terenie poligonu systematycznie odbywały się ćwiczenia taktyczne, strzelania artyleryjskie i czołgowe oraz strzelania z broni piechoty różnych
związków taktycznych armii niemieckiej. W 1942 poligon Biedrusko został powiększony o kilka wiosek: części Chojnicy, Łysy Młyn, Glinno i Łagiewniki. Po zakończeniu działań wojennych powstaje na podstawie Rozkazu Ministra Obrony Narodowej z dniem 17.07.1945 roku Komenda Centralnego Poligonu nr 2.1
Rozwój i doskonalenie organizacyjne Wojska Polskiego po II wojnie światowej
dokonywał się w zależności do zmieniających się potrzeb strategicznych i operacyjnych. Zakres podejmowanych działań oraz praktyczne efekty zależały od wielu
czynników, wśród których główną rolę odgrywał zawsze czynnik ekonomiczny.
Trzeba zaznaczyć, że na wszystkich etapach rozwoju sił zbrojnych występowały
duże trudności w realizacji opracowanych i oficjalnie zatwierdzonych przez rząd
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planów, przede wszystkim z uwagi na ograniczone gospodarcze możliwości państwa.
Okres rozwoju Wojska Polskiego w latach 1945 – 1989 można podzielić na
następujące etapy:
- I etap (1945-1948) – demobilizacja wojsk i przechodzenie sił zbrojnych na
stopę pokojową;
- II etap (1949-1955) – przyspieszony rozwój liczebny i techniczny sił zbrojnych;
- III etap (1956-1960) – stopniowa redukcja sił zbrojnych, reorganizacja sił
zbrojnych, reorganizacja wojsk i modernizacja techniczna, przyjęcie koalicyjnej doktryny wojennej;
- IV etap (1961-1970) rakietyzacja i dalsza modernizacja techniczna wojsk,
organizacyjny podział sił zbrojnych na wojska operacyjne i OTK;
- V etap (1971-1989) – dalsze doskonalenie struktur organizacyjnych wojsk
operacyjnych, w tym systemów dowodzenia, oraz wprowadzenie elementów wynikających z sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej.2
Dzieje 3 Brygady Artylerii rozpoczynają się w IV etapie rozwoju jednostek
Wojska Polskiego i są związane z tworzeniem w Śląskim Okręgu Wojskowym jednostek rakietowych.3
3 Brygada Artylerii powstaje 28.02.1964 roku na podstawie Zarządzenie Szefa
Sztabu Generalnego Nr 035/Org polecające zorganizować w terminie do dnia
31.05.1964 r. Grupę Organizacyjną Brygady Artylerii wg etatu Nr 4/274 jako Jednostkę Wojskową 1549 o stanie osobowym 60 żołnierzy i 2 pracowników cywilnych
oraz Garnizonowy Węzeł Łączności wg etatu Nr 14/175 o etatowym stanie 1 żołnierza i 5 pracowników cywilnych. Jako miejsce formowania wyznaczona została
miejscowość Biedrusko. 4
W dniu 15 kwietnia 1964 roku ukazał się pierwszy rozkaz dzienny jednostki.
Datę tą przyjmuje się jako pierwszy dzień powstania Brygady. Dowódcą grupy
organizacyjnej był mjr Kazimierz Chabiński. 31 maja 1964 roku w Biedrusku funkcjonowała już Jednostka Wojskowa 1549 w następującym składzie: mjr Kazimierz
Chabiński – dowódca; kpt. Zbigniew Średziński – szef sztabu; kpt. Marian Błaszkowiak – dowódca baterii ochrony; st. sierż. Ryszard Klimkiewicz – magazynier
sprzętu samochodowego; sierż, Wacław Mizgała – kinoradio-mechanik; sierż. Tadeusz Drop – dowódca pl. ochrony. 1 czerwca jednostce podporządkowane zostały, będące dotąd w dyspozycji 4 batalionu czołgów: pralnia garnizonowa; łaźnia
garnizonowa; przedszkole; kasyno; wojskowa administracja koszar.
9 czerwca 1964 roku uformowany zostaje sztab jednostki i przybywa grupa 52
żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. 15 czerwca 1964 roku zgodnie z rozkazem personalnym MON Nr 0203 obowiązki dowódcy obejmuje płk dypl. Marian
Piwowarski a w Biedrusku rozpoczyna się okres intensywnych prac związanych
z adaptacja istniejących obiektów dla potrzeb powstającej jednostki wojskowej oraz
budową nowych w tym bloków mieszkalnych dla przybywającej kadry.
Biedrusko z uwagi na rodzaj sprzętu jaki miał tu stacjonować stanowiło
w owym czasie rejon zamknięty, do którego wjazdu strzegły dwa posterunki kontrolne. Jeden z nich znajdował się na moście łączącym brzegi Warty na trasie Biedru2
3
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sko-Bolechowo, drugi natomiast ulokowany był przy drodze prowadzącej z Radojewa do Biedruska w pobliżu żwirowni. Żołnierze pełniący tam służbę kontrolowali
wszystkie osoby i pojazdy zmierzające do Biedruska. Zezwolenia na wjazd udzielał
dowódca garnizonu.
Na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego 00115/Org. z dnia 13
marca 1965 roku jednostka przeformowana została wg nowego etatu Nr 4/277
i otrzymała nazwę: Grupa Organizacyjna 36 Brygady Artylerii. W tym samym roku
31 sierpnia do Biedruska przybył płk dypl. Józef Petruk, od dawna przewidziany w
planach MON na dowódcę tworzonej brygady. Ponieważ brygada jeszcze nie istniała płk dypl. Józef Petruk objął obowiązki dowódcy grupy organizacyjnej a jej
dotychczasowy dowódca ppłk dypl. Marian Piwowarski objął stanowisko zastępcy
ds. liniowych.
W dniach 20,21 października 1965 roku wcielono 200 poborowych, z których
utworzono I dywizjon w następującym składzie:
dowódca
z-ca ds. politycznych
szef sztabu
kier. kanc. tajnej

- mjr dypl. L. Lewandowski
- por. S. Sobik
- kpt. S. Kaczmarzewski
- kpr. zaw. Z. Maniewski

1 bateria
dowódca
szef baterii
dca 1 pl.
3 drużyny

- kpt. M. Błaszowiak
- kpr. zaw. J. Konkowski
- ppor. R. Mironczuk

2 bateria
dowódca
szef baterii
dca 1 pl.
3 drużyny

- por. M. Ćwikliński
- kpr. zaw. W. Gruszka
- por. M. Strzeszewski

3 bateria
dowódca
szef baterii
dca 1 pl.
3 drużyny

- kpt. S. Adamski
- kpr. zaw. W. Miłkowski
- por. J. Topyła

4 bateria
dowódca
szef baterii
dca 1 pl.
dca 2 pl.
3 drużyny

- kpt. Z. Śrdziński
- kpr. zaw. B. Jankowski
- ppor. Wł. Jędryczka
- ppor. J. Jeżyk

Pierwsza uroczysta przysięga żołnierzy I dywizjonu odbyła się w dniu 19
grudnia 1965 roku. Rozpoczął się okres, gdzie obok intensywnego szkolenia realizowano własnymi siłami różnorodne prace gospodarcze związane z zagospodarowaniem garnizonu. Mimo, że godziny służbowe rozpoczynały się o godz. 7.40
i trwały do godz. 18.00, nie zapominano o wypoczynku. W każdą sobotę odbywały
się w klubie garnizonowym huczne wieczorki taneczne, funkcjonowało kino „Wisła”.
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Ze względu na znaczenie jednostki, od pierwszych chwil jej powstania i rozpoczęcia szkolenia wizytują ją najwyżsi przełożeni, aby zapoznać się ze stanem
szkolenia i postępu przygotowań do przyjęcia nowego sprzętu. W czerwcu 1966
roku jednostkę wizytował Dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. bryg.
E. Molczyk i Dowódca Wojsk Rakietowych i Artylerii gen. bryg. Czesław Dęga,
a w miesiącu wrześniu Szef Sztabu Generalnego gen. dyw. Wojciech Jaruzelski.
Kolejny bardzo ważny etap w dziejach, brygady rozpoczyna się w roku 1968,
Dotychczasowy dowódca płk dypl. Józef Petruk przekazuje w dniu 10 września
obowiązki dowódcy płk dypl. Marianowi Napalskiemu, a brygada otrzymuje etatowy
sprzęt i uzbrojenie – zestawy rakietowe 9K-72 (Scud).
2 lutego 1969 roku uroczyście rozpoczęto roku szkoleniowego w brygadzie
zakończone 27.08.-12.09.1969 roku startami bojowymi na terenie Związku Radzieckiego. Był to surowy sprawdzian umiejętności rakietowców przeprowadzony
w zupełnie nowych dla naszych żołnierzy warunkach klimatycznych i geograficznych. W swojej historii brygada jeszcze trzykrotnie wykonywała starty bojowe na
poligonach w Związku Radzieckim /1979,1982, 1989/ uzyskując za każdym razem
oceny bardzo dobre.
Natychmiast po powrocie do garnizonu brygada wzięła udział w ćwiczeniach
„ODRA.-NYSA 69”, w czasie których wizytowana była przez przedstawicieli najwyższych władz państwowych i wojskowych.
17 stycznia 1970 roku w 25 rocznicę wyzwolenia Warszawy brygada przejęła
tradycje 3 Warszawskiej Brygady Artylerii Haubic, Na uroczystej zbiórce Szef
Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojska Polskiego gen. dyw. Ignacy Szczęsnowicz
wręczył płk dypl. Marianowi Napalskiemu sztandar ufundowany przez społeczeństwo powiatu poznańskiego.
W dniach 30.03 – 7.04.1971 roku brygada wzięła udział w ćwiczeniach taktycznych pod kryptonimem „KANGUR-71” po zakończeniu których poddana została kontroli przez Inspekcję MON. Zajęcia taktyczne i przebieg inspekcji lustrował
dowódca ŚOW gen. dyw. Florian Siwicki.
25 czerwca 1975 roku dowódcą brygady został płk Włodzimierz Kwaczeniuk
(późniejszy Szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Śląskiego Okręgu Wojskowego,
a następnie Szef Wojsk Rakietowych i Artylerii WP). Brygada pod jego dowództwem wielokrotnie brała udział w ćwiczeniach na szczeblu Wojska Polskiego m.in.
„Tygrys-76”, „Tarcza-76”, „Wrzesień-77” uzyskując za każdym razem wysokie oceny.
W kwietniu 1978 r. dowódcą brygady został płk dypl. Zdzisław Palimąka. Pod
jego dowództwem brygada dwukrotnie realizowała przygotowania do startów bojowych. Przygotowania te uwieńczone zostały startami w maju 1979 roku oraz ćwiczeniami taktycznymi i sprawdzianem na sprzęcie w lutym 1982 roku.
We wrześniu 1984 roku obowiązki dowódcy obejmuje płk Czesław Borowski
(późniejszy Szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Śląskiego Okręgu Wojskowego,
a następnie Szef Wojsk Rakietowych i Artylerii WP). Pod jego dowództwem brygada uczestniczy z bardzo dobrymi efektami w ćwiczeniu „Wenus-85”. Poddana zostaje także kontroli przez Inspekcję Sił Zbrojnych uzyskując ocenę dobrą.
13 października 1986 roku to dzień w którym dowodzenie brygadą przejął płk
dypl. Zygmunt Demdowski. (późniejszy Szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Śląskiego Okręgu Wojskowego i Szef Oddziału Mobilizacyjnego Śląskiego Okręgu Wojskowego). W następnym roku brygada wzięła udział w dwuetapowym ćwiczeniu
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„Wenus-87”, w czasie którego wykonała starty rakiet bojowych na terenie Związku
Radzieckiego.
W 1991 roku obowiązki dowódcy brygady objął płk dypl.Stanisław Jodłowski.
On też został pierwszym dowódcą uformowanego z Brygady 3 Pułku Rakiet.
W ciągu 29 lat swojego istnienia brygada brała udział w licznych ćwiczeniach
na szczeblu Wojska Polskiego i Śląskiego Okręgu Wojskowego, uzyskując za każdym razem wysokie oceny. Wyniki ćwiczeń, inspekcji oraz różnorodnych kontroli
sytuowały brygadę w czołówce wojsk rakietowych Wojska Polskiego. Odzwierciedleniem tego były wyróżnienia nadawane brygadzie. Jednostka wyróżniona była
m.in. „Orderem Sztandaru Pracy II kl.”, 7-krotnie medalem „Za osiągnięcia w służbie wojskowej”, 4-krotnie medalem „Za wybitne osiągnięcia w służbie wojskowej”.
28.07.1992 r. ukazuje się Zarządzenie Szefa Sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego nr 046/Org. z dnia 28.07.1992 nakazujące do końca 1992 roku przeformować 3 Warszawską Brygadę Artylerii w 3 Pułk Rakiet z miejscem postoju, numerem jednostki (1549) oraz podległością organizacyjną bez zmian. 16.01.1993
roku na uroczystej zbiórce następuje przeformowanie. Już w marcu pułk poddany
został ważnemu sprawdzianowi jakim był udział w 4-dniowym ćwiczeniu taktycznym wojsk Śląskiego Okręgu Wojskowego pod kryptonimem „Orion-93”. W trakcie
tego ćwiczenia pułk wykonał starty rakietami bojowymi (9K72 „Łuna”). Działania
pułku obserwowali m.in. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego - min. Jerzy Milewski, Szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojska Polskiego – gen. Czesław Borowski, Dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego – gen. Janusz Ornatowski oraz
zaproszeni wojewodowie z terenu całego ŚOW. Podobnej rangi przedsięwzięcie
szkoleniowe stało się udziałem pułku w 1995 roku. Było to odbywające się w
dniach 31.05-08.06. wieloetapowe ćwiczenie nt. „Organizacja i prowadzenie działań bojowych pułku rakiet w ramach przeciwuderzenia strategicznego”. O skali
ćwiczenia świadczyć może fakt, że wzięło w nim udział 516 żołnierzy i blisko 150
pojazdów, wykonano 3 starty rakiet bojowych, działania toczyły się na terenie 3
poligonów wojskowych: żagańskiego, przejęsławskiego i świętoszowskiego.
23.08.1993 roku Decyzją Nr 84/MON Ministra Obrony Narodowej 3 Pułk Rakiet przejął tradycje:
- 3 Kompanii Pozycyjnej Artylerii Pieszej;
- 3 Pułku Artylerii Ciężkiej im. Stefana Batorego;
- 3 Brygady Artylerii Haubic;
- 3 Brygady Artylerii;
oraz przyjął imię Króla Stefana Batorego, a dzień 2 września ustanowiono
świętem Pułku.
Tą samą decyzją ministra zatwierdzono odznakę pułkową. Oparta jest ona na
wzorze odznaki 3 pac im. Stefana Batorego. Stanowią ją skrzyżowane lufy armatnie, z wylotu których wznoszą się płomienie, z ich tylnych części zaś wychodzą
wieńce laurowe. Ponad skrzyżowanymi lufami między płomieniami znajdują się
inicjały „SB” z koroną. Na skrzyżowaniu luf położona jest cyfra „3”, pod nią zaś
litery „P.R”. Odznakę zaprojektował kierownik sekcji wychowawczej pułku ppłk mgr
Zdzisław Kierszko, a wykonana została w pracowni grawerskiej Pani mgr Elżbiety
Graczyk w Poznaniu.
Odznaka ma na celu kształtowanie przywiązania do pułku i dumy ze służby
w nim, podkreślenie zwartości i koleżeństwa stanu osobowego oraz utrzymanie
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i krzewienie tradycji pułku wśród obecnych i przyszłych pokoleń. Odznaka występuje w trzech wersjach:
- złota (nadawana tym, którzy położyli szczególne zasługi dla pułku);
- srebrna (nadawana kadrze zawodowej pułku);
- brązowa (nadawana żołnierzom służby zasadniczej po złożeniu przysięgi
wojskowej).
Po raz pierwszy odznaka została wręczona 2 września 1995 roku w czasie
Święta Pułku. Złotą otrzymali m.in. byli dowódcy 3 Warszawskiej Brygady Artylerii:
gen. Józef Petruk, gen. Włodzimierz Kwaczeniuk, gen. Czesław Borowski, płk Marian Nafalski, płk Zdzisław Palimąka, płk Zygmunt Demidowski.
Ważnym wydarzeniem w życiu pułku było goszczenie uczestników ćwiczenia
pod kryptonimem „Cooperative Bridge-94” (Most Współpracy), w dniach 12-16
września 1994 roku. Było to pierwsze w Polsce ćwiczenie prowadzone w ramach
programu „Partnerstwo dla pokoju”. Jego celem było przygotowanie wojsk do realizacji zadań w operacjach pokojowych ONZ i misjach humanitarnych. W trwających
5 dni ćwiczeniach wzięło udział ok. 900 żołnierzy z Bułgarii, Czech, Danii, Holandii,
Litwy, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz blisko 500 dziennikarzy. Kierownictwo ćwiczenia sprawował sztab złożony z polskich i amerykańskich oficerów, którym kierowali gen. mjr
William G. Carter – dowódca l amerykańskiej dywizji pancernej i gen. bryg. Zygmunt Sadowski – szef sztabu ŚOW. Ćwiczenie odbywało się pod auspicjami Naczelnego Dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie gen. George'a
Joulwana. Na uroczyste zakończenie przybył Prezydent R.P – Lech Wałęsa.
W dniach 31.05 – 8.06.1995 roku pułk bierze udział w wieloetapowym ćwiczeniu prowadzonym przez dowódcę ŚOW, w czasie którego wykonane zostały starty
rakiet bojowych.
W 1993 roku powstała inicjatywa nadania nowego sztandaru dla pułku. Dowódca pułku powołał zespół pod kierownictwem ppłk Zdzisława Kierszki do przygotowania projektu i przeprowadzenia procesu ubiegania się o sztandar. Projekt
sztandaru opracowali: ppłk Zdzisław Kierszko, mjr Waldemar Toboła, mjr Roman
Stachowiak, a wykonany został w Pracowni Haftów Artystycznych p. Janiny Andrzejewskiej w Poznaniu.
Na stronie głównej płata sztandaru, obok wizerunku orła w koronie w polach
czterech wieńców umieszczono cyfrę „3” numer pułku. Na stronie odwrotnej, obok
dewizy „Bóg, Honor, Ojczyzna” w polach wieńców umieszczono symbole związane
z historią i tradycjami pułku: odznakę pułkową; przedwojenny herb Wilna – miejsca
stacjonowania 3 pac, którego tradycje i patrona przejął 3 Pułk Rakiet; wizerunek
św. Barbary – patronki artylerzystów; herb Poznania.
Sztandar ufundowany został przez Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru
skupiający przedstawicieli poznańskiego biznesu. Przewodniczącym komitetu był
poseł na Sejm R.P. Andrzej Aumiller. Uroczyste pożegnanie dotychczasowego
sztandaru 3 WBA i wręczenie nowego odbyło się 2 września 1995 roku w czasie
Święta Pułku.
W ceremonii wbijania gwoździ honorowych udział wzięli: Szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. bryg. Czesław Borowski, Szef Szkolenia Zastępca Dowódcy ŚOW gen. bryg. Aleksander Topczak, Szef
Wojsk Rakietowych i Artylerii ŚOW płk dypl. Zygmunt Demidowski, przewodniczący komitetu fundatorów Andrzej Aumiller, rodzice chrzestni sztandaru: Henryka
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Korbanek, Paweł Sudoł, dowódca 3 Pułku Rakiet płk dypl. Stanisław Jodłowski,
przedstawiciel oficerów pułku ppłk Kazimierz Tracz, przedstawiciel chorążych pułku
– st.chor. szt. Włodzimierz Staniszewski, przedstawiciel podoficerów pułku st.
sierż. szt. Jan Jopek, przedstawiciel żołnierzy – bomb. Krzysztof Kędzieraki.
W 1995 roku pułk został zaliczony do grona piętnastu najlepszych jednostek
Wojska Polskiego i wyróżniony „Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych RP” za osiągnięcie najlepszych rezultatów w realizacji zadań szkoleniowych i gospodarczych.
Przeprowadzona przez ŚOW w dniach 19-22.05.1997 roku kompleksowa kontrola pułku potwierdziła bardzo wysoki poziom szkolenia przez pododdziały pułku.
„Orion – 97" to kolejne ćwiczenia w których pułk brał udział wykonując stany rakiet
bojowych.
W miesiącach wiosennych 1998 r. część żołnierzy pułku uczestniczyła jako
statyści w realizacji filmu „Ogniem i Mieczem” Jerzego Hoffmana. 18 marca 1999 r.
płk dypl. Stanisław Jodlowski odszedł na wyższe stanowisko służbowe do sztabu
ŚOW a obowiązki dowódcy pułku objął ppłk dypl. Michał Szerszeń.5
W październiku 2001 r. 3 pułk rakiet im. Stefana Batorego w Biedrusku został
rozwiązany. Obiekty koszarowe oraz całą infrastrukturę przejęła Wyższa Szkoła
Oficerska im. Stefana Czarnieckiego.

5

Kronika 3 Brygady Artylerii; Kronika 3 Pułku Rakiet; W. Toboła, Z. Kierszko: 3 Pułk Rakiet im. Króla
Stefana Batorego. Zarys dziejów. Biedrusko 1995
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Piotr ZIOBROWSKI
Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska „Milenium”
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI WE WSPÓŁCZESNEJ FIRMIE
Technika informatyczna jest procesem sterowania (jak również może służyć
kontroli) za pomocą mikroprocesorów (lub innych układów komputerowych).
W przedsiębiorstwach wykorzystuje się z reguły dwa systemy komputerowe:
pierwszy z nich ma służyć przechowywaniu (i przetwarzaniu) danych, drugi ma być
drogą szybkiej (i sprawnej) komunikacji. Istotne jest, aby stosowane techniki informacyjne były dopasowane do potrzeb konkretnej firmy. Ponadto właściwy wybór
systemów informatycznych powinien być wykorzystywany w sposób podnoszący
efektywność komunikacji i sprawność procesów gospodarczych firmy. Informatyczne systemy zarządzania mają za zadanie realizować cele stawiane sobie przez
organizacje, firmy, czy korporacje. Aby jednak było to możliwe należy spełnić kilka
warunków.
Bezpieczeństwo informacji
Zarządzanie firmą, korporacją, czy instytucją jest możliwe dzięki informacji.
Niedużym ryzykiem będzie stwierdzenie, że funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa zależy od dostępu do informacji. Informacją jest każda wiadomość, powodująca jakąś reakcję i inicjująca określone działania: w samym systemie zarządzanialub w jego otoczeniu – wśród kierownictwa albo w elementach wykonawczych organizacji, firmy lub korporacji – produkcyjnych, usługowych, itp.1 Informacja jest
istotna z uwagi na to, że to właśnie ona zapoczątkowuje łańcuch w postaci decyzji,
dalej działania powodującego konkretne rezultaty.
Żyjemy w społeczeństwie opartym na informacji, niejednokrotnie mamy do
czynienia z jej nadmiarem. Istotne jest wyłonienie informacji, z którymi konieczne
należy się zapoznać, informacji, z którymi według uznania można się zapoznać,
informacji, które mogą pomóc pozytywnie się wyróżnić i informacji, które nie są
nam potrzebne. Do cech dobrej informacji zaliczamy: wiarygodność i dokładność,
kompletność, jasność i zrozumiałość, dostępność, szybkość (terminowość) dostarczenia. Warto również wspomnieć o klasyfikacji ze względu na kryterium tajemnicy,
podział obejmuje informacje: jawne, poufne i tajne.2 Można zaryzykować stwierdzenie, że funkcjonowanie firmy zależy od dostępu do informacji. Powszechnym
staje się w tym celu instalowanie w firmach odpowiednich systemów do gromadzenia oraz wymiany informacji.
Trudno nie zgodzić się z Markiem Blim, który w swoich analizach podaje, że
„inżynieria bezpieczeństwa informacji to przede wszystkim umiejętność analizowania otoczenia pod względem zbierania i wykorzystywania każdej z wielu dostępnych danych na potrzeby bieżące bezpieczeństwa instytucji/organizacji/grupy społecznej”. Systemowa metoda analizy funkcjonalnej „charakteryzuje się wyjątkową
prostotą pętli podstawowego algorytmu postępowania w prowadzonym procesie
analizy problemu i w podejściu do generacji praktycznie sprawdzalnego rozwiąza1

A. Barczak, T. Sidoruk: Bezpieczeństwo systemów informatycznych zarządzania. Warszawa 2003,
s. 13
2
Ibidem, s. 15-16
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nia, którego warunkowe przyjęcie jest przede wszystkim zobligowane możliwościami pomyślnego wdrożenia. Takie postępowanie ma zarazem zachowane
wszelkie pierwiastki rozwiązań a posteriori, tych ujawnionych w trakcie analizy,
a zarazem z różnych względów (organizacyjnych, materialnych, osobowych itp.)
niezbyt możliwych do bezpośredniego włączenia we wdrażane rozwiązanie (mimo
ich słuszności zgodności z wybraną dobrą ideą). Analiza funkcjonalna składa się
z siedmiu etapów: 1. percepcji potrzeby; 2. badania otoczenia; 3. wyznaczenia
funkcji; 4. poszukiwania idei rozwiązania; 5. wyboru dobrej idei; 6. dopracowania
rozwiązania; 7. wdrożenia rozwiązania”.3

Rysunek nr 1. Analiza funkcjonalna
Źródło: M. Blim: Teoria ochrony informacji (cz. 1). „Zabezpieczenia” 28.02.2009.
3

M. Blim: Teoria ochrony informacji (cz. 1). „Zabezpieczenia” 28.02.2009
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Wchodząc w interakcje z informacją, przechodzimy w fazę komunikacji. Komunikacja jest niezwykle ważnym elementem w budowaniu systemów informacyjnych zarządzania. Cele organizacji, firmy lub korporacji, które wyznaczają ich zadania, także – bezpośrednio lub pośrednio – wyznaczają zadania systemów informatycznych zarządzania. Jednym z takich zadań jest regulowanie dopływu informacji do szczebli kierowniczych w taki sposób, aby osoby funkcyjne na poszczególnych stanowiskach pracy otrzymywały informacje konieczne i wystarczające do
realizacji zadań.4 Przy czym pamiętać należy, że do podjęcia prawidłowych decyzji
niezbędne jest pewne minimum informacyjne. Wielość i złożoność informacji niezbędnych w podejmowaniu decyzji zarządczych powoduje, że współcześnie trudno
sobie wyobrazić dobre funkcjonowanie nawet stosunkowo małej firmy i biura, a tym
bardziej - korporacji lub instytucji bez zastosowania w nich nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym zwłaszcza w ich systemach zarządzania. Przekonanie
o tym powoduje, że technika komputerowa, będąca podstawą tych technologii, jest
wykorzystywana w systemach zarządzania bardzo szeroko już od wielu lat.5 Informatyczny system zarządzania jest „tylko” (bądź – „aż”) systemem wspomagającym zarządzanie (i tak powinniśmy go wykorzystywać!).
System informacyjny organizacji, firmy lub korporacji może być określony jako
wielopoziomowa struktura, która pozwala użytkownikowi tego systemu na transformowanie określonych informacji wejściowych na pożądane informacje wyjściowe za pomocą odpowiednich procedur i modeli. W wyniku uzyskania tych informacji mogą być podejmowane określone decyzje. Biorąc pod uwagę powyższą definicję, konkretny system informacyjny – w zależności od potrzeb - można analizować
albo jako wielopoziomową strukturę, albo jako element lub zbiór elementów łańcucha decyzyjnego funkcjonującego w systemie zarządzania organizacji, firmy lub
korporacji.6
Do podstawowych elementów systemu informacyjnego dowolnej organizacji
można zaliczyć: zbiór użytkowników systemu, zbiór informacji charakteryzujących
stan sfery realnej oraz zachodzące w niej zmiany (stanowiących „zasoby informacyjne" systemu informacyjnego), zbiór elementów narzędzi technicznych służących
gromadzeniu, przetwarzaniu, przesyłaniu i udostępnianiu informacji (w trybie obligatoryjnym i na żądanie), zbiór rozwiązań systemowych stosowanych w danej
organizacji, stanowiących o stosowanej formule zarządzania, zbiór metainformacji
opisujących system informacyjny i jego zasoby, relacje pomiędzy poszczególnymi
zbiorami.
Jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych elementów systemu informacyjnego
zarządzania jest realizowany przy udziale techniki komputerowej, wówczas przyjmuje się, że system taki nosi nazwę systemu informatycznego zarządzania. Jest to
więc najbardziej uproszczona, a jednocześnie najbardziej ogólna definicja systemu
informatycznego zarządzania, wskazująca zarazem na różnice pomiędzy systemem informacyjnym i systemem informatycznym. Można także na podstawie powyższej definicji stwierdzić, że systemy informatyczne są pewną klasą – obecnie
dominującą – systemów informacyjnych zarządzania. Biorąc jednak pod uwagę
nieprecyzyjność, a tym samym – wątpliwą jednoznaczność takiej definicji, w dziedzinie systemów zarządzania często przyjmuje się, że system informatyczny jest to
4
5
6

A. Barczak, T. Sidoruk, op. cit., s. 17
Ibidem, s. 25
Ibidem, s. 28
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wyodrębniona część systemu informacyjnego, która – z punktu widzenia przyjętych
celów działania – jest skomputeryzowana. Systemem informatyzowanym nazywa
się system, którego funkcjonowanie jest usprawniane poprzez wprowadzenie lub
udoskonalenie systemów komputerowych oraz dzięki odpowiednim zmianom
w obiegu, prezentacji (udostępnianiu), przetwarzaniu i przechowywaniu informacji.
Informatyzacja systemu informacyjnego powinna prowadzić m.in. do poprawy
funkcjonalności interfejsów służących kontaktom z użytkownikami oraz wymianie
informacji z otoczeniem, a także zwiększeniu bezpieczeństwa danych i informacji.
Na tle powyższej definicji, możliwa jest do przyjęcia nieco zawężona definicja systemu informatycznego. Pojęcie to obejmuje sprzęt komputerowy i oprogramowanie, umożliwiające udoskonalenie funkcji, szybkości i precyzji działania algorytmów
w całości lub w części systemu informacyjnego oraz zwiększenie możliwości przetwarzania, zabezpieczania i udostępniania (prezentacji) informacji w informatyzowanym systemie.7
Bezpieczeństwo informatycznych systemów zarządzania
Ze względu na przydatność w odniesieniu do różnych kategorii decyzji, a także poziomów zastosowania w strukturze organizacji, stosowane obecnie systemy
informatyczne, wspierające zarządzanie można podzielić na następujące kategorie: systemy transakcyjne TPS (Transaction Processing Systems), systemy nowoczesnego biura OAS (Office Automation Systems), systemy informacyjne zarządzania MIS (Management Information Systems), systemy wspomagania zarządzania produkcją MRP II (Manufacturing Resource Planning) lub ERP (Enterprise Resource Planning), systemy sterowania i zarządzania produkcją MES (Manufacturing Executing Systems), zintegrowane systemy zarządzania CIM (Computer Integrated Manufacturing), systemy wspomagania zarządzania MSS (Management
Support Systems), systemy wspomagania decyzji DSS (Decision Support Systems), systemy informacyjne kierownictwa EIS (Executive Information Systems),
systemy wspomagające kierownictwo ESS (Executive Support Systems), systemy
eksperckie ES (Expert Systems).8 W różnych obszarach zarządzania wykorzystywane są ponadto różne, mniej lub bardziej wyspecjalizowane systemy wspomagające funkcje zarządzania lub kierowania. Mogą one występować zarówno jako
samodzielne systemy, jak i pod kontrolą zintegrowanego systemu zarządzania.
Należą do nich, m.in. systemy wspomagające prace projektowe: CAD (Computer
Aided Design), CADD (Computer Aided Design and Drafting), CAE (Computer
Aided Engineering), CASE (Computer Aided System Engineering), systemy wspomagające planowanie i harmonogramowanie, np. CAP (Computer Aided Planning),
systemy wspierające kontrolę jakości, np. CAQ (Computer Aided Quality Assurance), systemy treningowe i edukacyjno-szkoleniowe (podnoszenie kwalifikacji), np.
CAL (Computer Assisted Learning) lub CAT (Computer Assisted Training), systemy wspomagające sterowanie procesami wytwórczymi, np. CAM (Computer
Assisted Manufacturing).9
Rozwijająca się technologia informatyczna powoduje powstanie nowych produktów i usług. Jednocześnie powoduje to dynamiczną ekspansję nowych zagro7
8
9

Ibidem, s. 20
Ibidem, s. 25-26
Ibidem, s. 27
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żeń. Wymaga to wprowadzenia zorganizowanego zapewnienia bezpieczeństwa
informacji oraz stwarza potrzebę wypracowania jednolitego podejścia do zagadnień związanych z zarządzaniem i kontrolą nad technologiami informatycznymi.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że zarządzanie bezpieczeństwem systemów
informatycznych oznacza ciągły proces składający się z pewnej liczby innych procesów (subprocesów). Brak ciągłości zaburza, czy wręcz uniemożliwia skuteczne
zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych. Dla przeprowadzenia
procesu certyfikacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji opracowano szereg norm związanych z bezpieczeństwem i audytem systemów informatycznych. Jednym z nowszych standardów zarządzania bezpieczeństwem informacji jest ISO/IEC 27001 (jej polski odpowiednik to PN-ISO/IEC 27001: 2007). Norma
ta umożliwia przeprowadzenie procesu certyfikacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Anna Bielawa,10 analizując zagadnienie podaje, że Norma ISO 27001 jest
oparta na brytyjskiej normie BS-7799-2. Zgodnie ze zmienionymi zasadami akredytacji, certyfikaty BS-7799 nie są przyznawane od 24 lipca 2006 roku, a wszystkie
nowe systemy bezpieczeństwa są certyfikowane na zgodność z wymaganiami
standardu ISO 27001. W instytucjach posiadających certyfikat BS-7799 powinno
podczas audytu lub recertyfikacji nastąpić przejście do nowej normy.
Standard ISO 27001 składa się z części podstawowej i załączników. W części
podstawowej normy zdefiniowano wymagania związane z ustanowieniem i zarządzaniem systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji, dokumentacją, odpowiedzialnością kierownictwa, wewnętrznymi audytami, przeglądami i ciągłym
doskonaleniem systemu. Warto podkreślić, że obecnie, norma wymaga udokumentowania metodyki analizy ryzyka, a także zapewnienia jej powtarzalności i porównywalności wyników. Załącznik A normy ISO/IEC 27001 został zmieniony. Obecnie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa stało się jednym z głównych obszarów normy. Załącznik A tej normy wyróżnia zabezpieczenia 11 obszarów wpływających na bezpieczeństwo informacji w organizacji. Należą do nich: polityka bezpieczeństwa, organizacja bezpieczeństwa informacji, zarządzanie aktywami, bezpieczeństwo zasobów ludzkich, bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe, zarządzanie systemami i sieciami, kontrola dostępu, pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie
systemów informatycznych, zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji, zarządzanie ciągłością działania, zgodność. Istotną zaletą normy
jest kompleksowe podejście do bezpieczeństwa informacji. Wymieniono w niej
obszary bezpieczeństwa fizycznego, osobowego, teleinformatycznego i prawnego.
Nie określono szczegółowych technicznych wymagań, lecz wskazano na zagadnienia, które należy uregulować. Sposób zabezpieczenia tych obszarów, zależny
od przedsiębiorstw, powinien być oparty na przeprowadzonej analizie ryzyka.
M. Blim, podaje, że ochrona informacji w przypadku systemu informacyjnego
opartego w całości na technice informatycznej jest przedsięwzięciem systemowym,
a więc programowo-sprzętowym. Jako działania zabezpieczające wymienia: stosowanie określonych bezpiecznych procedur przy projektowaniu i produkcji sprzętu
teleinformatycznego, stosowanie określonych bezpiecznych procedur przy projektowaniu, kodowaniu, produkcji i dystrybucji oprogramowania, stosowanie odpo10

A. Bielawa: System zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO/IEC 27001:2005.
„Studia i prace wydziału Nauk ekonomicznych i Zarządzania” nr 1, ss. 172-173
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wiednich programów operacyjnych, wykonywanie bezpiecznych instalacji sprzętowych, stosowanie urządzeń i procedur do odtwarzania STI kodowanie i szyfrowanie informacji jak i nośników z jej zbiorami.
Ważnym elementem jest, podkreśla dalej Marek Blim, przewidywalność potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa systemu informacyjnego realizowanego
przy wykorzystaniu projektowanego systemu teleinformatycznego. Za główne należy jednak uznać działanie na korzyść ochrony wewnętrznych i zewnętrznych
połączeń komunikacyjnych STI. Systemy teleinformatyczne charakteryzują się
bowiem pod względem swego wykorzystania w procesach informacyjnych dwoma
elementarnymi procesami: przetwarzaniem informacji w samym systemie, przesyłaniem informacji między systemami, co wiąże się z odpowiednimi funkcjami obsługi i usługami systemowymi, a zarazem wymaga odpowiednich uprawnień
w zakresie dostępu i czynności wobec zbiorów/zasobów informacyjnych, bo nawet
wiadomości przekazywane w obrębie firmy są narażone na rozmaite niepożądane
oddziaływania, stąd konieczne są funkcje ochrony dla systemu ich przemieszczania.11
Do najistotniejszych procesów wchodzących w skład procesu zarządzania
bezpieczeństwem systemów informatycznych zalicza się: zarządzanie konfiguracją, zarządzanie zmianami, zarządzanie ryzykiem. Bardzo obrazowo owe subprocesory charakteryzuje A. Wójcik,12 według którego zarządzanie konfiguracją jest
procesem weryfikacji zmian w systemie. Słusznie podkreśla, że celem bezpieczeństwa w tym zakresie jest wiedza i świadomość wprowadzonych zmian. Uważa, że
zarządzanie konfiguracją ma gwarantować: wprowadzanie zmian, które nie obniżą
efektywności funkcjonowania systemu, skuteczności mechanizmów zabezpieczających oraz ogólnego bezpieczeństwa organizacji, wprowadzanie stosownych
zmian dotyczących planowania ciągłości działania i odtwarzania po awarii. Sam
proces zarządzania konfiguracją nie dotyczy tylko zmian konfiguracji, lecz obejmuje również tak istotne elementy, jak: weryfikacja legalności oprogramowania,
sprawdzenie mechanizmów kontrolnych przechowywania oprogramowania, czy
wreszcie inwentaryzację zasobów organizacji. Kolejny ważny element skutecznego
procesu zarządzania bezpieczeństwem informatycznych systemów zarządzania
jest „zarządzanie zmianami”. Proces ten polega na identyfikowaniu nowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa, gdy wprowadzane są zmiany w systemie informatycznym. Ów subprocesor jest bardzo ważny z uwagi na niezwykle szybki rozwój
technologii i usług, a wraz z nimi nowych zagrożeń, co powoduje nieustanne zmiany systemów informatycznych. Zmiany mogą dotyczyć: nowych procedur i funkcji
systemu, aktualizacji oprogramowania, zmian sprzętowych, wprowadzenia dodatkowych połączeń sieciowych i międzysieciowych, pojawienia się nowych użytkowników. Planowaną zmianę w systemie informatycznym należy poddać analizie pod
kątem jej wpływu na bezpieczeństwo. Poważne zmiany w systemie wymagają
dokładnej oceny ryzyka w celu określenia nowych wymagań bezpieczeństwa. Podkreślić trzeba, że skuteczny proces zarządzania zmianami zapewnia spójność
infrastruktury informatycznej, odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji przy
projektowaniu nowych rozwiązań oraz wdrożenie komponentów o wysokiej jakości.
I wreszcie ostatni subprocesor – „zarządzanie ryzykiem”, jak sama nazwa obrazo11

M. Blim: Teoria ochrony informacji (cz. 2). „Zabezpieczenia” 28.02.2009
Por. A. Wójcik: System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z ISO/IEC 27001, „Zabezpieczenia” 2008, nr 2, s. 68-73.
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wo wskazuje jest procesem szacowania ryzyka mającym na celu ograniczenie go
do akceptowalnego poziomu. Norma PN-I-13335-1:1999 wskazuje, że zarządzanie
ryzykiem to całkowity proces identyfikacji, kontrolowania i eliminacji lub minimalizowania prawdopodobieństwa zaistnienia niepewnych zdarzeń, które mogą mieć
wpływ na zasoby systemu informatycznego. Efektywny program zarządzania ryzykiem powinien zapewniać osiągnięcie celów biznesowych organizacji przez: skuteczniejsze zabezpieczenie systemów informatycznych, które służą do przechowywania, przetwarzania i przesyłania informacji należących do organizacji, umożliwienie kierownictwu uzasadnienia swych decyzji dotyczących wydatków na zarządzanie ryzykiem zaplanowanych w budżecie. W ramach „starego modelu” zarządzania ryzykiem można wyróżnić dwa procesy główne: szacowanie ryzyka,
ograniczanie ryzyka. Szacowanie ryzyka obejmuje: zidentyfikowanie i określenie
wartości aktywów organizacji – można wykorzystać tu metodę jakościową lub ilościową, zidentyfikowanie zagrożeń i określenie prawdopodobieństwa ich wystąpienia, analizę ryzyka – ocenę podatności systemów lub aktywów na wystąpienie
czynników ryzyka (czynniki ryzyka sprzyjające wystąpieniu strat). Na ograniczanie
ryzyka składają się następujące działania: wybór odpowiednich mechanizmów
zabezpieczeń, wdrożenie, testowanie i monitorowanie mechanizmów zabezpieczeń, akceptacja ryzyka szczątkowego.

Rysunek nr 2. Model zarządzania ryzykiem
Źródło: M. Bieniak: Teoria ochrony informacji (cz.2). „Zabezpieczenia” 28.02.2009.

Ryzyko szczątkowe (residual risk) to ryzyko, które pozostaje mimo wprowadzenia mechanizmów zabezpieczających. Na proces szacowania ryzyka składa się
identyfikacja informacji lub aktywów informatycznych, które są podatne (wrażliwe)
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na naruszenie bezpieczeństwa. Przykładowo aktywem informatycznym są: oprogramowanie i sprzęt komputerowy, zasoby informacyjne, a także i usługi, dokumenty organizacji, a nawet pracownicy, zasoby intelektualne, środki finansowe, czy
wyposażenie. Kolejnym, nie mniej ważnym, etapem procesu szacowania ryzyka
jest zdefiniowanie zagrożeń związanych z aktywami (czyli wszystkim, co przedstawia wartość dla danej organizacji) oraz określenie prawdopodobieństwa wystąpienia podatności. Podatność wskazuje na słabość mechanizmów kontroli wewnętrznej, która może być wykorzystana na przykład do uzyskania nieautoryzowanego
dostępu do systemu. Zagrożenie oznacza niebezpieczeństwo dla systemów informatycznych. Rezultatem wykorzystania podatności przez zagrożenie jest następstwo (np. strata aktywów informatycznych). Może mieć ono charakter ilościowy, np.
w postaci bezpośredniej straty pieniędzy lub jakościowy, np. w postaci zniszczenia
reputacji, jak również może oznaczać pośrednie lub bezpośrednie straty dla organizacji. Po identyfikacji aktywów, zagrożeń, jak i podatności, dana firma czy przedsiębiorstwo muszą określić akceptowalny dla własnych potrzeb poziom ryzyka. Dla
wszystkich nieakceptowanych rodzajów ryzyka audytor powinien wskazać i ocenić
istniejące mechanizmy kontrolne. Niestety, po wdrożeniu mechanizmów kontrolnych, w jednostce zawsze jednak pozostaje jeszcze pewne ryzyko szczątkowe. Do
powyżej opisanego modelu zarządzania ryzykiem dochodzi nowy model, którego
celem jest ograniczenie ryzyka do akceptowalnego poziomu przez opracowanie
odpowiedniego schematu postępowania z ryzykiem. W modelu tym, za istotne
podkreśla się ciągłość i systematyczność. Do ważnych narzędzi identyfikujących
ryzyko można zaliczyć: analizę środowiskową – ocenę wpływu zmian środowiska
zewnętrznego na procesy zarządzania i kontroliw organizacji, scenariusze zagrożeń – symulowanie awarii i słabości systemu kontroli wewnętrznej, analizę potencjalnych strat – ocenę z punktu widzenia zasobów organizacji, identyfikację systemową – ocenę wpływów wszystkich możliwych do zidentyfikowania czynników
ryzyka. Wśród profesjonalistów do popularnych narzędzi analizy ryzyka zalicza się:
CRAMM (CCTA Risk Analysis and Management Method) – metodę realizującą
wymagania norm poprzez analizę luki opracowywanie programu poprawy bezpieczeństwa, tworzenie rejestru zasobów informacji, definiowanie zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz tworzenie dokumentacji wdrożonych środków
zaradczych. COBRA (Control Objectives for Risk Analysis) – pełna metodyka analizy ryzyka, zaprojektowana dla zarządu i kierownictwa organizacji do całościowej
oceny profilu ryzyka związanego z prowadzoną działalnością, ze szczególnym
uwzględnieniem bezpieczeństwa wizerunku jednostki, zgodności z obowiązującymi
regulacjami prawnymi i ustawodawczymi oraz do wewnętrznych mechanizmów
kontrolnych. MARION (Mission Analysis and Risk Impact on Operations Net-worktool). MEHARI (Methode Harmonisee d’Analyse de Risques) – realizuje zalecenia
norm BS 7799 i ISO/IEC 13335 przy użyciu jednolitego systemu oszacowania ryzyka, prawidłowo dobranych zabezpieczeń i lokalizacji zasobów. EBIOS
(Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Securite) – to nie tylko
metoda szacowania ryzyka, lecz również narzędzie wspomagające zarząd (służące do określania wymagań, definiowania zakresu badania). W powiązaniu z Common Criteria oraz ciągłym rozwojem w zakresie zarządzania bezpieczeństwem
informacji (seria ISO 27000) EBIOS staje się techniką całościowego zarządzania
ryzykiem.
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Kamila PELAK
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
ROZMOWA OCENIAJĄCA
Istota i znaczenie rozmowy oceniającej
Głównym elementem procesu oceniania pozostać powinien dialog między
pracownikiem a przełożonym. Dlatego tak ważne jest zwrócenie uwagi na dobrze
przygotowaną rozmowę oceniającą.
Istotą rozmowy oceniającej jest przekazanie pracownikowi informacji zwrotnej
o zachowaniach i efektach jego pracy. Rozmowa powinna służyć pobudzeniu motywacji podwładnego oraz wskazaniu perspektyw rozwojowych organizacji. Rozmowa oceniająca powinna przebiegać w atmosferze szczerości i wzajemnego
zaufania. Dobrze przygotowana i przeprowadzona pozawala nawiązać porozumienie między pracownikiem a pracodawcą.
W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy klasyczne formuły rozmów oceniających:1
Formuła tell and sell (powiedz i oczekuj wykonania) – polega na tym, że przełożony komunikuje pracownikowi wyniki ocen, wskazuje niedociągnięcia i udziela
pouczeń. Komunikacja jest tu jednostronna, natomiast rola ocenianego jest całkowicie bierna, ogranicza się do pełnego szacunku milczenia oraz pokornego przyjęcia wskazówek przełożonego.
Formuła tell and listen (powiedz i wysłuchaj) – jest to podejście nieco bardziej
demokratyczne. Przełożony nie tylko przekazuje ocenianemu swoją opinię, ale
także pozwala się do niej ustosunkować. Danie pracownikowi możliwości wypowiedzi służy jednak wyłącznie temu, aby miał poczucie współuczestnictwa, wszelkie cele i zadania są w dalszym ciągu określone wyłącznie przez przełożonego.
Formuła problem solving („rozwiązywanie problemów”) – rozmowa oceniająca
charakteryzuje się dwustronna komunikacją, oparta jest na autentycznym dialogu
i dyskusji. Oceniający i oceniani zastanawiają się nad krokami, jakie należy podjąć,
aby zrealizować wspólnie ustalone cele. Daje ona najlepsze efekty w organizacjach, w których kultura organizacyjna opiera się na współuczestnictwie pracowników w procesach decyzyjnych.
Schemat przebiegu rozmowy oceniającej zgodnej z formułą „rozwiązywania
problemów” można podzielić na pięć etapów, które są zaprezentowane w tabeli 1.
Rozmowa oceniająca powinna spełniać następujące funkcje:2 korekcyjną –
polega na poprawie tego, co obecnie jest niewłaściwe; stabilizującą – służy zachęcaniu oceniającego do kontynuowania tego, co robi dobrze oraz rozwojową – dotyczy tego, do czego oceniany powinien zmierzać w przyszłości.
Rozmowa oceniająca odbywa się na afektywnym poziomie komunikacji. Podczas takiej komunikacji ludzie ujawniają swoje wartości i poglądy. Widoczne jest
zaangażowanie w rozmowę oraz ujawniają swoje emocje i najbardziej osobiste
cechy rozmówców. Czynniki ułatwiające rozmowę, które są istotne dla jej skuteczności to: forma dialogu, atmosfera szacunku, dozwolona krytyka, odwołanie się
1

M. Sidor-Rządkowska: Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników. Kraków 2000,
s.130
2
Ibidem, s. 132
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do konkretnych zachowań w pracy, ustalanie celów rozwojowych, atmosfera otwartości.
Tabela nr 1. Schemat przebiegu rozmowy oceniającej
I etap
Wysłuchanie pracownika
II etap
Analiza mocnych i słabych stron pracownika
przez przełożonego
III etap
Uzgodnienie oceny
IV etap
Ustalenie planu działania

V etap
Zapewnienie realizacji
ustaleń

Pierwszą rzeczą jest uważane wysłuchanie pracownika,
jego samooceny i spostrzeżeń na temat utrudnień pracy,
oczekiwań dotyczących zarówno warunków pracy, jak i
osobistego rozwoju.
Następnie przełożony podkreśla pozytywne działania pracownika i jego mocne strony. Rzeczowo i spokojnie przedstawia też jego słabe strony
Oceniający i oceniany podejmują dyskusję nad identyfikacją
czynników sukcesu, barierami ograniczającymi jego osiągnięcia, takimi jak luki kwalifikacyjne, W wyniku dyskusji
uzgadniają ostateczną ocenę efektu pracy pracownika.
Na tej podstawie oceniany i oceniający wspólnie ustalają
plan niezbędnych działań prowadzących do wzrostu efektywności pracy oraz do dalszego rozwoju pracownika, identyfikują obszary, w których poprawa mogłaby przynieść
polepszenie efektów pracy ocenianego. Określają też środki
i możliwości realizacji tej poprawy, kierunki szkolenia oraz
ścieżki kariery pracownika.
Istotnym warunkiem prowadzenia okresowych ocen pracowniczych jest konsekwentna realizacja uzgodnionego
planu działania. Świadczy ona o wiarygodności tego procesu i buduje klimat zaufania sprzyjający ugruntowaniu się go
jako ważnego narzędzia ZZL i efektywnego zarządzania
wynagrodzeniami.

Źródło: S. Borkowska: Strategia wynagrodzeń. Kraków 2001, s. 232-233

Przygotowanie rozmowy
W celu sprawnego i konstruktywnego przeprowadzenia rozmowy należy najpierw dobrze ją przygotować. Istotne jest wówczas ustalenie czasu spotkania. Należy wybrać okres spokojny, w którym czynniki uboczne nie będą zakłócać przebiegu spotkania. Dział personalny powinien stworzyć „przewodnik ewaluacyjny”,
który pomoże pracownikowi przygotować się do rozmowy. Następnie przełożony
powinien zebrać dane na temat pracowników, przejrzeć poprzednie ewaluacje oraz
uporządkować cele firmy, własnego działu oraz ustalić własne cele.
Elementy rozmowy oceniającej
Podczas rozmowy oceniającej należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych
elementów: komunikację niewerbalną, aktywne (czynne) słuchanie, bariery komunikacyjne, pozostanie przy faktach: konkretnych, aktualnych, specyficznych.
Komunikacja niewerbalna może wyrazić się poprzez: gesty, ton głosu, dźwięki
paralingwistyczne (westchnienia, pomruki), nas wygląd (twarz, włosy, ciało, odzież
i jej kolor, męskość, kobiecość), płacz, marszczenie brwi, uśmiechanie się, śmiech,
błaznowanie, dystans fizyczny, sposób w jaki: siedzimy, stoimy, chodzimy, kontakt
wzrokowy, sposób w jaki tworzymy otoczenie fizyczne, w którym pracujemy
i mieszkamy, nasze otoczenie (dom, praca). Jak wykazał A. Merabian, tylko 7 %
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wszystkich informacji uzyskiwanych w rozmowie, uzyskujemy ze słów. Z tonu głosu
otrzymujemy 38 %, a 55 % z gestów, mimiki, spojrzenia.3 Dlatego nie powinniśmy
bagatelizować komunikacji niewerbalnej podczas rozmowy.
Aktywne słuchanie. Aby porozumiewać się nie wystarczy mówić, trzeba jeszcze umieć słuchać. Dobrzy słuchacze posiadają umiejętności skupienia się oraz
nierozpraszania mówcy. Umiejętność skupienia się polega na wyrażaniu zainteresowania poprzez zwrócenie się w stronę mówiącego, utrzymaniu kontaktu wzrokowego, zmianie wyrazu twarzy i wysyłaniu innych sygnałów świadczących o fizycznej obecności rozmówcy. Druga umiejętność polega na delikatnym zachęcaniu mówiącego poprzez wyrażanie na bieżąco swoich odczuć, zadawaniu rzeczowych pytań wymagających rozwiniętych odpowiedzi oraz unikaniu tworzenia atmosfery przesłuchania przez ciągłe zadawanie pytań.
Techniki aktywnego słuchania sprowadzić można do trzech głównych.
Pierwsza z nich to odzwierciedlenie. Polega na mówieniu komuś, jakie są naszym zdaniem jego odczucia. Na przykład: Oczywiście jesteś zadowolony z takiego rozwiązania, Zdaje się, że Cię rozłościłem
Druga to skupianie się na najważniejszym. Podczas rozmowy prosimy mówiącego o skoncentrowaniu się na najważniejszej dla niego sprawie. Na przykład:
Wiem, że wszystko to jest dla Ciebie bardzo ważne, ale czy jest jakaś konkretna
rzecz, w której moglibyśmy coś zrobić?
Ostatnią, ale chyba najbardziej istotną technika aktywnego słuchania jest parafrazowanie. Polega na ujmowaniu w inne słowa tego, co ktoś powiedział, sprawdzając czy dobrze zrozumieliśmy (słyszeliśmy). Parafrazę zaczynamy od słów: O ile dobrze Cię zrozumiałem..., A więc sądzisz, twierdzisz, że..., Chcesz powiedzieć, że...
Umiejętność stosowania technik aktywnego słuchania zapobiega wielu nieporozumieniom oraz eliminuje „szumy” komunikacyjne. Ilustracją zastosowania technik aktywnego słuchania może być ćwiczenie, w którym prosimy słuchaczy o porozmawianie w parach
na dowolny temat z wykorzystaniem technik aktywnego słuchania.
Bariery komunikacyjne.4 Mówiąc o procesie komunikacji nie możemy zapominać o istniejących barierach. Bariery komunikacyjne ująć można w trzy grupy: osądzanie, decydowanie za innych, uciekanie od cudzych problemów.
Osądzanie to: Krytykowanie (to co Pan/i mówi jest bezsensowne); Obrażanie
(Jest Pan/i leniwy/a); Orzekanie (To Pana/ią w ogóle nie interesuje); Chwalenie,
schlebianie (Jest Pan/i bardzo inteligentny).
Decydowanie za innych obejmuje: Rozkazywanie (Musi Pan/i natychmiast to poprawić); Grożenie (Jeżeli Pan/i tego nie zrobi, to…); Moralizowanie (To jest Pana/i podstawowy obowiązek); Nadmierne wypytywanie (Jak długo odczuwał Pan/i to ten sposób).
Trzecia grupa, uciekanie od cudzych problemów, obejmuje: Doradzanie (Myślę, że powinien Pan/i zrobić to w ten sposób); Zmienianie tematu (Chodźmy na
obiad i zapomnijmy o tym); Logiczne argumentowanie (Fakty przemawiają za…);
Pocieszanie (Nie jest aż tak źle, będzie dobrze).
Pozostanie przy faktach: konkretnych, aktualnych, specyficznych5
Podczas rozmowy oceniającej ważne jest aby poruszana problematyka dotyczyła konkretnych sytuacji pracy. Pokazując pozytywne lub błędne działanie pra3
4
5

E. Thiel: Mowa ciała. Wrocław 1992
J. Szczypczyński: Rozmowa oceniająca. Cele, formuły, kryteria. „Personel” 1996, nr 12
Ibidem
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cownika, opieramy się na przykładach (omawiamy konkretne zachowania pracownika, konkretny raport, itp.). Najlepiej jest, gdy sytuacje, do których odwołujemy się
są sytuacjami najbardziej aktualnymi. Chcąc pokazać specyficzne zachowanie
pracownika pamiętajmy, aby było to zachowanie, które pojawiło się w okresie od
ostatniej oceny. Nie możemy wracać do zachowania już raz omawianego, które
miało charakter incydentalny.
Przekazując nasze opinie i uwagi pracownikowi udzielamy informacji zwrotnej
(tzw. Feedbacku), która nie jest ani karą, ani nagrodą. Jest zbiorem obiektywnych
spostrzeżeń i uwag obserwatora i słuchacza. Aby informacja zwrotna miała konstruktywny charakter obie strony rozmowy oceniającej powinny poznać kilka zasad
udzielania i odbierania informacji zwrotnej.
Kiedy udzielamy informacji zwrotnej powinniśmy wyrażać się precyzyjnie zamiast ogólnikowo oraz opisywać a nie krytykować. W swoich uwagach nie wykraczać poza zakres wydarzeń konkretnych i mających miejsce w czasie od ostatniej
oceny. Powinniśmy mówić we własnym imieniu, nie zaś w imieniu ogółu, zatem
wyrażać się w pierwszej osobie, przyjmując na siebie odpowiedzialność za przekazane spostrzeżenia i odczucia.
Kiedy odbieramy informacje zwrotną, w tym również krytykę powinniśmy być
otwarci na wszelkie uwagi, rozważyć sugerowane zmiany, pomimo, że nie musimy
się do nich zastosować, stosować techniki aktywnego słuchania, aby upewnić się
czy właściwie rozumiemy intencje rozmówcy a także prosić o konkrety i przykłady.
Wyraźnie zaznaczyć swoje oczekiwania, dotyczące bardziej szczegółowego
omówienia konkretnego zagadnienia.
Ocena rozmowy oceniającej
Rozmowa oceniająca, naszym zdaniem jest najlepszą techniką oceny pracownika. Pozwala na wysłuchanie opinii pracownika. Nawet, gdy będzie stosowana obok innych technik oceny pracownika, to i tak przeprowadzona rzetelnie
i obiektywnie, będzie elementem motywacyjnym, przyczyniającym się do wzrostu
efektywności pracownika.6
Aby rozmowa oceniająca spełniła swoje zadanie nie może być monologiem, ciągłą
krytyka czy przesłuchaniem. Przełożony, przed przystąpieniem do rozmów oceniających
ze swoimi pracownikami, powinien nauczyć się je przeprowadzać. Zalecamy również, aby
podczas pierwszych, właściwych rozmów, osoba przeprowadzająca rozmowy oceniające,
oceniana była przez niezależnego, zewnętrznego eksperta. Ekspertem może być przeszkolony pracownik działu personalnego. Do oceny rozmowy oceniającej służyć może
następujący katalog pytań, na które odpowiedzieć powinien ekspert: Czy przełożony wytworzył otwarty i akceptowalny klimat?; Czy obie strony były jednakowo dobrze przygotowane?; W jakiej mierze przełożony próbował rzeczywiście zrozumieć swego pracownika?
Czy przełożony posługiwał się przykładami konkretnych sytuacji? Czy nawiązanie przełożonego do sytuacji było jasne i właściwe?; Czy podwładny oponował wobec przełożonego? Czy wymiana zdań doprowadziła do lepszych relacji? Czy przełożony zmienił swoją
ocenę pod wpływem argumentacji pracownika? Czy rozmowa zakończyła się wzajemnym
zrozumiem co do problemów i koncepcji poprawy? Czy jasno określono cele pracy?
Warto poświęcić czas na zapoznanie się z zasadami prowadzania rozmowy oceniającej.
6

L. Zbiegiem-Maciąg: Marketing Personalny. Warszawa 1996

89

Matylda GWOŹDZICKA-PIOTROWSKA
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRAWIE POLSKIM
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej pozwala przedsiębiorcom zaspokoić ich aspiracje zaistnienia na rynku. Dzięki inicjatywie założenia
przedsiębiorstwa mogą realizować podstawowy cel działalności, którym jest osiągnięcie jak największych zysków. Szereg niezbędnych czynności do założenia
działalności gospodarczej normują przepisy prawa krajowego i międzynarodowego. Na gruncie ustawy zasadniczej z dnia 2 kwietnia 1997r. (dalej: Konstytucja
RP),1 przedsiębiorcy mają prawo do wolności podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Konstytucja RP w art. 20 stanowi, iż społeczna gospodarka rynkowa oparta
jest na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej, solidarności, dialogu i współpracy stanowiąc podstawę ustroju gospodarczego. Zaznaczyć należy,
że ograniczenie wolności gospodarczej może nastąpić tylko w drodze ustawy, ze
względu na ważny interes publiczny. Prawo Unii Europejskiej wprowadziło zasadę
swobody przedsiębiorczości, która jest sztandarową zasadą wspólnego rynku.2
Na jej podstawie każdy podmiot ma prawo do udziału w kształtowaniu gospodarki.
Przyjęcie modelu gospodarki kapitalistycznej wprowadziło zasady wolności
gospodarczej, równego dostępu do rynku, a także równości wobec prawa wszystkich podmiotów. Działalność gospodarcza może więc być rozpatrywana w aspekcie ekonomicznym i prawnym, z zaznaczeniem, że zawsze prowadzona jest w celu
zarobkowym. Działalność ma przynosić zyski podmiotowi, który ją prowadzi. Z punku widzenia ekonomii za działalność gospodarczą uważa się wytwarzanie produktów lub świadczenie usług na własny użytek lub w celu zaspokojenia potrzeb własnych lub innych podmiotów (potrzeby cudze). Jednak ze względu na ścisły związek prawa z gospodarką, należy wskazać definicję legalną działalności gospodarczej, która zawarta jest w przepisie art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie
działalności gospodarczej (dalej: ustawa, ustawa s.d.g.).3 Przepis ten stanowi,
iż „działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana,
handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin
ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany
i ciągły.” Przejawem zorganizowania jest konieczność podjęcia pewnych kroków
zmierzających do identyfikacji i indywidualizacji podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, natomiast ciągłość działalności oznacza się stały zamiar jej
wykonywania przez przedsiębiorcę.
Treść przepisu art. 34 ustawy stanowi dopełnia poprzedni ustalając, że: „przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie
upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprze-

1

Dz. U. 1997, nr 78 poz. 483
C. Kosikowski: Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej. Warszawa 2006, s. 193
Dz. U. 2004, nr 1733, poz. 1807
4
Ibidem
2
3
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daży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług
związanych z pobytem turystów”.5
Dokonując analizy innych polskich ustaw można napotkać niespójne z powołaną wyżej, definicje działalności gospodarczej. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r.6 definiują działalność gospodarczą jako działalność zarobkową wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 5a
ust. 6). Działalność ta prowadzona jest we własnym imieniu bez względu na jej
rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły (…). Przywołana definicja wskazuje bardzo istotną cechę, którą jest wykonywanie działalności we własnym imieniu. Oznacza to, że osoba prowadząca działalność ponosi pełną odpowiedzialność za wyniki
finansowe przedsięwzięcia, a także za zobowiązania publicznoprawne. Z kolei, na
gruncie przepisu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,7 działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów,
handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również
wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność
gospodarcza obejmuje więc również czynności polegające na wykorzystywaniu
towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.8 Na gruncie porównań wskazanych wyżej definicji nasuwają się następujące wnioski. Ustawa s.d.g. dyskwalifikuje działalność rolniczą, natomiast druga
(o podatku od towarów i usług), uwzględnia rolników, jako podmioty prowadzące
działalność gospodarczą. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych, działalnością gospodarczą może być także czynność wykonana jednorazowo, ale z zastrzeżeniem zaistnienia okoliczności wskazujących na zamiar częstotliwego powtarzania tej czynności. Ustawodawca wprowadził zwrot „zamiar częstotliwego wykonywania”, przez co rozszerzył znacznie zakres działalności gospodarczej, co spowodowało z kolei spore wątpliwości interpretacyjne. Użycie w polskiej ustawie tego
sformułowania miało być implementacją prawa wspólnotowego. Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie powołał się na definicję działalności gospodarczej
zawartej w art. 4 ust. 2 VI Dyrektywy Unii Europejskiej z dnia 17 maja 1977r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do
podatków obrotowych 9 stanowiącej, iż: działalność gospodarcza obejmuje wszelką
działalność producentów, handlowców i osób świadczących usługi włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą, wykonywaniem wolnych zawodów a także wykorzystywanie, w sposób ciągły, własnych dóbr materialnych lub niematerialnych do
celów zarobkowych. 10 Ten sam sąd wydając orzeczenie powołał się na wyrok
siedmiu sędziów wydany przez Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 29 października 2007 r.,11 w którym wskazano, że „użyty w treści art. 15 ust. 2 ustawy o VAT
5

Ibidem
Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350
7
Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535
8
Ibidem
9
VI Dyrektywa 77/388/EWG z 17.5. 1977, Dz. Urz. L 145, z 13.6. 1977r., s. 1; dyrektywa zmieniona
dyrektywą 2004/15/WE, Dz. U. L 52 z 21.2.2004r., s. 61
10
Ibidem, art. 4
11
Sygn. akt l FPS 3/07
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zwrot „również wówczas gdy czynność została wykonana jednorazowo
w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób
częstotliwy”, jest wyrazem swoistej realizacji przez polskiego ustawodawcę opcji
zawartej w art. 4 ust. 3 VI Dyrektywy”.12
Działalność gospodarcza nie może istnieć bez podmiotu, który ją wykonuje.
W obecnym ujęciu podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą jest przedsiębiorca. Pojęcie prawne w Polsce nie ma długiej historii. Wprowadzone zostało
ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.13 Definicja
przedsiębiorcy zawarta jest także w innych aktach normatywnych, np. w ustawie
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (dalej: Kodeks cywilny, K.c.).14 Przepis
art. 43 K.c. normuje, iż przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna
i jednostka organizacyjna, o której mowa w art.331§1, prowadząca we własnym
imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Według kryterium podmiotowego
przedsiębiorcą jest każdy podmiot stosunków cywilnoprawnych (osoba fizyczna,
osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa
przyznaje zdolność prawną). Na gruncie kryterium funkcjonalnego status przedsiębiorcy powiązany jest z rodzajem działalności podmiotu, który musi ją prowadzić
we własnym imieniu, bez względu na to, czy jest to działalność gospodarcza, czy
zawodowa.15
Pojęcie „przedsiębiorcy” uregulowane jest także w ustawie s.d.g. Aktualnie
obowiązująca definicja stanowi, iż przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną wykonująca we własnym
imieniu działalność gospodarcza.16 Przedsiębiorca, jaki i inne podmioty gospodarcze (np. osoby wykonujące zawód samodzielnie poza przedsiębiorstwem) mają
możliwość wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, po spełnieniu określonych wymogów formalno-prawnych.

12

http://www.podatki.pl/sn_autoryzacja/logowanie.php5/artykuly/28_4702.htm?idDzialu=
28&idArtykulu=4702
13
Tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.; J. Okolski, (red.), Prawo handlowe, Warszawa 2008, s. 48
14
Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93. Definicja przedsiębiorcy została wprowadzona do K. c. ustawą z dnia 14
lutego 2003r. o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz. U. 2003 nr 49, poz. 408
15
J. Okolski, (red.), op. cit. s. 51
16
Op. cit., art. 4 ustawy s.d.g.
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Zbigniew DZIEMIANKO
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Zarządzanie kryzysowe w Polsce reguluje kilkadziesiąt aktów prawnych
(patrz: wykaz aktów prawnych dotyczących zarządzania kryzysowego). Do najważniejszych można zaliczyć: Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r.; ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej; ustawę z dnia
5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie; ustawę z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie województwa; ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym; ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
ustawę z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej; ustawę z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej; ustawę z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne.
Zasadniczym aktem prawnym w Polsce jest Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.1, która porusza bezpieczeństwo obywateli w następujących artykułach: 5, 68, 74, 146, 228, 232, 233.
Art. 5 – Rzeczypospolita Polska zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli; art. 68, ust. 4 – władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla
zdrowia skutkom degradacji środowiska; art. 74, ust. 2 - ochrona środowiska jest
obowiązkiem władz publicznych; art. 146, ust. 7 – Rada Ministrów (…) zapewnia
bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny; art. 228 ust. 1 – w
sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej; art. 232 – w celu zapobieżenia
skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski
żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas
oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym
terytorium państwa. Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu; art.
233 określa zasady ograniczania wolności i praw człowieka i obywatela, w tym
zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej.
Podstawowym aktem prawnym regulującym w Polsce zarządzanie kryzysowe
jest ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,2 która określa
organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego, ich zadania w tej dziedzinie oraz zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego. Ponadto ustawa
wprowadza podstawowe pojęcia w zakresie zarządzania kryzysowego:
- zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega
na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania
1
2

Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
Dz.U. Nr. 89, poz. 590
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nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub
przywróceniu jej pierwotnego charakteru;
- sytuacja kryzysowa to sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do
zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
- infrastruktura krytyczna to systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane
ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz
służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji
publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. Infrastruktura krytyczna
obejmuje systemy: zaopatrzenia w energię i paliwa, łączności i sieci teleinformatycznych, finansowe, zaopatrzenia w żywność i wodę, ochrony zdrowia, transportowe i komunikacyjne, ratownicze, zapewniające ciągłość
działania administracji publicznej, produkcji, składowania, przechowywania
i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi
substancji niebezpiecznych;
- ochrona infrastruktury krytycznej to zespół przedsięwzięć organizacyjnych
realizowanych w celu zapewnienia funkcjonowania lub szybkiego odtworzenia infrastruktury krytycznej na wypadek zagrożeń, w tym awarii, ataków
oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie;
- planowanie cywilne to całokształt przedsięwzięć organizacyjnych, polegających na opracowywaniu planów, w tym planów reagowania kryzysowego,
i programów, mających na celu optymalne wykorzystanie dostępnych sił
i środków w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny, w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym,
przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli, reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz odtwarzania infrastruktury i przywracania jej
pierwotnego charakteru, ponadto planowanie w zakresie wspierania Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie ich użycia oraz planowanie
wykorzystania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do realizacji zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego;
- Narodowy System Pogotowia Kryzysowego (NSPK) to realizowane przez
organy administracji rządowej oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
zadania i procedury mające na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym,
przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań oraz reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.
Ponadto ustawa stanowi iż, plany reagowania kryzysowego tworzy się na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. W skład planów reagowania kryzysowego wchodzi: plan główny; procedury reagowania kryzysowego
określające zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny; załączniki funkcjonalne do planu głównego.
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Za zarządzanie kryzysowe na terytorium kraju, zgodnie z ustawą, odpowiada
Rada Ministrów, przy której powołano Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego,
jako organ opiniotwórczo-doradczy w sprawach inicjowania i koordynowania dzia3
łań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego oraz podległe Preze4
sowi Rady Ministrów Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, zapewniające obsługę
Rady Ministrów i Rządowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego w sprawach
zarządzania kryzysowego.
Ustawa zobowiązuje ministrów i kierujących urzędami centralnymi do utworzenia w swoich urzędach zespołów zarządzania kryzysowego.
Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie województwa jest wojewoda a organem pomocniczym wojewody w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest wojewódzki zespół zarządzania
kryzysowego. Na terenie powiatu za zarządzanie kryzysowe odpowiada starosta
a organem pomocniczym starosty jest powiatowy zespół zarządzania kryzysowego. Organem odpowiadającym za zarządzanie kryzysowe na terenie gminy jest
wójt, burmistrz, prezydent miasta a organem pomocniczym jest gminny zespół
zarządzania kryzysowego.
Prezes Rady Ministrów z własnej inicjatywy, na wniosek właściwego ministra,
kierownika urzędu centralnego lub wojewody, może wprowadzić na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo jego części, w drodze zarządzenia, następujący stopień alarmowy:
1) Pierwszy stopień alarmowy – w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub innego zdarzenia, których rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.
2) Drugi stopień alarmowy – w przypadku uzyskania informacji o możliwości
wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub innego zdarzenia,
powodujących zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.
3) Trzeci stopień alarmowy – w przypadku uzyskania informacji
o osobach lub organizacjach przygotowujących działania terrorystyczne
godzące w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej lub wystąpienia aktów terroru godzących w bezpieczeństwo innych państw albo w przypadku
uzyskania informacji o możliwości wystąpienia innego zdarzenia godzącego w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw.
4) Czwarty stopień alarmowy – w przypadku wystąpienia zdarzenia
o charakterze terrorystycznym lub innego zdarzenia, powodujących zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw.
Jeżeli w sytuacji kryzysowej użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub
może okazać się niewystarczające, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej, Minister Obrony Narodowej, na wniosek wojewody, może przekazać do jego dyspozycji
pododdziały lub oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wraz ze skierowaniem ich do wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa przygotowało i przedstawiło 17 grudnia 2008 r.
3

Zarządzenie Nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie organizacji i trybu
pracy Rządowego Zespołu zarządzania Kryzysowego (M.P. z 2008 r. Nr 61, poz. 538)
4
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (Dz. U. z 2008 r. Nr 128, poz. 821)
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projekt zmiany ustawy o zarządzaniu kryzysowym, który 3 lutego 2009 r. został
5
zaakceptowany przez Radę Ministrów.
Celem proponowanych zmian jest wyeliminowanie licznych wątpliwości powstałych w zakresie interpretacji podczas stosowania przepisów prawa, a przede
wszystkim stworzenie efektywnego i czytelnego systemu zarządzania kryzysowego. Nowelizacja obejmuje między innymi zmianę definicji zarządzania kryzysowego
(art. 2).
Istotą zmiany jest rozszerzenie katalogu podejmowanych działań o usuwanie
skutków sytuacji kryzysowych oraz ograniczenie procesu odtwarzania do zasobów
infrastruktury krytycznej. Powyższe ograniczenie uwarunkowane jest koniecznością koncentrowania się organów administracji publicznej tylko na tych zasobach
i infrastrukturze, które umożliwia społeczeństwu przetrwanie w warunkach zaistniałych po sytuacji kryzysowej, a jednocześnie stwarza warunki do przeciwstawienia
się nawrotom tej sytuacji albo powstałej w związku z zaistnieniem nowych zagrożeń.
Zmianie ulega definicja sytuacji kryzysowej. Nowa definicja uzależnia zaistnienie sytuacji kryzysowej wyłącznie od wystąpienia zagrożenia, które wpływa
negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi lub środowiska w stopniu wywołującym ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej (gdy
zasoby i procedury działania tych podmiotów okazują się być niewystarczające).
Wprowadzono nowe definicje niezbędnych w procesie zarządzania kryzysowego pojęć: cyklu planowania, siatki bezpieczeństwa, mapy zagrożenia, mapy
ryzyka, zdarzenia o charakterze terrorystycznym.
Ograniczono dokumentację procedur reagowania kryzysowego do niezbędnej
ilości dokumentów umożliwiających sprawne kierowanie siłami i środkami, które
zaplanowano do użycia w wypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej.
Proponowany jest nowy art. 5a, który na potrzeby Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego wprowadza obowiązek sporządzania przez ministrów i kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów „Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego”.
Raport o zagrożeniach służyć będzie zapewnieniu spójności pomiędzy planami zarządzania kryzysowego a innymi planami, których obowiązek wykonania
wynika z innych przepisów. Ma to doprowadzić do urealnienia planowanych działań oraz wyeliminuje przedsięwzięcia które się dublują.
Utworzenie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej (art. 5b)
pozwoli wyodrębnić obiekty, urządzenia, instalacje i usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, instytucji i przedsiębiorców.
Nowelizacja ustawy, idąc za doświadczeniami Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Estonii czy Hiszpanii, nadaje szczególna rangę problematyce ochrony
infrastruktury krytycznej.
Art. 21a podkreśla rolę organów administracji rządowej właściwych w sprawach rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania zagrożeń, w tym szczególna rolę
szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który otrzymuje ustawowe upoważnienie do udzielania zaleceń, w celu ochrony infrastruktury krytycznej, organom
i podmiotom zagrożonym działaniami o charakterze terrorystycznym. Jednocześnie
5
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przepis umożliwia szefowi ABW przekazywanie do tych podmiotów niezbędnych
informacji służących przeciwdziałaniu tym zagrożeniom, także uzyskanych w toku
działalności.
Projekt zmiany ustawy przewiduje zmianę usytuowania centrów zarządzania
kryzysowego. Centra zarządzania kryzysowego nie będą musiały mieścić się
w siedzibach urzędów jak dotychczas. Będą mogły być zorganizowane, na bazie
właściwych służb, inspekcji lub straży.
Wszystkie zmiany wprowadzone do ustawy mają jeden podstawowy cel. Chodzi o to by być przygotowanym do sytuacji kryzysowej tzn. nie zajmować się kryzysem dopiero w momencie kiedy nastąpi, ale dużo wcześniej – podejmując działania, które będą zapobiegały powstawaniu sytuacji kryzysowych a w momencie ich
wystąpienia pozwolą na szybkie i skuteczne ich rozwiązywanie.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej6 określa
zakres działów administracji rządowej oraz właściwość ministra kierującego danym
działem.
Zgodnie z postanowieniami ustawy, ministrowie kierujący działami administracji rządowej oraz kierownicy urzędów centralnych, odpowiadają między innymi,
w ramach swoich urzędów, za zadania dotyczące zarządzania kryzysowego.
Prezes Rady Ministrów i podległy mu Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa stanowią ogólnokrajowe centrum
koordynacyjne. Ministrowie kierujący działami administracji rządowej oraz kierownicy urzędów centralnych kierują utworzonymi w swoich urzędach zespołami zarządzania kryzysowego.
Ustawa o działach administracji rządowej nie rozwiązuje podziału kompetencji
administracji rządowej w zakresie zarządzania kryzysowego, uszczegółowiają je
ustawy regulujące funkcjonowania administracji rządowej w województwie, samorządów terytorialnych oraz straży, służb i inspekcji, mających charakter administracji rządowej.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie7
określa zasady funkcjonowania administracji w województwie.
Zgodnie z ustawą administrację rządową na obszarze województwa wykonują: wojewoda, działający pod zwierzchnictwem wojewody kierownicy zespolonych
służb, inspekcji i straży; organy administracji niezespolonej, organy samorządu
terytorialnego, działający pod zwierzchnictwem starosty kierownicy powiatowych
służb, inspekcji i straży, organy innych samorządów.
Wojewoda jest: przedstawicielem Rady Ministrów w województwie; zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej; organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego; organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów
o postępowaniu administracyjnym; reprezentantem Skarbu Państwa.
Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów odpowiada za wykonywanie
polityki rządu na obszarze województwa, a w szczególności: zapewnia współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej
działających na obszarze województwa i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatel6
7
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skich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach; dokonuje oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa,
opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy; wykonuje i koordynuje zadania w zakresie
obronności i bezpieczeństwa państwa, wynikające z odrębnych ustaw.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;8 określa m.in.
zakres działania i zadania powiatu, władze powiatu, akty prawa miejscowego stanowione przez powiat, mienie powiatu, finanse powiatu, związki, stowarzyszenia
i porozumienia powiatów, nadzór nad działalnością powiatu.
Zgodnie z ustawą powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne
o charakterze ponadgminnym w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony
zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej,
gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa
śródlądowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, przeciwdziałania bezrobociu oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obronności, promocji powiatu, współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Ponadto do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania
określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb,
inspekcji i straży.
Na czele powiatu stoi rada powiatu, jako organ stanowiący, wybieranych
w wyborach powszechnych oraz zarząd, któremu przewodniczy starosta. Spośród
swego grona rada wybiera przewodniczącego. Funkcje kontrolne rada pełni poprzez komisję rewizyjną.
Zarząd powiatu wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie tworzą powiatową administrację zespoloną. Służbowo podlegają właściwym organom szczebla wojewódzkiego.
Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza
i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. W przypadku wprowadzenia
stanu klęski żywiołowej działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym9 określa m.in. zakres
działania i zadania gminy, władze gminy, akty prawa miejscowego stanowionego
przez gminę, mienie komunalne, gminną gospodarkę finansową, związki
i porozumienia międzygminne, stowarzyszenia gmin, nadzór nad działalnością
gminną.
Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie
8
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zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Ustawy mogą
nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać
również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; lokalnego transportu zbiorowego; ochrony zdrowia; pomocy
społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; gminnego budownictwa
mieszkaniowego; edukacji publicznej; kultury, w tym bibliotek gminnych i innych
instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; kultury
fizycznej
i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; targowisk i hal
targowych; zieleni gminnej i zadrzewień; cmentarzy gminnych; porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych; polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w
ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; wspierania i upowszechniania idei
samorządowej; promocji gminy; współpracy z organizacjami pozarządowymi;
współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Określone w ustawie zadania gmina realizuje przez swoje organy: radę gminy
(organ stanowiący i kontrolny) oraz wykonawczy: wójta, burmistrza gminy (miejskie
i miejsko wiejskie) lub prezydenta (w gminach miejskich powyżej 100 000 mieszkańców).
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej,10 określa tryb
wprowadzenia i zniesienia stanu klęski żywiołowej, a także zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu klęski żywiołowej.
W odróżnieniu od ustawowych regulacji stanu wojennego oraz stanu wyjątkowego, ustawa o stanie klęski żywiołowej nie zawiera przepisu wyraźnie wskazującego, od jakiej chwili obowiązuje stan klęski żywiołowej. Trzeba przyjąć, iż stan
klęski obowiązuje od dnia ogłoszenia rozporządzenia Rady Ministrów. Ustawa
definiuje występujące w konstytucyjnej regulacji pojęcia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej oraz awarii technicznej:
- klęska żywiołowa to katastrofa naturalna lub awaria techniczna, których
skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich
rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona
mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych
środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem;
- katastrofa naturalna to zdarzenie związane z działaniem sił natury,
w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne
10
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wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska
lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe
występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu;
- awaria techniczna to gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości.
Katastrofą naturalną lub awarią techniczną może być również zdarzenie wywołane działaniem terrorystycznym.
Do najważniejszych ustaleń ustawy należy:
- stan klęski żywiołowej może być wprowadzony na obszarze, na którym
wystąpiła klęska żywiołowa, a także na obszarze, na którym wystąpiły lub
mogą wystąpić skutki tej klęski;
- stan klęski żywiołowej wprowadza się na czas oznaczony, niezbędny dla
zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, nie dłuższy niż
30 dni;
- Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić stan klęski
żywiołowej z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego wojewody.
W rozporządzeniu, określa się przyczyny, datę wprowadzenia oraz obszar
i czas trwania stanu klęski żywiołowej, a także, w zakresie dopuszczonym
niniejszą ustawą, rodzaje niezbędnych ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela. Rozporządzenie, ogłasza się w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto podaje do publicznej wiadomości, w drodze obwieszczenia właściwego wojewody przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym obszarze;
- redaktorzy naczelni dzienników oraz nadawcy programów radiowych i telewizyjnych są obowiązani do niezwłocznego, nieodpłatnego podania do
publicznej wiadomości rozporządzenia Rady Ministrów o wprowadzeniu
stanu klęski żywiołowej, przekazanego im przez wojewodę właściwego ze
względu na siedzibę redakcji lub nadawcy;
- stan klęski żywiołowej może zostać przedłużony na czas oznaczony,
w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, po wyrażeniu przez Sejm zgody
na to przedłużenie;
- Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, znosi stan klęski żywiołowej na
całym obszarze jego obowiązywania lub na części tego obszaru przed
upływem czasu, na który został wprowadzony, jeżeli ustaną przyczyny jego
wprowadzenia;
- w czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia kierują: wójt (burmistrz, prezydent miasta) – jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono tylko na obszarze gminy, starosta – jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu, wojewoda – jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej
niż jednego powiatu wchodzącego w skład województwa, minister właściwy do spraw wewnętrznych lub inny minister, do zakresu działania którego
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należy zapobieganie skutkom danej klęski żywiołowej lub ich usuwanie,
a w przypadku wątpliwości co do właściwości ministra lub w przypadku gdy
właściwych jest kilku ministrów – minister wyznaczony przez Prezesa Rady
Ministrów – jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej
niż jednego województwa;
wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wydawać polecenia wiążące organom jednostek pomocniczych, kierownikom jednostek organizacyjnych
utworzonych przez gminę, kierownikom jednostek ochrony przeciwpożarowej działających na obszarze gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych czasowo przekazanych przez właściwe organy do jego dyspozycji
i skierowanych do wykonywania zadań na obszarze gminy;
w czasie klęski żywiołowej, wójt (burmistrz, prezydent miasta nie będącego
miastem na prawach powiatu) podlega staroście;
w razie niezdolności do kierowania lub niewłaściwego kierowania działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub
ich usunięcia, wojewoda z inicjatywy własnej lub na wniosek starosty może
zawiesić uprawnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz wyznaczyć pełnomocnika do kierowania tymi działaniami;
wojewodzie są podporządkowane organy i jednostki organizacyjne administracji rządowej i samorządu województwa działające na obszarze województwa oraz inne siły i środki wydzielone do jego dyspozycji i skierowane
do wykonywania tych działań na obszarze województwa, w tym pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
w zakresie działań prowadzonych w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia minister kierujący działaniami prowadzonymi
w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej, może wydawać polecenia
wiążące organom administracji rządowej, z wyjątkiem Rady Ministrów,
Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesów Rady Ministrów, a także wydawać
polecenia wiążące organom samorządu terytorialnego;
wojewodowie, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), starostowie są
obowiązani do współdziałania i wzajemnego przekazywania informacji
w zakresie zapobiegania skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwania;
Minister kierujący działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom
klęski żywiołowej jest obowiązany do informowania na bieżąco Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów o skutkach klęski żywiołowej i działaniach podejmowanych w celu zapobieżenia tym skutkom
lub ich usunięcia;
w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu są obowiązane uczestniczyć: Państwowa Straż Pożarna i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, Policja, jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, jednostki ochrony zdrowia, Straż Graniczna, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa oraz inne właściwe w tych sprawach państwowe
urzędy, agencje, inspekcje, straże i służby;
w czasie stanu klęski żywiołowej, jeżeli użycie innych sił i środków jest
niemożliwe lub niewystarczające, Minister Obrony Narodowej może przekazać do dyspozycji wojewody, na którego obszarze działania występuje
klęska żywiołowa, pododdziały lub oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
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Polskiej, wraz ze skierowaniem ich do wykonywania zadań związanych
z zapobieżeniem skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięciem;
- ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej stosuje się do osób fizycznych zamieszkałych lub czasowo przebywających na obszarze, na którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej, oraz odpowiednio do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę lub prowadzących
działalność na obszarze, na którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej;
- jeżeli siły i środki, którymi dysponuje wójt (burmistrz, prezydent miasta),
starosta lub wojewoda albo pełnomocnik, są niewystarczające, można
wprowadzić obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych;
- w celu usprawnienia przemieszczania się środków transportowych niezbędnych dla prowadzenia działań ratowniczych mogą być wprowadzone
ograniczenia w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym oraz w ruchu
jednostek pływających na śródlądowych drogach wodnych, morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym;
- dla zapewnienia łączności na potrzeby działań ratowniczych mogą być
wprowadzone ograniczenia w wykonywaniu pocztowych usług o charakterze powszechnym lub usług kurierskich.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskie, 11 jest jednym z aktów prawnych, który określa użycie Sił
Zbrojnych w przeciwdziałaniu zagrożeniom niemilitarnym. W art. 3 ustawy określono iż: Siły Zbrojne mogą brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich
skutków, działaniach antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania życia ludzkiego, a także w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu. Ponadto
w art. 60, ust.8 zawarto: powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych, przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, może nastąpić w celu udziału
jednostek wojskowych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków. Do
odbycia ćwiczeń wojskowych powołuje się żołnierzy rezerwy przede wszystkim
spoza obszaru objętego klęską żywiołową i likwidacją jej skutków.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej; 12 definiuje
m.in. pojęcie ochrony przeciwpożarowej, która polega na realizacji przedsięwzięć
mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem,
klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, prowadzenie działań ratowniczych.
Ustawa wprowadza ważne dla zarządzania kryzysowego pojęcia:
- działania ratownicze – to każda czynność podjęta w celu ochrony życia,
zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
- inne miejscowe zagrożenia – to zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody niebędące pożarem ani klęską żywio11
12

Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 j.t. z późn. zm.
Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 j.t. z późn. zm.
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łową, stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska,
któremu zapobieżenie lub którego usunięcie skutków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków;
- krajowy system ratowniczo-gaśniczy – to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą, w celu ratowania życia,
zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń; system ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy
cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.
Ponadto ustawa określa zasady zapobiegania, pożarowi, klęsce żywiołowej
lub innemu miejscowemu zagrożeniu, organizacje ochrony przeciwpożarowej,
działania ratownicze.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne13 reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami
wodnymi. Wprowadza pojęcie zarządzanie zasobami wodnymi, którym jest zaspokajanie potrzeb ludności, gospodarki, ochrona wód i środowiska związanego z tymi
zasobami, w szczególności w zakresie: zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości
wody dla ludności; ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub nadmierną eksploatacją; utrzymywanie lub poprawa stanu ekosystemów wodnych i od wody zależnych; ochrona przed powodzią oraz suszą; zapewnienie wody na potrzeby rolnictwa oraz przemysłu; zaspokojenie potrzeb związanych z turystyką, sportem oraz rekreacją; tworzenie warunków dla energetycznego, transportowego oraz rybackiego wykorzystania wód.
Ustawa określa:
- organy właściwe do spraw gospodarki wodnej, którymi są: minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej – jako centralny organ administracji rządowej, nadzorowany przez
ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, dyrektor regionalnego
zarządu gospodarki wodnej – jako organ administracji rządowej niezespolonej, podlegający Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, wojewoda, organy jednostek samorządu terytorialnego;
- utrzymywanie wód stanowi obowiązek ich właściciela. Obowiązek utrzymywania tworzących brzeg wody budowli lub murów niebędących urządzeniami wodnymi należy do ich właścicieli;
- wody, jako integralna część środowiska oraz siedliska dla zwierząt i roślin,
podlegają ochronie, niezależnie od tego, czyją stanowią własność. Celem
ochrony wód jest utrzymywanie lub poprawa jakości wód, biologicznych
stosunków w środowisku wodnym i na terenach podmokłych;
- ochronę przed powodzią oraz suszą prowadzi się zgodnie z planami ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze
kraju, a także planami ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego;
- ochronę ludzi i mienia przed powodzią oraz suszą realizuje się w szczególności przez: zachowanie i tworzenie wszelkich systemów retencji wód,
budowę i rozbudowę zbiorników retencyjnych, suchych zbiorników prze13

Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 j.t. z późn. zm.
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-

ciwpowodziowych oraz polderów przeciwpowodziowych, racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, a także
sterowanie przepływami wód, funkcjonowanie systemu ostrzegania przed
niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze oraz hydrosferze, kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub
terenów zalewowych, budowanie oraz utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych, a także kanałów ulgi;
ochrona przed powodzią oraz suszą jest zadaniem organów administracji
rządowej i samorządowej.

Wykaz aktów prawnych dotyczących zarządzania kryzysowego
1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
Ustawy
1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416 j.t. z późn. zm.)
2) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416 j.t. z późn. zm.)
3) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 j.t. z późn. zm.)
4) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr
7, poz. 58 j.t. z późn. zm.)
5) Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy
państwowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1944 j.t. z późn.
zm.)
6) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 j.t. z późn. zm.)
7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 j.t. z późn. zm.)
8) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 j.t. z późn. zm.)
9) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 j.t. z późn. zm.)
10) Ustawa z 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych (Dz. U. z
2007 r. Nr 89, poz. 594 j.t.)
11) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.
U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 j.t. z późn. zm.)
12) Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. r. o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909 j.t. z późn. zm.)
13) Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji
rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, j.t. z późn. zm.)
14) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w
województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 j.t. z późn.
zm.)
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15) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 j.t. z późn. zm.)
16) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 j.t. z późn. zm.)
17) Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z
2008 r. Nr 93, poz. 583j.t.)
18) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.
U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 j.t.)
19) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 j.t.)
20) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r.
Nr 239, poz. 2019 j.t. z późn. zm.)
21) Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach
odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołu
(Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 906)
22) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i
zakażeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.)
23) Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.)
24) Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.
U. z 2002 r. Nr 113, poz. 985 z późn. zm.)
25) Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r.
Nr 100, poz. 696 j.t. z późn. zm.)
26) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o
kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 156, poz. 1301 z późn.
zm.)
27) Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz. U. z
2002 r. Nr 233, poz. 1955)
28) Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z
2008 r. Nr 189, poz. 1159 j.t. z późn. zm.)
29) Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z
2008 r. Nr 133, poz. 849 j.t.)
30) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2008 r. Nr 115, poz. 728 j.t. z późn. zm.)
31) Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.
U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)
32) Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 z późn.
zm.)
33) Ustawa z dnia 9 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi
Powietrznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1829)
34) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590)
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35) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej,
produktów naftowych, gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2007 r. Nr
52, poz. 343)
36) Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów
morskich (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1055).
Rozporządzenia
1) Rozporządzenie Rady Ministrów (dalej: RRM) z dnia 31 lipca 1993r.
w sprawie przyznawania zakwaterowania i bezpłatnego wyżywienia lub
równoważnika pieniężnego oraz zwrotu kosztów przejazdu osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej (Dz. U. z 1993 r. Nr 74, poz. 348)
2) RRM z dnia 28 września 1993r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. z 1993 r. Nr 91, poz. 421)
3) RRM z dnia 15 lipca 1997r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczególnych zasad udzielania zamówień publicznych ze względu
na ochronę bezpieczeństwa narodowego, ochronę tajemnicy państwowej,
stan klęski żywiołowej lub inny ważny interes państwa (Dz. U. z 1997r.
Nr 81, poz. 515)
4) RRM z dnia 22 lipca 1997r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji, pożyczek i kredytów ze środków Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego na usuwanie skutków powodzi w 1997 r. oraz zasad
spłaty pożyczek i kredytów (Dz. U. z 1997 r. Nr 82, poz. 522)
5) RRM z dnia 22 lipca 1997r. w sprawie zasad i trybu udzielania odszkodowań za straty spowodowane skierowaniem wód zalewowych w inny obszar w związku z zagrożeniem powodzią (Dz. U. z 1997 r. Nr 82, poz.
521)
6) RRM z dnia 29 lipca 1997r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu gmin, na obszarze których stosuje się szczególne zasady
odbudowy i remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek powodzi albo huraganu (Dz. U. z 1997 r. Nr 87, poz. 548),
(Dz. U. z 1997 r. Nr 97, poz. 595), (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 719)
7) Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 12 sierpnia 1997r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia
ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 1997 r. Nr 101,
poz. 634)
8) RRM z dnia 26 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
ustanowienia kontyngentu celnego na towary przywożone z zagranicy na
potrzeby zapobiegania i likwidacji skutków klęski żywiołowej (Dz. U. z
1997 r. Nr 103, poz. 654)
9) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 września
1997 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997r.
(Dz. U. z 1997 r. Nr 120, poz. 762)
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10) RRM z dnia 25 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu oraz warunków uprawniających do ubiegania się o przyznanie bezzwrotnej pomocy w okresie odbudowy gospodarstwa rolnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 124,
poz. 785)
11) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15
listopada 1997 r. w sprawie wykazu gmin, w których stosowane są szczególne rozwiązania dotyczące zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
mające na celu likwidację skutków powodzi (Dz. U. z 1997 r. Nr 153, poz.
1006)
12) RRM z dnia 30 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
ustalenia wykazu gmin, na obszarze których wystąpiła powódź, oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin na finansowanie bieżących zadań własnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 162, poz.
1113), (Dz. U. z 1997 r. Nr 87, poz. 547), (Dz. U. z 1997 r. Nr 97, poz.
594), (Dz. U. z 1997 r. Nr 102, poz. 645), (Dz. U. z 1997 r. Nr 108, poz.
699), (Dz. U. z 1997 r. Nr 135, poz. 915)
13) RRM z dnia 30 grudnia 1997r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
ustalenia wykazu gmin szczególnie dotkniętych powodzią (Dz. U. z 1997r.
Nr 162, poz. 1112), (Dz. U. z 1997r. Nr 108, poz. 698), (Dz. U. z 1997r. Nr
135, poz. 916)
14) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11
marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gmin, w których stosowane są szczególne rozwiązania dotyczące zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu mające na celu likwidację skutków powodzi (Dz.
U. z 1998 r. Nr 38, poz. 222)
15) RRM z dnia 27 lipca 1998 r. w sprawie finansowania przedsięwzięć związanych z zakwaterowaniem osób w przypadkach nadzwyczajnych (Dz. U.
z 1998r. Nr 88, poz. 557)
16) RRM z dnia 14 września 1998r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z 1998r. Nr 121, poz. 798)
17) RRM z dnia 3 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
ustalenia wykazu gmin, na których obszarze wystąpiła powódź w 1998r.
(Dz. U. z 1998r. Nr 135, poz. 877)
18) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18
grudnia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy
specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policą, jednostkami
ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) (Dz. U. z 1998r. Nr 161, poz. 1108)
19) RRM z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania
klęsk żywiołowych (Dz. U. z 1999 r. Nr 55, poz. 573)
20) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrzny chi Administracji z dnia 29
grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (Dz. U. z 1999r. Nr 111, poz. 1311)
21) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4
września 2001 r. w sprawie wykazu miejscowości dotkniętych powodzią
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22)
23)
24)

25)

26)
27)
28)

29)
30)

31)
32)

33)

oraz miejscowości, na których obszarze wystąpiły osuwiska ziemne lub
huragany (Dz. U. z 2001r. Nr 95, poz. 1046)
RRM z dnia 2 października 2001r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika
Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006 (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz.
1255)
RRM z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry – 2006
(Dz. U. z 2001r. Nr 140, poz. 1573)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2
stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejscowości dotkniętych powodzią oraz miejscowości, na których obszarze wystąpiły osuwiska ziemne lub huragany (Dz. U. z 2002r. Nr 6, poz. 57), (Dz.
U. z 2002r. Nr 103, poz. 930)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego
2002 r. w sprawie wzorcowych programów zajęć wychowania fizycznego
dla jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej,
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Urzędu Ochrony
Państwa oraz Szefowi Obrony Cywilnej Kraju (Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.
226)
RRM z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika
Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006 (Dz. U. z 2002r. Nr 31, poz.
278)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27
maja 2002 r. w sprawie wzoru odznaki i legitymacji do odznaki wzorowego
ratownika obrony cywilnej (Dz. U. z 2002r. Nr 119, poz. 1017)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych
poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji
dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. z 2002r. Nr
87, poz. 798)
RRM z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw,
powiatów i gmin (Dz. U. z 2002r. Nr 96, poz. 850)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2002r. w
sprawie określenia gmin miejscowości, w których stosuje się szczególne
zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez żywioły (Dz. U. z 2002r. Nr 157, poz. 1311)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26
września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej (Dz. U. z
2002 Nr 169, poz. 1391)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie
wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek
zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego (Dz. U. z 2002r. Nr 194, poz. 1632)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie określenia dokumentów potwierdzających wykonywanie przez przedsiębiorcę przewozów w ramach pomocy humanitarnej, medycznej lub w
przypadku klęski żywiołowej (Dz. U. z 2002r. Nr 199, poz. 1676)
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34) RRM z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie szczegółowych zasad udziału
pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu (Dz. U. z 2003r. Nr
41, poz. 347)
35) RRM z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie
stanu wyjątkowego (Dz. U. z 2003r. Nr 89, poz. 821)
36) RRM z dnia 28 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu
Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. z 2003r. Nr 210, poz.
2038)
37) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie
planu działań operatora w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Dz. U.
2004 Nr 12 poz. 106)
38) RRM z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U.
2004 Nr 16 poz. 150)
39) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2004r. w
sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych do służby poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia
stanu wojennego i w czasie wojny (Dz. U. z 2004r. Nr 15, poz. 133)
40) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2004 r. w
sprawie mianowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę
kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i
w czasie wojny (Dz. U. z 2004r. Nr 15, poz. 134)
41) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania lotów międzynarodowych przez obce cywilne statki powietrzne oraz stałego pobytu polskich cywilnych statków powietrznych za
granicą i obcych cywilnych statków powietrznych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 94, poz. 916)
42) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004r.
w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny (Dz. U. z 2004r. Nr 122, poz. 1275)
43) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie
sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb
obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. 2004 nr 125 poz. 1309)
44) Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2004 nr 212 poz. 2153)
45) RRM z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad zwalniania przez pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób powołanych do służby w
obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof
i zagrożeń środowiska (Dz. U. z 2005r. Nr 60, poz. 518)
46) RRM z dnia 29 marca 2005r. w sprawie stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 60,
poz. 519)
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47) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie
do służby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta
uzupełnień (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 576)
48) RRM z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania
skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2006r. Nr 191,
poz. 1415)
49) Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
wykonywania przez operatorów zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego (Dz. U. 2007
Nr 90 poz. 603)
50) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2008r. w sprawie
gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołu (Dz. U. z 2008r. Nr 99, poz. 642)
51) RRM z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (Dz. U. z 2008r. Nr 128, poz. 821)
52) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16
września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa
i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2008r.
Nr 180, poz. 1115)
Zarządzenia
1) Zarządzenie Nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2008r.
w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (M.P. z 2008 r. Nr 61, poz. 538)
2) Zarządzenie Nr 20 Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października
2008r. w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu
Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Obrony Narodowej (Dziennik
Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 19, poz. 1271).
Porozumienia
1) Porozumienie z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie współdziałania Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z Policją w zakresie przeciwdziałania
sytuacjom kryzysowym. Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej
z 2005 r. Nr 10, poz. 89.
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Zbigniew DZIEMIANKO
Artur MALEC
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
STRUKTURA ORGANIZACYJNA, PRZEZNACZENIE,
ZADANIA ZESPOŁÓW I GRUP STANOWISKA KIEROWANIA
POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Podstawą prawną do organizacji systemu zarządzania kryzysowego jest
ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym1 oraz ustawa z dnia
18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.2 Ustawy te określają strukturę organizacyjną systemu zarządzania kryzysowego w Polsce oraz obowiązki organów
administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego. Na podstawie tych
aktów prawnych powołano zespoły zarządzania kryzysowego na szczeblu gminy,
powiatu, województwa i kraju. Są to organa kolegialne o charakterze opiniodawczo-doradczym, które merytoryczne wspierają właściwego wojewodę, starostę,
wójta, burmistrza i prezydenta miasta w zakresie zarządzania kryzysowego.
Ze względu na organizację na terenie powiatu służb, inspekcji i straży, powiat
jest uznawany za podstawowy poziom reagowania kryzysowego w Polsce. Starosta, jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej w powiecie wykonuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, przy pomocy powiatowego zespołu
zarządzania kryzysowego.
Strategia zarządzania sytuacjami kryzysowymi powinna zakładać istnienie organów kierowania, sił i środków, zdolnych do działania na określonej przestrzeni.
Realizacja przedsięwzięć związanych z działaniami kryzysowymi powinna być
realizowana na stanowisku kierowania Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK).
Stanowisko przeznaczone do kierowania działaniami kryzysowymi to powiązane organizacyjnie i funkcjonalnie elementy koncepcyjne, organa kierowania
i zabezpieczające rozmieszczone w określonych miejscu. Stanowisko to ma zapewnić sprawne planowanie i zabezpieczenie logistyczne działań kryzysowych,
kierowanie posiadanymi siłami i środkami. Jest to zasadnicze miejsce pracy sztabu
danego szczeblu administracji państwowej w czasie działań kryzysowych. Rozwijane jest we wcześniej wyznaczonym miejscu we wszystkich rodzajach działań
kryzysowych i funkcjonuje w sposób ciągły. Takie stanowisko kierowania Centrum
Zarządzania Kryzysowego powinno zapewnić:
- łączność z przełożonym, podwładnymi i sąsiadami;
- ciągłe przygotowywanie informacji potrzebnych do oceny sytuacji i podejmowania decyzji;
- przygotowywanie planów i zarządzeń;
- koordynację prowadzenia analizy informacji ze wszelkich dostępnych źródeł;
- koordynację potrzeb zabezpieczenia logistycznego;
- przygotowywanie, sporządzanie i przesyłanie meldunków do przełożonego;
- kierowanie siłami i środkami w toku działań kryzysowych;
1
2

Dz. U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590
Dz. U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558
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- nadzór nad realizacją zadań;
- planowanie kolejnych (przyszłych) działań kryzysowych.
Wszystkie zadania działań kryzysowych realizowane są przez obsadę stanowiska kierowania. Obsada ta to zasadniczy element stanowiska kierowania, którego personel przeznaczony jest do planowania i organizowania działań kryzysowych oraz bezpośrednio kierowanie siłami i środkami, to osoby funkcyjne, które
w danym czasie realizują swoje zadania, pracujące w zespołach, grupach, sekcjach, których elementy ze względu na podział funkcjonalny realizują zadania specjalistyczne.
Obsadzenie osobami poszczególnych grup, zespołów, sekcji funkcjonalnych
oraz ich wielkości stanowiska kierowania CZK uzależniona jest od następujących
czynników:
- zadań, jakie ma realizować dana komórka organizacyjna;3
- stopnia przygotowania personelu i wyposażenia w techniczne środki łączności i informatyki;
- potrzeby zapewnienia ciągłości pracy przez 24 godziny z uwzględnieniem
systemu zmianowego;
- wytycznych przełożonego.
Do głównych zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego PCZK
należy:
- pełnienie całodobowych dyżurów;
- współdziałanie z CZK innych organów administracji publicznej;
- nadzór nad funkcjonowaniem systemu monitoringu, systemu ostrzegania
i alarmowania;
- współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze czy też humanitarne.
Wielkość obsady osobami funkcyjnymi PCZK jak najbardziej uzależniona jest
od zaistniałej sytuacji kryzysowej. Zbędne jest utrzymywanie poszczególnych osób
funkcyjnych, które w czasie wypracowania decyzji i prowadzenia działań nie będą
angażowane. Wynikiem końcowym ilości osób funkcyjnych PCZK powinny być
zmienne stany osobowe obsad poszczególnych grup, zespołów.
W czasie działań kryzysowych podstawę do organizacji pracy na stanowisku
kierowania PCZK powinno stanowi:
- treść zadania i warunki jego wykonania;
- ilość dysponowanego czasu, zamiar (koncepcja);
- zarządzenia i wytyczne przełożonego;
- instrukcja organizacji pracy na stanowisku kierowania PCZK.
Organizacja pracy na stanowisku kierowania powinna zapewnić terminowe
dostarczanie Staroście danych niezbędnych do podjęcia decyzji oraz jej realizacji
przez posiadane w dyspozycji siły i środki. Organizatorem pracy na stanowisku
kierowania powinien być Kierownik PCZK. Określa on zasadnicze przedsięwzięcia,
ich zakres, wykonawców i terminy, dotyczące zbierania i opracowywania informacji, planowania i organizowania działań kryzysowych i ich zadań.
Organizatorami pracy w poszczególnych grupach, zespołach stanowiska kierowania są ich szefowie (wyznaczone osoby funkcyjne). Praca na stanowisku kie3

M. Strzoda: Wybrane terminy z zakresu dowodzenia i zarządzania. Warszawa 2002 s. 38 Zespół lub
grupa osób kierownictwa realizująca wspólnie określone zadania, spełniająca określone funkcje.
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rowania musi być tak zorganizowana, aby umożliwiała sprawne realizowanie przez
Grupę Starosty kryzysowych przedsięwzięć stosownie do przyjętej metody przygotowania działań kryzysowych. Kierownik PCZK organizując pracę na stanowisku
kierowania powinien:
- określić, kto i w jakim zakresie, w jakim czasie wykonuje czynności wynikające z sytuacji kryzysowej;
- kto, kiedy i gdzie przyjmie zadanie;
- określić sposób zapoznania obsady stanowiska kierowania z zadaniem
kryzysowym oraz z zamiarem i wytycznymi;
- określić kto i kiedy przekaże zarządzenia dla podległych sił i środków;
- kto, w jakim czasie i jakie dokumenty opracowuje;
- sprecyzować kto, w jakim czasie i w jakiej formie przekazuje zadania dla
podległych sił i środków oraz pozostałe informacje.
Czas działań kryzysowych wymusi od Kierowniku PCZK do organizacji pracy
jednozmianowej bądź pracy dwuzmianowej na stanowisku kierowania.
Struktura organizacyjna PCZK powinna zapewnić prawidłową, stabilną pracę
wszystkich komórek organizacyjnych. Skuteczność kierowania w dużym stopniu
zależy od szybkiego zdobywania, przetwarzania i przesyłania informacji. Zadanie
to może spełnić bardzo dobra organizacja pracy grup i zespołów stanowiska kierowania PCZK, obsadzone doświadczoną kierownicza kadrą Starostwa i osób
niezbędnych w działaniach kryzysowych, które pozwolą osiągnąć maksimum pożądanych wyników przy minimum nakładów.
Mając na uwadze zadania, które stoją przed PCZK, można stwierdzić, iż stanowisko kierowania przeznaczone jest do planowania oraz bezpośredniego kierowania siłami i środkami w czasie sytuacji kryzysowych. W strukturze organizacyjnej
PCZK powinno wyróżnić się dwa zespoły i dwie grupy:
- Grupa Starosty;
- Grupa dystrybucji informacji;
- Zespół planowania i kierowania;
- Zespół zabezpieczenia logistycznego.
Taka struktura organizacyjna PCZK pozwoli na, szybkie wypracowanie planu
działania, sprawne kierowanie siłami i środkami w czasie zaistniałej sytuacji kryzysowej. Zgranie wszystkich osób funkcyjnych stanowiska kierowania można osiągnąć poprzez prowadzenie ćwiczeń, gier i innych przedsięwzięć, które pozwolą
wypracować procedury4 kierowania i działania, które zapewnią sprawność działania.
Wypracowane zasady regulujące postępowanie, sposób, kolejność, tryb realizacji określonych przedsięwzięć oraz przyjęty algorytm postępowania określający
kolejność w procesie realizacji funkcji kierowania mogą posłużyć jako stałe procedury działania. W ten sposób można stworzyć tzw. obowiązujące procedury działania, czyli „…zbiór przepisów obejmujący takie metody postępowania, które prowadzą do określonych lub znormalizowanych procedur bez utraty ich skuteczności”.5 Procedurę taką stosuje się o ile przełożony nie nakaże inaczej.
Zdania stojące przed poszczególnymi grupami i zespołami oraz ich obowiązki powinny być tak sprecyzowane, aby w trakcie zaistniałej sytuacji kryzysowej
4

M. Strzoda, op. cit., s. 68 Całokształt przepisów i zasad regulujących postępowanie, sposób, zasady,
kolejność i tryb realizacji określonych przedsięwzięć lub załatwienia jakiś spraw.
5
Ibidem, s. 53
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można było szybko wypracować, podjąć decyzję, postawić zadania oraz kierować
działaniami kryzysowymi. Analizując pracę poszczególnych grup i zespołów można
określić ich zakres oraz odpowiedzialność w czasie realizacji przedsięwzięć związanych z kryzysem.
Grupę Starosty tworzy Starosta, jego zastępca oraz Kierownik PCZK, ponadto
osoby niezbędne wspierające, które pozwolą stworzyć system pracy dwuzmianowej. Przy pracy dwuzmianowej występuje ciągłość podejmowania decyzji, dekretacji pism itp.
Główne zadania Starosty w czasie działań kryzysowych to:
- znajomość zamiaru przełożonego;
- przewidywanie rozwoju sytuacji;
- podejmowanie decyzji;
- określanie zadań do realizacji;
- kierowanie podległymi siłami i środkami.
W skład Grupy Starosty powinien również wchodzić koordynator ds. kontaktów z mediami, który jest odpowiedzialny za współpracę z mediami, przygotowywanie informacji do przekazania społeczeństwu oraz przygotowywanie wystąpień
samego Starosty. We wskazanym miejscu organizuje centrum prasowe, gdzie
udzielane są środkom masowego przekazu ścisłe, aktualne i wiarygodne informacje dotyczące sytuacji kryzysowej. Dobrze zorganizowana komunikacja władz lokalnych ze społeczeństwem to warunek dobrego kierowania działaniami w sytuacji
kryzysowej.
Grupa dystrybucji informacji – zarządza informacją wchodzącą i wychodzącą,
powinna być wyposażona w niezbędne środki łączności. Grupę stanowią etatowi
pracownicy pionu ochrony informacji, pracownicy kancelarii tajnej i jawnej. Osoby
te posiadają pełną wiedzę w zakresie ewidencji, archiwizacji oraz obiegu dokumentów. Przełożonym wszystkich osób funkcyjnych grupy dystrybucji informacji jest
Pełnomocnik Ochrony Informacji Starostwa Powiatowego.
Grupa ta odpowiada za przygotowanie i dystrybucję informacji na stanowisku
kierowania oraz rozdział, przechowywanie i ewidencjonowanie dokumentów. Prowadzona jest pełna ewidencja pism wchodzących i wychodzących oraz tzw.
„Dziennik działań kryzysowych”.
Grupa dystrybucji informacji powinna być wyposażona w środki łączności
z urządzeniem identyfikacji numeru telefonicznego osoby przekazującej informacje
do PCZK. Po przyjęciu zgłoszenia informacja przekazywana jest do realizacji
zgodnie z dekretacją Starosty bądź jego zastępcy w zależności od tego, w jakim
czasie ta informacja zostanie przyjęta. Fakt ten powinien być odnotowany w dzienniku działań kryzysowych.
Dziennik działań kryzysowych jest dokumentem, którego prowadzenie ma na
celu przedstawienie (zobrazowanie) przebiegu działań, poszczególnych komórek
organizacyjno – funkcjonalnych stanowiska kierowania (grup, zespołów), oraz
przepływu dokumentów i informacji pomiędzy nimi. Prowadzony powinien być
w zakresie 24-godzinnym za daną dobę działania (np. od godziny 00:01 do 24:00).
Dokument ten odzwierciedla chronologicznie wszystkie istotne wydarzenia mające
miejsce w danej grupie (zespole), zapisując datę i czas zdarzenia, jego przebieg,
komu przekazano daną informację oraz jakie w związku z nią podjęto działania.
Po zakończeniu działań kryzysowych dziennik może stanowić materiał wykorzystywany do dokonywania oceni formułowania wniosków.
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Wszystkie informacje w czasie działań kryzysowych powinny być przekazywane drogą osobistego kontaktu zainteresowanych lub poprzez techniczne środki
łączności, w tym w formie elektronicznej oraz dokumentowane w dzienniku działań
kryzysowych.
Zespół planowania i kierowania przeznaczony jest do planowania działań podległych sił i środków oraz wspiera Starostę w procesie decyzyjnym.
Spełnia funkcję planistyczną i organizacyjną w zakresie prowadzonych i przewidywanych działań, odpowiada za opracowanie dokumentów stanowiących podstawę działania dla podległych instytucji wykonujących zadania w czasie działań
kryzysowych.
Zespół zarządzania powinien składać się z następujących grup:
- grupa planowania;
- grupa monitorowania, prognoz i analiz;
- grupa kierowania.
Zespół planowania i kierowania powinni tworzyć etatowi pracownicy Starostwa
stanowisk kierowniczych (naczelnicy wydziałów) oraz przedstawiciele służb mundurowych (policji, wojska, straży pożarnej, straży miejskiej, itp.), którzy posiadają
pełną wiedzę w zakresie prowadzonych i przewidywanych działań. Podział zespołu
na trzy grupy pozwoli na prawidłową realizację przedsięwzięć planistycznych.
Zespół powinien posiadać mapę sytuacyjną6 i dziennik działań kryzysowych
(za zespół planowania i kierowania). Najlepszą mapą będąca na wyposażeniu
stanowiska kierowania do przedstawienia całej sytuacji kryzysowej w formie graficznej powinna być mapa w skali 1:25000. Są to dwa podstawowe dokumenty na
podstawie, których po zakończonych działaniach kryzysowych można przeprowadzić analizę i wyeliminować, zapobiec niektórym zdarzeniom w przyszłości Ważną
role planistyczną działań kryzysowych odgrywa grupa planowania. W czasie cyklu
decyzyjnego będzie planowała działanie sił i środków w czasie sytuacji kryzysowej
oraz opracuje niezbędne dokumenty.
Do zasadniczych zadań grupy należy:
- planowanie i opracowywanie dokumentów, zarządzeń stanowiących podstawę działania kryzysowego dla podległych sił i środków;
- określenie zasadniczych celów, kierunków i zadań współpracy ze społeczeństwem w rejonie działań kryzysowych;
- gromadzenie danych informacyjnych, analitycznych i sprawozdawczych
oraz opracowywanie na ich podstawie dokumentów dla potrzeb kierowania
działaniami kryzysowymi;
- prowadzenie analizy rozwoju sytuacji w obszarze działań kryzysowych;
- rozpoznawanie i ocena zagrożeń oraz monitorowanie sytuacji kryzysowej;
- zbieranie i aktualizowanie danych o stanie gotowości sił i środków przewidywanych do użycia w sytuacjach kryzysowych;
- opracowanie planu pracy Grupy Starosty i Zespołu planowania i kierowania;
- przygotowanie kalkulacji niezbędnych Staroście do podjęcia decyzji;
- analiza i możliwości wykorzystania potencjału ludzkiego;
6

M. Strzoda, op. cit., s. 45 Dokument graficzny wykonany na folii, kalce lub w systemie informatycznym,
który wraz z podkładem mapy topograficznej obrazuje kolejne sytuacje z przebiegu działań prowadzonych w określonym czasie.
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-

opracowanie propozycji użycia sił i środków do działań kryzysowych, oraz
ich podział;
- opracowanie planu użycia sił i środków do działań kryzysowych;
- ciągła znajomość sytuacji kryzysowej, oraz zadań przekazywanych od
przełożonego do realizacji;
- koordynowanie pracy planistycznej poszczególnych komórek organizacyjnych stanowiska kierowania.
Wiodącą komórką organizacyjną stanowiska kierowania w procesie wypracowania decyzji oraz realizacji bieżącego kierowania działaniami i stawianiem zadań
jest grupa kierowania. Organizacja pracy na stanowisku kierowania musi gwarantować ciągłość i sprawność realizacji zadań wynikającą z jego przeznaczenia oraz
umożliwiać sprawny przepływ informacji i skuteczne wykorzystanie informatycznego wspomagania kierowania.
Grupa kierowania spełnia funkcję planistyczną i organizacyjną w zakresie
prowadzonych i przewidywanych działań. Koordynuje działania na stanowisku
kierowania, określa zapotrzebowanie na informacje lub dane potrzebne do powzięcia decyzji przez Starostę. Powinna zapewnić kierowanie siłami i środkami w czasie wykonywania zadań. Organizuje, zabezpiecza i nadzoruje przepływ informacji
wewnątrz stanowiska kierowania. Na grupie kierowania spoczywa odpowiedzialność organizacji łączności w czasie realizacji zadań kryzysowych. Środki radiowe
poszczególnych służb pracują na różnych częstotliwościach często niepokrywających się w zakresie, a zatem powinna być stworzona tabela danych radiowych
wszystkich współdziałających sił i wydzielona jedna wspólna częstotliwość. Jeżeli
jest to niemożliwe i nie ma pokrycia wspólnego zakresu częstotliwości można ustalić dla każdej grupy sił, tzw. „częstotliwość dyżurnego odbioru”. Celowe jest, aby w
grupie kierowania przewidziano przedstawicieli straży pożarnej, policji itp.
Do zasadniczych zadań grupy należy:
- zapewnienie Staroście możliwości sprawnego kierowania podległymi siłami
i środkami;
- kierowanie działaniami kryzysowymi;
- utrzymanie stałej łączności z podległymi siłami i przełożonym;
- koordynowanie pracy na stanowisku kierowania;
- realizację przedsięwzięć zapewniających utrzymanie ciągłości kierowania;
- kierowanie przepływem informacji wewnątrz stanowiska kierowania oraz
do podległych sił i środków;
- planowanie i kierowanie służbą meldunkowo – ostrzegawczą (mediami);
- przekazywanie do grupy planowania wiadomości i danych wymagających
wnikliwej analizy i szczegółowych kalkulacji czasu;
- obieg informacji w zakresie kierowania działaniami z siłami i komórkami
organizacyjnymi w zależności od sytuacji i potrzeb;
- przygotowanie i składanie Staroście, jego zastępcy meldunków o położeniu
i działaniach sił i środków;
- realizację zadań obejmujących planowanie, organizację oraz zarządzanie
pracą systemu łączności i informatyki rozwijanych na potrzeby Powiatowego CZK;
- przygotowywanie zestawień i meldunków o rozwoju sytuacji kryzysowej
i działalności sił i środków.
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Zespół zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach kryzysowych powinien zapewnić w pierwszej kolejności skuteczną realizacje niezbędnych dostaw zaopatrzenia i usług logistycznych na rzecz poszkodowanej ludności a w dalszej kolejności wydzielenie sił i środków do zabezpieczenia mienia, zmniejszenia strat oraz
likwidacji szkód i zniszczeń.
W czasie cyklu decyzyjnego rozwiąże problemy zabezpieczenia logistycznego
sytuacji kryzysowej. Grupy pracujące w zespole przeznaczone są do organizacji
przedsięwzięć logistycznych związanych z zabezpieczeniem materiałowym, technicznym, medycznym. Podstawowym źródłem zaopatrzenia są zapasy zgromadzone w ramach rezerw oraz zasoby materiałowe terenowej infrastruktury logistycznej. Usługi logistyczne powinny być realizowane przede wszystkim w oparciu
o infrastrukturę znajdującą się rejonie lub w jego pobliżu a także przy wykorzystaniu świadczeń osobistych i rzeczowych. Dlatego też zespół zabezpieczenia logistycznego tworzony powinien być na bazie pracowników Starostwa zajmujących
stanowiska kierownicze: specjaliści w sprawach zaopatrzenia, usług gospodarczo
– bytowych, specjaliści posiadający wiedze w sprawach ewakuacyjno – leczniczych, sanitarno – higieniczny i przeciw – epidemiologicznych oraz dyrektorów
przedsiębiorstw, zakładów mających w dyspozycji sprzęt i materiały do zabezpieczenia działań kryzysowych, na których między innymi zostały nałożone wcześniej
wspomniane świadczenia osobiste i rzeczowe. Tak samo jak w zespole planowani
i kierowania i tu powinno prowadzić się mapę sytuacyjną i dziennik działań zespołu. Jeżeli jest to niemożliwe można prowadzić mapę wspólnie z zespołem planowania i kierowania, natomiast dziennik działań powinien być prowadzony oddzielnie. Zadania zespołu powinny być ukierunkowane przede wszystkim na ratowanie
życia i zdrowia poszkodowanej ludności i zapewnienia jej warunków niezbędnych
do przetrwania.
Zespół zabezpieczenia logistycznego powinien składać się z następujących
grup:
- grupa zabezpieczenia materiałowego;
- grupa zabezpieczenia technicznego;
- grupa służby zdrowia i pomocy socjalno – bytowej.
Grupa zabezpieczenia materiałowego składająca się z przedstawicieli zakładów posiadających w dyspozycji materiały, które mogą stanowić niezbędne zabezpieczenie w działaniach kryzysowych. Grupa ta przeznaczona jest do organizowania, planowania i kierowania systemem zabezpieczenia materiałowego sił realizujących zadania w działaniach kryzysowych.
Grupa zabezpieczenia technicznego to przedstawiciele firm, zakładów posiadające w dyspozycji ciężki sprzęt techniczny. W tej grupie powinni znaleźć się
przedstawiciele m.in. miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego (MPK), PKS,
firm transportowych, budowlanych itp. Grupa jest przeznaczona do organizowania,
planowania i kierowania systemem zabezpieczenia technicznego sił.
Grupa służby zdrowia i pomocy socjalno – bytowej – jest organem wykonawczym w zakresie planowania, koordynowania i realizowania przedsięwzięć leczniczo – ewakuacyjnych, sanitarno – higienicznych i przeciw epidemiologicznych,
sanitarnej ochrony ludności. W tej grupie powinni znaleźć się miedzy innymi dyrektorzy: sanepidu, szpitala, przychodni, itp.
Do zasadniczych zadań zespołu zabezpieczenia logistycznego należy:
- analiza potrzeb materiałowych i gospodarczo – bytowych;
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-

analiza potrzeb transportowych;
kierowanie zabezpieczeniem logistycznym prowadzonych działań kryzysowych;
- rozdział środków materiałowych i technicznych dla zabezpieczenia sił,
a także ich pozyskiwanie;
- organizowanie współdziałania w zakresie wsparcia logistycznego;
- bieżąca znajomość sytuacji logistycznej oraz przekazywanie zasadniczych
wniosków do grupy kierowania;
- zbieranie, gromadzenie, analizowanie i opracowywanie informacji logistycznych w czasie działań kryzysowych;
- prognozowanie potrzeb materiałowych i technicznych dla działających sił
oraz potrzeb dowozu i ewakuacji;
- planowanie zabezpieczenia medycznego sił, koordynacja jego realizacji
i kierowanie bieżące tym procesem;
- sprawowanie nadzoru nad działalnością podległego potencjału medycznego;
- analizowanie stanu sanitarno – higienicznego obszaru działań;
- stałe zbieranie danych o sytuacji medycznej, analizowanie i przedstawianie
propozycji do decyzji w zakresie zabezpieczenia leczniczo – ewakuacyjnego, sanitarno – przeciwepidemicznego i zaopatrzenia medycznego;
- prowadzenie ewidencji stanu osobowego działających sił i środków.
Podstawę do organizacji pracy na stanowisku kierowania PCZK powinno stanowić: treść zadania sytuacji kryzysowej i warunki jego realizacji, ilość dysponowanego czasu, zamiar (koncepcja) przełożonego, zarządzenia kryzysowe
i wytyczne przełożonego.
Organizatorem pracy na stanowisku kierowania jest Kierownik PCZK, określa
on zasadnicze przedsięwzięcia, ich zakres, wykonawców i terminy, szczególnie
dotyczące zbierania i opracowywania informacji, planowania i organizowania działań i kontroli postawionych zadań kryzysowych.
Organizatorami pracy w poszczególnych zespołach, grupach są ich szefowie:
- Szef Grupy Dystrybucji Informacji – Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnej;
- Szef Zespołu Planowania i Kierowania – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
- Szef Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego – Naczelnik Wydziału Infrastruktury.
Praca na stanowisku kierowania musi być tak zorganizowana, aby umożliwiała sprawne realizowanie przez Starostwo wszystkich przedsięwzięć stosownie do
przyjętej metody przygotowania działań kryzysowych. Organizując pracę szefowie
zespołów powinni:
- określić, kto i w jakim zakresie, w jakim czasie wykonuje czynności wynikające z otrzymanego zadania;
- kto, kiedy i gdzie przyjmie zadanie;
- określić czas i zakres przygotowania danych do decyzji;
- kto, w jakim czasie i jakie dokumenty opracowuje;
- sprecyzować kto, w jakim czasie i w jakiej formie przekazuje zadania dla
poszczególnych sił.
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Praca na stanowisku kierowania powinna być prowadzona w systemie dwuzmianowym. Szefowie poszczególnych zespołów, grup zdania i przyjęcie obowiązków realizują w obecności Starosty. Przekazania zmiany powinno się dokonać
podczas odprawy, w której uczestniczą szefowie zespołów i grup I i II zmiany.
Procedura przekazania nie trwa dłużej niż 20 – 30 minut i obejmuje zapoznanie z następującymi elementami:
- aktualną sytuacją, położenia sił i środków;
- zadaniami realizowanymi w czasie trwania zmiany;
- meldunkami i wnioskami otrzymanymi w czasie trwania zmiany oraz ich aktualny stan realizacji;
- meldunkami i wnioskami wysłanymi w czasie trwania zmiany oraz ich stopniem realizacji;
- wykonanymi dokumentami;
- otrzymanymi innymi zadaniami oraz stan ich realizacją;
- dokumentacją stanowiska pracy;
- ewidencją realizacji zadań według zapisów w dzienniku działań kryzysowych.
Integralną częścią przekazania zmiany jest orientowanie w sytuacji kryzysowej, które przedstawia szef grupy kierowania.
Szczegółowe zasady przekazania zmiany oraz składy zmian regulują szefowie poszczególnych zespołów, grup. Całość odprawy prowadzi Kierownik PCZK.
7

Tabela nr 1. Plan odprawy do przekazania zmiany.
Lp.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7

ZAGADNIENIA
Zapoznanie z celem odprawy.
Zapoznanie z zadaniem, które wpłynęło podczas pracy zmiany i jak przebiegał proces
planowania.
Bieżąca sytuacja sił i środków oraz realizacja
przez nie zadań. Jakie dokumenty i kiedy
przesłano do podległych sił?
Sytuacja w zakresie planowania działań kryzysowych w zespole planowania i kierowania.
Stopień realizacji zadań planistycznych, problemy do rozwiązania w toku pracy zmiany.
Sytuacja w zakresie zabezpieczenia logistycznego. Stopień realizacji zadań zabezpieczenia
logistycznego, problemy do rozwiązania w toku
pracy zmiany.
Postawienie zadań do pracy dla zmiany przyjmującej.

Opracowanie własne.

REFERUJĄCY
Kierownik Powiatowego
CZK

CZAS
do 2 min.

Kierownik Powiatowego
CZK

do 8 min.

Szef grupy kierowania

do 5 min.

Szef zespołu planowania i kierowania

do 5 min.

Szef zespołu zabezpieczenia logistycznego

do 5 min.

Starosta / Kierownik
Powiatowego CZK

do 5 min.
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Jerzy GOLIANEK
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
ROZWÓJ PRAWA KONFLIKTÓW ZBROJNYCH W XX WIEKU
Pierwsza wojna światowa, ogrom zniszczeń, śmierć milionów żołnierzy i osób
cywilnych oraz jeszcze większa ilość rannych i kontuzjowanych stały się sygnałem
do pracy nad doskonaleniem międzynarodowego prawa wojennego i jego nierozłącznej części – międzynarodowego prawa humanitarnego. Jednym z tego wyrazów był podpisany 17 czerwca 1925 r. w Genewie protokół, zwany Protokołem
Genewskim, dotyczący zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących
lub podobnych oraz środków bakteriologicznych. Protokół wszedł w życie 8 lutego
1928 roku. Sygnatariuszami protokołu jest 114 państw. Najważniejszy fragment
dokumentu brzmi: „Pełnomocnicy, podpisani w imieniu swoich rządów odnośnych:
zważywszy, że używanie na wojnie gazów duszących, traktujących oraz wszelkich
cieczy, materiałów lub sposobów analogicznych zostało słusznie potępione przez
opinię ogólną świata cywilizowanego, zważywszy, że zabronienie tego używania
było zamieszczone w układach, do których należy większość państw świata, pragnąc spowodować powszechne uznanie, że ten zakaz, który nakłada obowiązek
zarówno na sumienie, jak na czyny narodów jest włączony do prawa międzynarodowego, oświadczają: Ze Wysokie Umawiające się strony dołożą wszelkich starań,
aby skłonić inne państwa do niniejszego protokołu”.
Szerokie tło historyczne i polityczne podpisania protokółu znajdujemy w obszernej monografii A. Czubińskiego pt. „Europa dwudziestego wieku” oraz w cytowanym niżej „Małym Oksfordzkim Słowniku Historii Świata w XX wieku”.1
Innym, jeszcze bardziej donośnym wydarzeniem tego samego roku było podpisanie w sierpniu 1928 roku i przez większość krajów ratyfikowanie układu międzynarodowego, znanego pod nazwą Pakt Brianda – Kellogga, „o wyrzeczeniu się
wojny jako środka w stosunkach międzypaństwowych”. Po raz pierwszy uznano
wojnę jako środek nielegalny w stosunkach międzynarodowych i potępiono jako
taką. Autorami tego paktu byli: francuski minister spraw zagranicznych Aristide
Briand (1862 – 1932), działacz socjalistyczny, gorący zwolennik umocnienia pokojowej roli Ligi Narodów i Frank Billings Kellogg (1856 – 1937) amerykański polityk,
sekretarz stanu USA w latach 1925 – 1929. Obaj politycy zostali laureatami Pokojowej Nagrody Nobla. Słabą stroną paktu było brak postanowień w sprawie określenia środków i sposobów wcielenia go w życie.2
W okresie międzywojennym powstały we wszystkich krajach europejskich narodowe organizacje Czerwonego Krzyża, w tym Polski Czerwony Krzyż (PCK), a
w krajach muzułmańskich Czerwonego Półksiężyca. Czerwony Krzyż powstał też
w większości państw amerykańskich. Wraz z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża (MKCK) podjęły one działalność humanitarną, kodyfikacyjną oraz
edukacyjną w celu szerzenia świadomości prawnej swych obywateli oraz propagowania humanitaryzmu w czasie pokoju i podczas wojny. Przez świadomość
prawną MKCK rozumiał i nadal rozumie odzwierciedlenie treści norm prawnych
1
2

A. Czubiński: Europa dwudziestego wieku. Zarys historii politycznej. Poznań 1998, s. 108-114
Mały Oksfordzki Słownik Historii Świata w XX wieku. Warszawa 1996, s. 70-71
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i cech porządku prawnego w świadomości jednostek i grup społecznych. Ważną
funkcją Czerwonego Krzyża jest też szerzenie w społeczeństwach kultury prawnej,
co może owocować wzmocnieniem humanitarnym postaw i działań społeczeństw.
W 1929 roku Komitet Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie zaproponował dwie konwencje dotyczące ochrony ludności cywilnej podczas wojny.
Projekty konwencji nie zostały do 1939 roku ratyfikowane przez szereg państw
i tym samym nie weszły w życie.3 Utrudniło to lub wręcz uniemożliwiło Czerwonemu Krzyżowi, zwłaszcza PCK, udzielanie pomocy i ochrony więźniów obozów koncentracyjnych, gett i innych odosobnień i masowego ludobójstwa.
Równolegle lub z pewnym wyprzedzeniem w stosunku do prawa wojennego
rozwijało się międzynarodowe prawo humanitarne. Stopniowo stawało się ono
integralną częścią międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych. Właściwy rozwój powszechnego międzynarodowego prawa humanitarnego datuje się od 1864
roku. Wówczas to zawarto (sygnalizowana już wyżej) konwencją wprowadzającą
obowiązek powszechnego przestrzegania wielu podstawowych zasad humanitarnych, które weszły na stałe do międzynarodowego prawa humanitarnego.
Wśród nich są następujące:
- wszystkie strony walczące muszą traktować ambulanse i szpitale wojskowe jako neutralne i chronić je; personel medyczny powinien mieć możliwość wykonywania funkcji, gdy znajdzie się we władzy nieprzyjaciela;
- wszyscy ranni i chorzy żołnierze mają prawo do opieki bez względu na to,
do jakiej strony walczącej należą;
- znakiem ochronnym wojskowych urządzeń medycznych i personelu medycznego ustanowiono czerwony krzyż na białym polu (odwrócone kolory
szwajcarskiej flagi państwowej jako dowód szacunku i wdzięczności dla
Szwajcarii za jej wkład do tworzenia i funkcjonowania międzynarodowego
prawa humanitarnego). Uchwalone w 1929 roku dwie konwencje humanitarne (o ochronie ludności cywilnej podczas wojny) weszły w życie dopiero
w 1949 roku jako część składowa czterech konwencji genewskich.
W związku z agresją państw koalicji faszystowskiej (Niemcy, Włochy, Japonia
i ich satelici) już podczas II wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu
podjęto prace nad uznaniem agresji w prawie międzynarodowym za zbrodnię
przeciwko pokojowi. Popełnianie przez agresorów ludności cywilnej krajów okupowanych, jeńców wojennych i rannych zbrodnie masowe uznano za zbrodnie przeciwko ludności albo zbrodnie ludobójstwa. Sygnatariusze Karty Atlantyckiej
(14 sierpnia 1941 roku), a od początku 1942 roku Deklaracji Narodów Zjednoczonych, podjęli prace przygotowawcze nad stworzeniem prawnych podstaw ściągania zbrodniarzy wojennych.
Najważniejsze w tej mierze przedsięwzięcia i dokumenty to:
1) Deklaracja 9 państw okupowanych z 13 stycznia 1942 roku;
2) Deklaracja Moskiewska z 30 października 1943 roku o okrucieństwach;
3) Umowa Jałtańska z 11 lutego 1945 roku;
4) Umowa Poczdamska z 2 sierpnia 1945 roku.4
Pierwszy z wymienionych dokumentów powstał z inicjatywy przebywających
na wychodźstwie w Londynie rządów Polski i Czechosłowacji. Na zwołanej z nich
3
4
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inicjatywy na 13 stycznia 1942 roku do Pałacu św. Jakuba w Londynie konferencji
Narodów Zjednoczonych z udziałem rządów krajów okupowanych przez Rzeszę
Niemiecką oraz innych państw sprzymierzonych, a tym W. Brytanii, ZSRR, USA
i Chin uchwalono deklaracją, w której stwierdzono m. in., że akty gwałtu dokonywane przeciwko ludności cywilnej nie mają nic wspólnego z pojęciem działań wojennych lub pojęciem przestępstwa politycznego w rozumieniu przyjętym przez
cywilizowane narody i zapowiedziano, że „Narody Zjednoczone czynią jednym
głównym celem wojny .. ukaranie w drodze normalnego wymiaru sprawiedliwości
ludzi winnych lub odpowiedzialnych za te zbrodnie bez względu na to, czy je nakazali, popełnili lub brali w nich udział”.5
Deklarację Moskiewską z 30 października 1943 roku wydały wspólnie trzy
wielkie mocarstwa: ZSRR, W. Brytania i Stany Zjednoczone. W deklaracji stwierdzono, że „niemieccy oficerowie i żołnierze oraz członkowie NSDAP (...), którzy są
odpowiedzialni lub brali udział w (...) okrucieństwach, masakrach i egzekucjach,
zostaną wydani państwom, w których dopuścili się swoich ohydnych zbrodni,
w celu osądzenia i ukarania zgodnie z prawem tych państw i ich wolnych rządów”.6
Tekst Deklaracji Moskiewskiej zamieszczono i potwierdzono w całości
w Umowie Jałtańskiej (11 lutego 1945r.) i Umowie Poczdamskiej (2 sierpnia 1945
r.). Deklaracja Moskiewska oraz wymienione wyżej Umowy znalazły urzeczywistnienie na procesie norymberskim głównych zbrodniarzy wojennych (1946 r.) i wypracowanym w związku z tym prawem norymberskim. Przedłużeniem procesu
norymberskiego z zastosowaniem jego prawa były procesy przed polskim Najwyższym Trybunałem Narodowym hitlerowskich gauleiterów z Poznania i Gdańska
oraz komendanta obozu w Oświęcimiu – Brzezince. Podobne procesy odbywały
się w innych okupowanych krajach. Nieco tylko zmodyfikowane prawo norymberskie miało zastosowanie w procesie przeciwko japońskim zbrodniarzom wojennym.
Według prof. A. Klafkowskiego, najwybitniejszego polskiego znawcy prawa
norymberskiego, prawo to ma powszechną moc międzynarodowego prawa wojennego. Wykazał w polemice z prawnikami RFN. Poddał ostrej i bezkompromisowej
krytyce stanowisko kolejnych rządów RFN i wspierających ich prawników, niemieckich, z których wielu wysługiwało się hitlerowcom, kwestionujących prawno- międzynarodową, trwałą moc prawa norymberskiego.
Konwencje Genewskie z 1949 roku wyróżniają się uniwersalizmem. Ich stronami w 1989 roku, tj. przed rozpadem ZSRR, Jugosławii i Czechosłowacji, z których wyłoniły się nowe niepodległe państwa, było 165 państw. „Uniwersalizm ten
jako prawo o ochronie ofiar wojny polega na tym, że skodyfikowane w nich podstawowe zasady ochrony ofiar wojny – mające charakter całkiem powszechny –
stanowią rozwinięcie i sprecyzowanie ustalonej zwyczajowo praktyki i uznanych
ogólnie zasad humanitarnego postępowania w czasie wojny. Uniwersalizm Konwencji Genewskich z 1949 roku wyraża się również w tym, że ich postanowienia
stosuje się we wszystkich przypadkach wojny wypowiedzianej, a także w przypadku każdego innego konfliktu zbrojnego między dwiema lub więcej stronami układającymi się”.7

5
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Postanowienia wszystkich tych Konwencji (art. 3 każdej z nich) stosuje się
w pewnym (ograniczonym) zakresie również w czasie konfliktów zbrojnych, które
nie mają charakteru międzynarodowego, np. wojen domowych, powstań, rewolucji
itp. W konfliktach tych obowiązują podstawowe zasady humanitaryzmu. Ograniczona jest możliwość wypowiedzenia konwencji. Strona wypowiadająca (tylko jej to
dotyczy) musi tego dokonać na rok na przód. Podczas trwania konfliktu wypowiedzenie skutkuje dopiero po zakończeniu tego konfliktu bez względu na czas jego
trwania.
Na terenach okupowanych prawna ochrona ludności cywilnej obowiązuje
również po zakończeniu działań wojennych.
Na międzynarodowej konferencji dyplomatycznej w Genewie 12 sierpnia 1949
roku uchwalona została nowa wersja dawnych Konwencji Haskich i Genewskich.
Nowa wersja Konwencji Genewskich w liczbie czterech otrzymały rzymska numerację (I, II, III, IV) i nazwy:
I Konwencja Genewska o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach
czynnych (12 sierpnia 1949).
II Konwencja Genewska o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków sił
zbrojnych na morzu (12 sierpnia 1949).
III Konwencja Genewska o traktowaniu jeńców wojennych (12 sierpnia 1949).
IV Konwencja Genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny (12 sierpnia 1949).
Konwencje mają wspólny dla każdej artykuł 3. Podkreśla on, co stanowi minimum humanitarnego traktowania w konfliktach zbrojnych (wszystkich) niemiędzynarodowych. Artykuł wymienia czyny, popełnione przeciwko osobom uczestniczącym w tych konfliktach, które zaprzestały walki, jeńcom i osobom cywilnym, jakże
są i pozostają zabronione zawsze i wszędzie:
- zamachy na życie i integralność cielesną, w szczególności zabójstwa we
wszelkiej postaci, okaleczenia, okrutne traktowanie i tortury;
- branie zakładników;
- zamachy na godność osobistą, a zwłaszcza poniżające i upokarzające
traktowanie;
- skazywanie i wykonywanie egzekucji bez uprzedniego wyroku wydanego
przez sąd należycie ukonstytuowany i dający gwarancje procesowe uznane za niezbędne przez cywilizowane narody”.8
Ponadto wspólny dla czterech konwencji artykuł 3 stwierdza, że organizacja
humanitarna taka jak MKCK może oferować swoje usługi Stronom konfliktu i że
strony powinny się starać o wprowadzenie w życie w drodze specjalnych porozumień wszystkich lub niektórych postanowień Konwencji.
W przepisach ogólnych i protokole dodatkowym I ujęto sześć dziedzin ponumerowanych cyframi arabskimi (I, II, III, IV – a i b, 5 i 6). Myślą przewodnią są
głównie następujące problemy:
1) Dziedzina stosowania, okres stosowania, ogólne zasady prawa. Oprócz
wojen między dwoma lub większa liczba stron Konwencji Protokołu I, Konwencja i Protokół I mają zastosowanie do konfliktów zbrojnych, w których
ludy walczą przeciwko panowaniu kolonialnemu lub obcej okupacji i prze8

Tłumaczenie: M. Fleming: Podstawowe zasady Konwencji Genewskich i ich protokołów dodatkowych,
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ciwko rasistowskim, realizujące swe prawo do samo stawienia. W wypadkach nie przewidzianych przez konwencje, Protokół lub inne umowy międzynarodowe oraz w razie wypowiedzenia tych umów osoby cywilne i kombatanci pozostają pod ochroną i władzą zasad prawa międzynarodowego
wynikających z ustalanych zwyczajów, zasad humanizmu oraz wymagań
powszechnego sumienia”.9
2) Zakaz represali. Oznacza zakaz odwetu za naruszenia prawa przez drugą
stronę w stosunku do bezbronnych. Tylko w działaniach zbrojnych można
odpowiadać za naruszenie prawa przez stronę przeciwną.
3) Niezbywalność praw. Zasada ta obejmuje niezbywalność praw gwarantowanych przez Konwencje i Protokół i stosuje się do wszystkich praw, które
chronią ofiary wojny.
4) Kontrola. Przestrzegania Konwencji i Protokołów Dodatkowych mogą
sprawować:
b) Mocarstwa opiekuńcze (neutralne w danym konflikcie) za zgodą stron
konfliktu, lub:
c) Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. „Delegacji MKCK są,
w szczególności, uprawnieni do odwiedzania wszystkich miejsc gdzie
przebywają osoby chronione jeńcy wojenni lub cywilni internowani,
oraz prowadzenia z nimi rozmów bez świadków. MKCK powinien uzyskać wszelkie udogodnienia konieczne dla wypełniania jego humanitarnych zadań”.10
5) Sankcje. We wszystkich Konwencjach Genewskich rządy Stron konfliktów
zobowiązane są do ścigania i karania swych poddanych, którzy naruszają
Konwencje i dopuszczają się ciężkich przestępstw określanych jako zbrodnie wojenne, „zbrodnie przeciw ludzkości” lub „zbrodnie ludobójstwa”.
Sankcje mogą też być nałożone na rządy, które inspirowały, popierały lub
lekceważyły wiadomość o popełnionych zbrodniach. Nałożyć je może Międzynarodowy Trybunał jak to miało miejsce w Norymberdze czy w Japonii
są także w specjalnym trybunale powołane do sądzenia zbrodni wojennych
i zbrodni ludobójstwa w byłej Jugosławii.
6) Upowszechnianie. Sygnatariusze Konwencji Genewskich maja określone
obowiązki w tym zakresie: „W czasie pokoju jak i podczas konfliktu zbrojnego wysokie umawiające się strony włącza studiowanie Konwencji i Protokołu do programu szkolenia wojskowego oraz zachęca do takiego studiowania ludność cywilną. Władze wojskowe i cywilne powinny posiadać
pełną znajomość tych tekstów, a dowódcy wojskowi winni się upewnić, że
członkowie sił zbrojnych, którymi dowodzą, znają swoje obowiązki stosownie do postanowień Konwencji i Protokołu. Ponadto strony konfliktu mają
obowiązek czuwania, by byli do dyspozycji doradcy prawni, którzy doradzali by dowódcom wojskowym w sprawie stosowania Konwencji i Protokołu oraz w sprawie odpowiednich wytycznych dla sił zbrojnych w tym
przedmiocie”.11
Protokół dodatkowy II jest uzupełnieniem i uszczegółowieniem postanowień
wspólnego Art. 3 i obejmuje 4 punkty rozwinięte w pod punkty:
9
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1) Ranni, chorzy i rozbitkowie:
1.1. ochrona i leczenie,
1.2. personel medyczny,
1.3. medyczne jednostki i transport,
1.4. emblemat wyróżniający Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
2) Ochrona ludności cywilnej.
3) Ochrona niektórych obiektów.
4) Humanitarne traktowanie:
4.1. podstawowe gwarancje
4.2. osoby pozbawione wolności
4.3. postępowanie karne
4.4. nie dyskryminowanie.
Konwencje Genewskie z 12 sierpnia 1949 roku nie są dokumentami zamkniętymi ani dla nowych sygnatariuszy, ani pod względem swego przedmiotu, gdyż
międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych jest stale doskonalone i wzbogacane.
Wymagają tego nowe fakty historyczne oraz zmiany w międzynarodowej sytuacji
militarnej. Aktualnie gwarancje czterech Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949
roku. zawarte są w 429 artykułach.12
Międzynarodowe prawo wojenne jego nie rozłączna część – prawo humanitarne konfliktów zbrojnych zyskało silne umotywowanie w dokumentach o charakterze politycznym będących umowami międzynarodowymi. Przede wszystkim jest
to Karta Narodów Zjednoczonych. Jej sygnatariuszami są wszystkie państwa
członkowskie ONZ. Od 1945 r., gdy uchwalono ten dokument liczba jego sygnatariuszy rosła prawie do końca XX wieku w miarę powstawania nowych niepodległych państw i przyjmowania ich do ONZ.
W 1948 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło,
a państwa członkowskie ratyfikowały: Powszechną Deklarację Praw Człowieka,
a w 1966 roku Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych.13 Obradująca w Helsinkach Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie uchwaliła w 1975 r. Akt Końcowy KBWE. Został on przyjęty i uzupełniony przez powstałą
jako ciało stałe Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBW przyjęła też Europejską Konwencję Prawa Człowieka i Podstawowych Wolności.14
Z punktu widzenia prawa człowieka i humanitaryzmu oraz w ogóle prawa wojennego i humanitarnego bardzo ważne znaczenie mają niektóre artykuły Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Pośród ogólnej liczby 53
artykułów bezpośredni związek z międzynarodowym prawem wojennym i humanitarnym na najmniej części artykułów Paktu. Tak np. art.2 ust. 1 brzmi: „Każde
z Państw – stron niniejszego Paktu zobowiązuje się przestrzegać i zapewnić
wszystkim osobom, które znajdują się na jego terytorium i podlegają jego jurystykacji, prawa uznane w niniejszym Pakcie bez względu na jakiekolwiek różnice,
takie jak: rasa, kolor skóry, płeć, język, religia, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuacja majątkowa, urodzenie lub jakiekolwiek
12
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inne okoliczności”, a w art. 6 ust. 1 czytamy: „Każda istota ludzka ma przyrodzone
prawo do życia”. Prawo to powinno być chronione przez ustawę. Nikt nie może być
samodzielnie pozbawiony życia.
Art. 7 stanowi, że: „Nikt nie będzie poddawany torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu albo poniżającemu traktowaniu lub karaniu”, a w art. 10 ust. 1 stwierdza
się: „Każda osoba pozbawiona będzie traktowana w sposób humanitarny i z poszanowaniem przyrodzonej godności człowieka”. W art. 20 bardzo ważne znaczenie mają (z punktu widzenia naszego tematu) dwa ustępy: Ust. 1: „Wszelka propaganda wojenna zakazana”; ust. 2: „Popieranie w jakikolwiek sposób nienawiści
narodowej, rasowej lub religijnej, stanowiącej podżeganie do dyskryminacji, wrogości lub gwałtu, powinno być ustawowo zakazane”. W art. 27 bieżę się w obronę
mniejszości: „W państwach, w których istnieją mniejszości, religijne lub językowe,
osoby należące do tych mniejszości nie mogą być pozbawione prawa do własnego
życia kulturalnego, wyznawania i praktykowania własnej religii oraz posługiwania
się własnym językiem wraz z innymi członkami danej grupy”.15
Istotne znaczenie z punktu widzenia międzynarodowego prawa wojennego
i humanitarnego ma art. 2 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych Wolności, który brzmi: „ust. 1. Prawo każdego człowieka do życia
jest chronione przez ustawę. Nikt nie może być pozbawiony życia, wyjąwszy przypadki wykonania wyroku sądowego skazującego za przestępstwo, za które ustawa
przewiduje taką karę; art. 2. Pozbawienie życia nie będzie uznane za sprzeczne
z tym artykułem, jeżeli nastąpi w wyniku bezwzględnie koniecznego użycia siły:
1) obronie jakiejkolwiek osoby przed bezprawna przemocą;
2) w celu wykonania zgodnego z prawem zatrzymania lub uniemożliwienia
ucieczki osobie pozbawionej wolności zgodnie z prawem;
3) w działaniach podjęcia zgodnie z prawem w celu stłumienia zamieszek lub
powstania”.16
Stała i duża aktywność w egzekwowaniu od rządów wszystkich państw humanitaryzmu w konfliktach zbrojnych przejawiają międzynarodowe i krajowe (narodowe) organizacje humanitarne. Stwierdza to i podkreśla R. Bierzanek: „W prawach prowadzonych przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, jak również w dokumentach ONZ przywiązuje się duża wagę do środków mających na
celu potwierdzenie zobowiązań prawno- międzynarodowych, zaciągniętych przez
państwa w zakresie prawa humanitarnego, rozszerzenie zakresu jego stosowania
oraz bardziej skuteczne przestrzeganie w czasie konfliktów zbrojnych”.17
Ważne miejsce w procesie prawa międzynarodowego ograniczania niszczycielskich skutków wojen zajmuje Konwencja Haska z 14 maja 1954 roku o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego. Weszła ona w życie 7 sierpnia
1956 roku. Ratyfikowały ją wszystkie, łącznie z Polską państwa europejskie,
a łącznie 69 państw. Konwencja składa się z 19 artykułów. Te z nich, które mają
szczególne znaczenie, przytaczam w obszernym fragmentach.
Bardzo ważna z poznawczego i praktycznego punktu widzenia jest zawarta
w artykule 1. definicja dóbr kulturalnych: „W rozumieniu niniejszej Konwencji uwa15

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, przyjęty i otwarty do podpisu, ratyfikacji i
przystąpienia, rezolucja Zgromadzenia Ogólnego NZ 2200 A (XXI) w dniu 16 grudnia 1966 roku. Warszawa 1990. Polska ratyfikowała Pakt 3 marca 1977.
16
Europejska Konwencja..., op. cit.
17
R. Bierzanek: Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych. Warszawa 1972r., s. 186
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ża się za dobra kulturalne, bez względu na ich pochodzenie oraz na osobę ich
właściciela:
a) dobra ruchome lub nieruchome, które posiadają wielką wagę dla dziedzictwa kulturalnego narodu, na przykład zabytki architektury, sztuki lub historii, zarówno religijne jak i świeckie, stanowiska archeologiczne, zespoły
budowlane posiadające jako takie znaczenie historyczne lub artystyczne,
dzieła sztuki, rękopisy, książki i inne przedmioty o znaczeniu artystycznym,
historycznym lub archeologicznym jak również zbiory naukowe i poważne
zbiory książek, archiwaliów lub produkcji wyższej określonych dóbr;
b) gmachy, których zasadniczy i stosowany w praktyce przeznaczeniem jest
przechowywanie lub wystawiane dóbr kulturalnych, określanych pod litera
a), na przykład muzea, wielkie biblioteki, składnice archiwalne, jak również
strychy mające na celu przechowywanie, w razie konfliktu zbrojnego, dóbr
kulturalnych ruchomych, określonych pod literą a);
c) ośrodki obejmujące znaczną ilość dóbr kulturalnych określonych pod literami a) i b), zwane dalej ośrodkami zabytkami”.
Ochrona dóbr kulturalnych w myśl art. 2 Konwencji Haskiej z 1954r. obejmuje
opiekę nad nimi i ich poszanowanie. Szczegółowo problemy dóbr kulturalnych
przez państwa – strony Konwencji zawierają artykuły 4 i 5. Konwencja reguluje tez
takie problemy jak wyrzeczenie się odwetowych działań (środków) przeciwko dobrom kultury. Na strony konfliktów okupujące terytorium przeciwnika nakłada obowiązek zabezpieczenia i poszanowania tych dóbr. Ustanawia też znaki rozpoznawcze obiektów i transportów dóbr kultury.18
Opracowanie, uchwalenie i upowszechnienie Konwencji Haskiej 14 maja 1954
roku zostało zainspirowane ogromnymi, najczęściej nieodwracalnymi zniszczeniami dóbr kultury podczas II wojny światowej oraz w toku wojen lokalnych po II wojnie światowej (np. Korea, Indochiny, Afryka Północna), a także narastanie groźby
(„zimna wojna”) wybuchu nowej wojny światowej z użyciem broni jądrowej i innych
rodzajów broni masowej zagłady. Formalnym wzorcem był Pakt Waszyngtoński
z 15 kwietni 1935 roku o ochronie instytucji artystycznych i naukowych oraz zabytków historycznych”, podpisany przez 21 a ratyfikowany przez 10 państw amerykańskich. Na pakt ten powołują się we wstępie twórcy (autorzy) Konwencji Haskiej
z 14 maja 1954r.
Z punktu widzenia humanitaryzmu w ogóle międzynarodowego praw humanitarnego w szczególności doniosłe znaczenie mają też trzy konwencje podpisane
i ratyfikowane w dekadzie lat siedemdziesiątych XX wieku przez większość państw
świata. Są to:
1) Konwencja Genewska z 10 kwietnia 1972 roku o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksyn oraz zniszczeniu (w skrócie „KBB1972”);
2) Konwencja Genewska z 18 maja 1977 roku o zakresie wykorzystywania
technik oddziaływania na środowisko w celach wojskowych lub innych
wrogich celach (w skrócie „KG 1977”);
3) Konwencja Genewska z 10 października 1980 roku o zakresie lub ograniczeniu pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za po-
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wodujące nadmierne cierpienie lub mające niekontrolowane skutki (w skrócie „KG 1980”).
Ostatnia dekada XX wieku obfitowała w liczne konflikty zbrojne o charakterze
wewnętrznym, lokalnym i międzynarodowym. Najwięcej było ich w tzw. kotle bałkańskim. Ale był też lub są nadal na obszarach rozpadającego się ZSRR (Kraje
Nadbałtyckie, Naddniestrze, Gruzja, Czeczenia, Armenia, Azerbejdżan) i na jego
obrzeżach (Afganistan, Iran). Najistotniejsze formy konfliktów były na Bałkanach.
Proces ten rozpoczął się 25 czerwca 1991 roku, gdy z Zagrzebiu oraz w Lublianie proklamowano niepodległość Chorwacji i Słowenii i ich wystąpienie z Jugosławii. Zdominowana przez Serbów armia jugosłowiańska rozpoczęła natychmiast
interwencję zbrojną połączoną z aneksją na rzecz Serbii ziem zamieszkałych w
przerażającej mierze przez Serbów, a położonych w obrębie republiki jugosławskiej – Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny. W czasie działań wojennych, które
trwały do zawieszenia broni (25.11.1995) na mocy porozumienia z M. Dayton
(USA), doszło do licznych wypadków łamania prawa wojennego i humanitarnego,
a nawet do ludobójstwa.
Przez ludobójstwo, jak to sformułowano w norymberskim akcie oskarżenia
przeciwko głównym zbrodniarzom wojennym III Rzeszy Niemieckiej (1946), rozumie się: umyślna i systematyczna eksterminacje rasowych i narodowych grup ludności cywilnej pewnych okupowanych terenów, w celu zniszczenia określonych ras
oraz warstw, narodów, grup rasowych i religijnych...”.19
W wymienionych i innych konfliktach zbrojnych ostatniej dekady XX wieku doszło do licznych aktów agresji w rozumieniu międzynarodowego prawa wojennego.
Definicje agresji uchwaliła ONZ na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego w dniu 14
grudnia 1974 roku, uznając za agresje „użycie siły zbrojnej przez państwo przeciwko suwerenności, terytorialnej integralności lub politycznej nie zawiłości drugiego
albo w inny sposób niezgodny z Kartą Narodów Zjednoczonych”.20
W świetle tego w konflikcie bałkańskim wszystkie jego strony dopuściły się
agresji: Jugosławia, Albania, NATO i oddzielnie strony Zjednoczone – bombardujące przez 78 dni Serbię (Nową Jugosławię). Nie wszystkie jednak oskarżono
o agresje i ludobójstwo. Ludobójstwo przypisano tylko Serbom i Chorwatom.
Zbrodnie popełnione podczas konfliktów zbrojnych na Bałkanach w latach
1991 – 1993 skłoniły radę Bezpieczeństwa ONZ, na podstawie rezolucji nr 827
z 25 maja 1993 roku, do powołania specjalnego sądu pod nazwa: „Międzynarodowy Trybunał do Ścigania Osób Odpowiedzialnych za Poważne Naruszenia Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Popełnione na Terytorium byłej Jugosławii
od 1 stycznia 1991 r. Trybunał jest organem pomocniczym Rady Bezpieczeństwa
ONZ powołanym na podstawie przepisów art. 29 Karty Narodów Zjednoczonych.
Zakres i podmiot działań Trybunału zawarty jest już w samej jego nazwie.21
Organizacja Narodów Zjednoczonych podjęła pracę organizacyjną i legislacyjną nad zapobieganiem ludobójstwu, zbrodniom przeciwko ludzkości i zbrodniom
wojennym w skali globalnej. Temu celowi ma służyć powołanie (czynnik odstraszania i ostrzegania) specjalnego trybunału karnego. Na konferencji dyplomatycznej
w Rzymie w dniu 18 lipca 1998 roku, przy udziale 147 państw, uchwalono – 120
19
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Ibidem, s. 32
21
M. Gąska, A. Ciupiński: Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wybrane problemy. Warszawa 2001, s. 110
20

131

głosami za, 20 wstrzymujących się i 7 głosami przeciw – Statut stałego Międzynarodowego Trybunału (Sądu) Karnego, ale jeszcze nie powołano samego sadu.
„Statut trybunału wymienia szczególne właściwości tego międzynarodowego sądu
karnego. Trybunał jest organem stałym, a nie doraźnym, powołanym ad hoc. Jurysdykcji trybunału obejmuje zbrodnie określone w międzynarodowym prawie karnym jako: ludobójstwo, zbrodnie przeciw ludzkości i zbrodnie wojenne. Statut zalicza do zbrodni także agresje”.22
Utrzymanie pokoju w skali globalnej od 1945 roku było głównie, choć nie tylko,
następstwem „równowagi strachu”. Pokój globalny nie był równoznaczny z pokojem powszechnym i nadal nim nie jest. Wojny lokalne i zbrojne konflikty wewnętrzne pochłaniały i wciąż pochłaniają życie ludzi, niosą masowe okaleczenia, okrucieństwa, zbrodnie popełnione na bezbronnej ludności cywilnej, ogromne zniszczenia i marnotrawstwo, zbrodnie wojenne i ludobójstwo.
Jaskrawymi tego przykładami był przebieg i skutki wojen w Korei (1950 –
1953), w Indochinach – Wietnam, Kambodża i Laos w latach 1945 – 1975, Na
Bliskim Wschodzie (1948, 1956, 1967, 1973 i nadal), Na Bałkanach (1991 – 1995
i nadal), w Afganistanie (od 1979 roku). Można tych wojen i konfliktów zbrojnych
wymieniać jeszcze kilka razy lub kilkadziesiąt więcej.
W przerwaniu lub ograniczeniu czasu trwania i zasięgu tych wojen oraz ściąganiu ich winowajców pozytywną, choć wciąż mało skuteczną rolę odgrywa ONZ
i jej organy sądownicze.23
Na przełomie XX i XXI wieku znaczną aktywność w sferze przeciwdziałania
lub ograniczeniu zasięgu lokalnych wojen i zbrodni konfliktów zaczęła przejawiać
Unia Europejska. Miało to i ma nadal miejsce zwłaszcza na Bałkanach. Jednocząca się Europa zmierza do tego, by samodzielnie uporać się z konfliktami zbrojnymi
na własnym (europejskim) terytorium. Obecnie może to jednak czynić tylko korzystając z sił zbrojnych NATO, których częścią są armie państwa Unii Europejskiej.
Jednak trzonem NATO pozostają służby zbrojne Stanów Zjednoczonych A. P.
Główne państwa Unii Europejskiej (Francja, RFN) podjęły już działania zmierzające
do utworzenia europejskich sił zbrojnych.
W przyszłości mają one całkowicie zastąpić wojska amerykańskie. W tym kierunku działa też Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
oraz europejskie ogniwa organizacji humanitarnych.24
Rozwój międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych i międzynarodowego
prawa humanitarnego jest procesem ściśle związanym z przemianami politycznymi, z całokształtem procesów historycznych. Konflikty zbrojne dostarczają argumentów do przemian, doskonalenia i rozwoju międzynarodowego prawa wojennego i humanitarnego. Dlatego aktualizacja i uszczegółowienie tego prawa pozostają
procesem ciągłym.
W Polsce przestrzeganie prawa międzynarodowego, w tym jego integralnych
części – prawa konfliktów zbrojnych i międzynarodowego prawa humanitarnego –
jest normą konstytucyjną zawartą w art. 9 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Prawo to jest szeroko uwzględniane w programach edukacyjnych, zwłaszcza
w szkołach wojskowych wszystkich typów i szkolnictwie podległym MSWiA.
22
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Poznawanie norm międzynarodowego prawa wojennego i humanitarnego ma
szczególne znaczenie dla kadry i żołnierzy sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Od pół wieku żołnierze Polscy uczestniczą w misjach pokojowych ONZ oraz od
wstąpienia do NATO w rożnych działaniach sojuszniczych. Aktualnie największym
jest udział w siłach stabilizacyjnych w Iraku. We wszystkich działaniach poza granicami kraju znajomość międzynarodowego prawa wojennego i humanitarnego jest
obowiązkiem wszystkich żołnierzy sił zbrojnych RP. Edukacja prawna jest jednym
ze środków i gwarancji przestrzegania przez nich postanowień zawartych w konwencjach międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych i międzynarodowego
prawa humanitarnego.
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Piotr KWIATKIEWICZ
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
STAN WOJENNY A KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA
ENERGETYCZNEGO POLSKI W 1981 ROKU
Ropa naftowa nie jest jedynie paliwem, lecz źródłem samego
życia. Kraje produkujące naftę muszą stać się awangardą odrodzenia
[...] czynnikiem umożliwiającym wprowadzenie nowego systemu
1
sprawiedliwości na świecie.
Huari Bumedien, marzec 1975, Algier

Cytowane powyżej słowa – przesłanie, wypowiedziane podczas inauguracji
pierwszego szczytu OPEC przez występującego w roli gospodarza prezydenta
Algierii, odnosiły się bezpośrednio do posiadających bogate zasoby naftowe krajów
Trzeciego Świata. Niestety kontekst deklaracji miał znacznie bardziej uniwersalny
charakter. Nie zawężał się terytorialnie do państw obradujących podczas algierskiego szczytu. To nie one były też prekursorem realizacji programu, jak to określił
H Bumedien, wprowadzania nowego systemu sprawiedliwości na świecie. Tu palmę pierwszeństwa od dziesięcioleci niezmiennie dzierżył Związek Radziecki.
Wbrew pozorom do stosowania groźby wstrzymania dostaw ropy jako formy
nacisku politycznego OPEC uciekała a precyzyjniej przymierzała się niezwykle
rzadko. Zrealizowała ją tylko raz w 1973 roku, wobec popleczników Izraela. Zresztą
tylko częściowo, embarga nie wprowadził bowiem Iran. Niebagatelny wpływ na
podjętą 1973 roku decyzję OPEC miały partykularne interesy państw członkowskich, które dostrzegły w zaistniałej sytuacji okazję do zwielokrotnienia zysków,
osiąganych nie tylko z tytułu sprzedaży po wyższych cenach surowca ale też, jak
to uczynił Irak, przejęcia udziałów i nacjonalizacji znajdujących się tam amerykańskich i holenderskich koncernów naftowych.2 Polityczny cel embarga nie został
osiągnięty, a kontynuowanie go po niespełna pięciu miesiącach postawiło pod
znakiem zapytania dalsze istnienie organizacji.3 Nałożone na zachodnich sojuszników Izraela sankcje OPEC nawet nie spowodowały, jak przyjęto powszechnie
uważać, skokowej podwyżki cen ropy. Stanowiły jedynie dogodną okoliczność do
jej wprowadzenia, decyzję w tej sprawie członkowie OPEC podjęli bowiem znacznie wcześniej, nim doszło do zbrojnych walk w wojnie Jom Kippur.
Embargo okazało się zresztą zupełnie nieskuteczne i to bynajmniej nie z powodu wyłomu, jaki uczynił Iran. Francja zajmująca przychylne państwom arabskim
stanowisko odczuła skutki paliwowej zapaści znacznie dotkliwiej niż Stany Zjednoczone, będące głównym obiektem wprowadzonych restrykcji. Podaż ropy na amerykańskim rynku w lutym 1974 roku, a więc miesiącu uznawanym za ekstremalny,
najtrudniejszy okres kryzysu naftowego, spadla zaledwie o nieco ponad 5% w stosunku do pierwszych trzech kwartałów poprzedniego roku. Istniało kilka powodów
tego stanu rzeczy, jak choćby błędna strategia ekonomiczna polegająca
na wstrzymaniu dostaw do największego odbiorcy przy niezmienionym niemal
1
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wydobyciu4 etc. Jednak to nie ona zadecydowała o fiasku całego przedsięwzięcia.
Stany Zjednoczone uporały się z podziwu godną łatwością z problemami
zaopatrzenia w ropę głównie za sprawą posiadania własnych zasobów naftowych
i możliwości niemal natychmiastowego zwiększenia wydobycia krajowego surowca
do poziomu zaspokajającego niemal 65% potrzeb,5 a import brakujących 35 % nie
nastręczał żadnych trudności. Atutem był tu zarówno brak jedności wśród państw
OPEC z wyłamującym się z embarga Iranem, jak i samo położenie geopolityczne,
nie tylko predestynujące ale wymuszające dywersyfikacje dostaw ropy, oraz, rzecz
jasna, zasobność amerykańskiego portfela.
Żaden z powyższych elementów warunkujących możliwość kreowania samodzielnej polityki bezpieczeństwa energetycznego tak obecnie jak i przed laty nie był
dany Polsce. Na domiar wszystkiego polityka Związku Radzieckiego, wtedy naszego nie tyle głównego, co jedynego dostawcy ropy i gazu, w porównaniu
do OPEC stanowiła prawdziwy monolit. Co więcej, w tym przypadku wykorzystanie
dystrybucji surowców do wprowadzenia nowego systemu sprawiedliwości na świecie nie odnosiło się do sfery deklaratywnej lecz tworzyło szarą rzeczywistość polityczną całego bloku wschodniego.
W przedostatnią dekadę XX wieku Polacy wkraczali pełni wiary w możliwość
wyrwania się z politycznego uścisku radzieckiego „niedźwiedzia”. Spontaniczny
w swych początkach solidarnościowy ruch obywatelskiego nieposłuszeństwa
z nastaniem 1981 roku był już sprawnie działającą instytucją społeczno - polityczną
o wyklarowanej strukturze organizacyjnej i jasno określonych celach, co właśnie
pozwalało milionom łączyć z nim swe nadzieje na w pełni suwerenny byt państwowy. Postrzegano go jednak, tak jak i cały proces prowadzący do zerwania krępującej zależności od Kremla, wyłącznie w sferze politycznej. Problemami powiązań
gospodarczych nie przejmowano się zanadto. Kwestię tę postulowano rozwiązać
poprzez zastąpienie dotychczasowych relacji wymianą opartą na zasadach rynkowych. Dezyderat ten był rzecz jasna czystą abstrakcją, gdyż najbardziej prawdopodobnym skutkiem przyjęcia go byłaby utrata zainteresowania przez Związek
Radziecki kontynuacją wymiany z Polską, a z takimi następstwami zupełnie się nie
liczono. Absolutnie nikt z liderów opozycyjnych sił społecznych nie brał pod uwagę
całkowitej i zupełnej zależności gospodarki polskiej od radzieckich surowców energetycznych. Cały problem rozważano jedynie w kategoriach politycznych, sprowadzając go do traktowanego jako rządowy straszak pytania o prawdopodobieństwo
zakręcenia tzw. kurka. O ile obecnie, po latach dyskusji medialnych, część społeczeństwa właściwie odbiera wagę zagadnień związanych z „bezpieczeństwem
energetycznym państwa”, to w początkach lat osiemdziesiątych nie zaprzątało ono
głów Polaków. Społeczeństwo odczuwało jedynie przerwy w dostawach energii
eklektycznej i notoryczny deficyt reglamentowanych paliw płynnych, obwiniając
o złe zaopatrzenie władze. Nie był to jednak nawet wierzchołek góry lodowej, jaką
stanowiła kwestia ciągłości dostaw radzieckich paliw. Wstrzymania transferu ropy
naftowej i gazu, czyli osławione zakręcenie kurka, przypominałoby w tych okolicznościach sytuację ze starej anegdoty, w której jeden z członków rodziny przemówił

4

Energy Information Administration, April 2006 International Petroleum Monthly – Table 4.4 World Oil
Supply, 1970-2005. http://www.eia.doe.gov/emeu/ipsr/t44.xls
5
Energy Information Administration, April 2006 International Petroleum Monthly – Table 4.6 World Petroleum (Oil) Demand, 1970-2005. http://www.eia.doe.gov/emeu/ipsr/t46.xls
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po raz pierwszy w życiu po kilkunastu latach, gdy na stole podczas obiadu zabrakło kompotu.
W przypadku wyrwania się spod kurateli radzieckiej w początkach lat osiemdziesiątych, czego praktycznie nikt nie chce przyjąć do wiadomości nawet dziś,
Kreml nie potrzebował nawet sięgać po tak drastyczne środki jak zakręcenie kurka,
aby zadać śmiertelny cios polskiej gospodarce. Zniesienie przez Moskwę preferencyjnych cen sprzedaży ropy oraz gazu i umożliwienie Polakom ich rynkowego
zakupu na zasadach obowiązujących innych radzieckich odbiorców spoza bloku
przyniosłoby równie szybko taki sam skutek.
Sytuacja na światowych rynkach naftowych na początku lat osiemdziesiątych
była niezwykle napięta. Choć w świecie sukcesywnie rosła nadprodukcja ropy,
ceny surowca pięły się w górę. Było to skutkiem bardzo niefrasobliwej polityki przez
ekipę prezydenta Jimmy’ego Cartera w regionie Bliskiego i Środkowego Wschodu.
Będącą swoistym synkretyzmem szczytnych ideałów, antyradzieckiej postawy
zimnowojennej i totalnej ignorancji panujących na tych obszarach realiów, doprowadziła nie tylko do całkowitego wyrugowania amerykańskich wpływów z szerokiego pasa od Afganistanu przez Iran, Irak po Syrię nad Morzem Śródziemnym, ale
też do permanentnej destabilizacji całego regionu, w wyniku czego ceny ropy sięgnęły najwyższego po dzień dzisiejszy pułapu. W 1981 roku baryłka ropy kosztowała od 35 do 40 USD6, co przy uwzględnieniu inflacji, biorąc pod uwagę rzeczywistą wartość nabywczą amerykańskiej waluty, odpowiadało obecnym 68 do 73
USD. Taki stan rzeczy bardzo boleśnie odczuwała nawet najpotężniejsza na świecie gospodarka Stanów Zjednoczonych. Supermocarstwo zmuszone zostało wówczas do ograniczenia swego importu z niemal ośmiu milionów baryłek dziennie w
1979 roku do około pięciu i pół miliona. Według analiz zawartych w raportach amerykańskiego Departamentu Skarbu w 1981 roku idealna cena ropy pozwalająca
Stanom Zjednoczonym na ożywienie gospodarki i wyhamowanie inflacji powinna
oscylować wokół dwudziestu dolarów za baryłkę, tymczasem była ona niemal dwukrotnie wyższa.
Stąd też jednym z priorytetów prezydentury R. Reagana stało się obniżenie
cen surowców energetycznych. Osiągnięcie tego celu zgodnie z sugestiami zawartymi w podsumowaniu wspomnianego raportu Departamentu Skarbu miało przynieść „znaczną korzyść całemu narodowi. Wstępnym efektem byłby zasadniczy
transfer dochodów od zagranicznych producentów do amerykańskich użytkowników ropy. Oznaczałoby to bezwzględny wzrost amerykańskiego dochodu i siły
nabywczej”. W wypowiedziach przedstawicieli ówczesnej administracji waszyngtońskiej kwestia konieczności zduszenia cen ropy i gazu pojawiała się przy każdej
możliwej okazji. Nawet nie zajmujący się problematyką gospodarczą sekretarz
obrony Caspar Weinberger namawiał do podjęcia zdecydowanych działań w tym
kierunku. „Niższe ceny ropy – zgodnie z jego słowami – równały się praktycznie
obniżeniu podatków”.7
Zaangażowanie Weinbergera w kwestie typowo ekonomiczne nie było przypadkowe. Niewątpliwym beneficjantem utrzymywania się wysokich cen surowców
energetycznych był Kreml, dla którego sprzedaż ropy naftowej i gazu stanowiła
6

informacje wyselekcjonowane z danych Energy Information Administration –
http://tonto.eia.doe.gov/oog/ftparea/wogirs/xls/psw16.xls aktualizacja 16.01.2006
7
P. Schweitzer: Victory czyli Zwycięstwo. Tajna historia świata lat osiemdziesiątych. Warszawa 1994,
s. 153
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podstawowe źródło pozyskania dewiz. Każdy dolar w cenie baryłki dla Związku
Radzieckiego eksportującego ich dziennie w 1981 roku przeszło trzy miliony trzysta tysięcy oznaczał miliard dolarów dochodu w skali rocznej. „Ronald Reagan –
zdaniem członka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Billy’ego Clarka – zdawał
sobie w pełni sprawę, że eksport energii jest podstawowym składnikiem corocznych dochodów Moskwy w twardej walucie”.8
Dokonanie przebudowy zastanych realiów światowego handlu surowcami
energetycznymi było dla administracji R. Reagana kwestią pierwszorzędnej wagi.
Stanowiło wstępny i niezbędny do spełnienia cel, od którego realizacji zależała
cała dalsza skuteczność działań politycznych i gospodarczych. W rozentuzjazmowanym falą obywatelskiego nieposłuszeństwa społeczeństwie polskim świadomość istnienia podobnej konieczności była zupełnie obca. Inspirowani duchem
patriotyzmu liderzy buntu niewiele a najczęściej po prostu nic nie wiedzieli o niezwykle złożonej i nie kształtującej się pomyślnie dla Polski sytuacji, panującej na
światowych rynkach naftowych. Powolność władz względem Kremla w 1981 roku
nie łączyli z energetycznymi kajdanami zależności skuwającymi swobodę politycznego działania rządu. Bagatelizowanie tego faktu należy uznać za ogromny
a prawdopodobnie najpoważniejszy błąd działalności politycznej „Solidarności”
sprzed 13 grudnia 1981 roku. Przyjęcie go do wiadomości stawiało bowiem w zupełnie innym świetle rzeczywistość geopolityczno – ekonomicznych zależności,
w jakich tkwiła Polska. Kreślony nim obraz nie nastrajał do optymizmu.
W sytuacji, gdy utrzymujący się w początkach lat osiemdziesiątych poziom
cen ropy i gazu stanowił niemożliwą do sforsowania barierę rozwoju nawet dla
gospodarki amerykańskiej, utrata zainteresowania Związku Radzieckiego utrzymaniem ciągłości dostaw obu surowców do Polski na pozarynkowych zasadach oznaczać mogła tylko jedno – totalny i trwały krach. Niewielkie znaczenie miało przy
tym, czy Kreml skorzystałby, co było bardzo prawdopodobne ale niekonieczne,
z możliwości wstrzymania transferu surowców czy też nie zrobił by tego, udostępniając swe zasoby na zasadach obowiązujących innych kontrahentów spoza bloku,
to dla niezwykle energochłonnej gospodarki polskiej i tak nie byłoby ratunku.
Polska bowiem zmuszona do importu minimalnej tylko ilości 340 tysięcy baryłek dziennie przy cenie jednostkowej 35 USD przeznaczyć musiałaby na ten cel 12
mln dolarów, a w skali roku niemal 4,5 mld. Dodatkowy miliard USD kosztowałby,
przy najniższej cenie kontraktu 140 USD za 1000 m3, gaz ziemny. Dla polskiej gospodarki obciążonej balastem długów epoki gierkowskiej były to zawrotne kwoty,
zupełnie niemożliwe do uiszczenia. Próby zbilansowania ich sprzedażą wewnętrzną oznaczałyby kilkukrotny, a w najbardziej energochłonnych przedsiębiorstwach nawet kilkunastokrotny, wzrost kosztów produkcji prowadzący wprost do
utraty odbiorców, załamania handlu i ostatecznie zamknięcia większości fabryk.
To, co nieżyczliwi Balcerowiczowi nazywają „terapią szokowa”, przedstawiałoby się
na tle sytuacji wywołanej koniecznością zakupu w początkach lat osiemdziesiątych
ropy naftowej i gazu po cenach rynkowych niczym senne marzenie o reformie dokonanej przez św. Mikołaja dzierżącego tekę ministra gospodarki w socjalistycznym rządzie.
No cóż – Ropa jest heroiną współczesnego świata. Umożliwia ona tak przyjemny sposób życia, jakiego nie może zapewnić żadne inne źródło energii. – jak
8

Ibidem
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określił to w 1979 roku profesor Longin Pastusiak – Wysiłki zmierzające do zwalczania tego nałogu okazały się połowiczne, bolesne i nieudane. Większość krajów,
bogatych czy biednych miała się możność przekonać, jak bardzo ich system gospodarczy jest zakładnikiem tej niezwykłej substancji9 -taka jest cena komfortu
stałych, korzystnych cenowo dostaw ropy i gazu. Choć przez ostatnie ćwierćwiecze
świat zmienił swe polityczne oblicze a los uśmiechnął się do Polski, w tej sferze
nadal mamy status quo ante. I nie jest to bynajmniej przypadek.

9

L. Pastusiak: Nafta w polityce bliskowschodniej państwa kapitalistycznego. „Nowe Drogi” 1979, nr 6,
s. 157
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Katarzyna WIERZBIŃSKA
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH
POZNAŃ 15 MAJA 2008 R.
W dniu 15 maja 2008 w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedziba w Poznaniu odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych na temat
Zainteresowania Badawcze Młodzieży Akademickiej. Organizatorem konferencji
był Wydział Społeczno-Ekonomiczny Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą
w Poznaniu oraz Wydział Techniki Fizycznej Politechniki Poznańskiej. Konferencja
adresowana była do przedstawicieli środowiska studenckiego oraz młodych pracowników nauki pragnących poszerzać swoje zainteresowania badawcze. Spotkanie stało się okazją do wymiany zgromadzonych już doświadczeń naukowych
a także przyczyniło się do wymiany zdobytej wiedzy i prezentacji osiągniętych sukcesów badawczych.
Inicjatorką spotkania była Prorektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedziba w Poznaniu – dr Dominika Czajkowska-Ziobrowska oraz dr inż. Adam Buczek –
z Politechniki Poznańskiej.
Patronat nad konferencją objęli dr Andrzej Zduniak – Rektor Wyższej Szkoły
Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski –
Prorektor Politechniki Poznańskiej oraz Władze Dziekańskie Wydziału Techniki
Fizycznej – prof. dr hab. Mirosław Drozdowski, prof. dr hab. Ewa Stachowska,
prof. dr hab. Danuta Wróbel.
Komitet Naukowy Seminarium tworzyli: przewodniczący dr Dominika
Czajkowska-Ziobrowska, dr inż. Adam Buczek, członkowie: dr Eric Ambukita –
prof. dr hab. Danuta Bauman, prof. dr hab. Mirosław Drozdowski, ks dr Zbigniew
Knop, dr inż. Wojciech Koczorowski, dr Dorota Rondalska, dr Gustaw Szawioła,
dr Piotr Ziobrowski.
Komitet Organizacyjny Seminarium tworzyli mgr Katarzyna Wierzbińska –
przewodnicząca, mgr Agnieszka Czajkowska, lic. Aleksandra Kubiak, Wiktor
Budzisz, Kinga Komorowska, Przemysław Pauli, Adam Zdanowicz, Studenckie
Koło Naukowe ΣOØIA Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa oraz Studenckie Koło
Naukowe Fizyki Technicznej.
Sekretariat Konferencji prowadzili: Krystian Dudziak, Bartosz Pielecki, Anna
Szczurek, Michał Hermanowicz, Łukasz Piotrowiak, Marek Weiss.
Uroczyste rozpoczęcie konferencji zapoczątkowało wystąpienie Dziekana
Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. Mirosława Drozdowskiego.
Obrady plenarne, którym przewodniczyli: dr inż. Adam Buczek, dr Dominika
Czajkowska-Ziobrowska, mgr Katarzyna Wierzbińska rozpoczęły się od wystąpienia dr inż. Adama Buczka nt. Od prostego eksperymentu do współczesnej nauki
i techniki. Wykład połączony był z szeregiem pasjonujących eksperymentów technicznych. Następnie głos zabrał przedstawiciel Studenckiego Koła Naukowego
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu Wiktor Budzisz. Temat
wykładu to: Edukacja dla bezpieczeństwa – szansa czy konieczność? Komunikat
z badań nad rozumieniem bezpieczeństwa w świadomości społeczeństwa polskie-
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go Kolejny wykład na temat zainteresowań badawczych młodzieży akademickiej
poprowadził student Andrzej Morawski (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą
w Poznaniu). Tematem tego wystąpienia była Chiromancja jako skuteczna metoda
badawcza osobowości. Sesję zakończył pokaz izraelskiego systemu militarnej
walki wręcz i samoobrony KRAV MAGA która poprowadził Paweł Jóźwiak – mistrz
Polski MMA/VALETUDO (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu).
Po zakończeniu obrad plenarnych rozpoczęła się przerwa kawowo – rekreacyjna.
Kolejnym punktem konferencji były obrady w dwóch sekcjach problemowych.
Sekcji I Nauk Humanistycznych przewodniczyli ks.dr Zbigniew Knop, dr Dorota
Rondalska, mgr Agnieszka Czajkowska. Sekcji II Nauk Inżynieryjno – Technicznych przewodniczyli: dr inż. Wojciech Koczorowski, dr Gustaw Szawioła, dr inż.
Adam Walaszyk.
Sesję Sekcji I rozpoczął wykład Grzegorza Doległo (Akademia Polonijna
w Częstochowie) nt. Prawa człowieka – Historia a współczesność. Prawo do wolności wyznania, sumienia i przekonań. Dalej wygłoszono wykład nt . Ekspedycja
Fortece Sudanu – śladami O.G.S. Crawforda jako przykład interdyscyplinarnej
współpracy Kół Naukowych na Wydziale Historycznym UAM (mgr Maliński Piotr,
Mariusz Drzewiecki, Instytut Prahistorii UAM Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Kolejny wykład dotyczący
podobnej sfery zainteresowań badawczych wygłosił mgr Piotr Maliński (Instytut
Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
– działalność badawcza i dydaktyczna Sekcji Sudańskiej Studenckiego Koła Naukowego im. B. Piłsudskiego przy IEiAK UAM. Następnie Marta Drożdż (Instytut
Humanistyczny – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica
w Pile) wystąpiła z referatem nt. Piła po 1945-Ostatnia konferencja naukowa organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Historyków w Instytucie Humanistycznym PWSZ).
Na koniec wykład wygłosiła Judyta Jaszczyk (Akademia Polonijna w Częstochowie) nt. Prawa człowieka-historia a współczesność. Prawo do życia oraz prawo
do wolności osobistej i bezpieczeństwa swojej osoby.
Sesję problemową Sekcji Nauk Inżynieryjno – Technicznych rozpoczęli inż.
Julian Balcerek, Adam Konieczka (Koło Naukowe Decybel – Politechnika Poznańska) z wykładem nt. Standardy kodowania sekwencji wizyjnych, a technologie zapisu optycznego. Kolejny wykłady przedstawiły Honorata Bartkowska, Agnieszka
Matysiak (Międzyuczelniane Koło Naukowe reSEARCH Gnieźnieńska Wyższa
Szkoła Humanistyczno – Menedżerska Milenium sekcja PWSZ) nt. Jakość kształcenia w gimnazjach gnieźnieńskich oraz Katarzyna Marmurowicz, Joanna Wagner
(Międzyuczelniane Koło Naukowe reSEARCH Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno – Menedżerska Milenium sekcja PWSZ) nt. Firmy rodzinne – analiza
przypadku na przykładzie PHU Szeszycki. Następnie głos zabrał Michał Fularz
(Wydział Elektryczny Politechnika Poznańska) nt. Zawodnik sumo bez nadwagi –
czyli slow kilka o konstruowaniu własnego robota sumo. Sesję zakończył wykład
mgr Tomasza Kosiek (Naukowe Koło Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej
– Sekcja Bojkowska UAM w Poznaniu) nt. Studencka wyprawa badawcza „Bojko
2006”jako przykład badań w pokołchozowych wioskach zachodniej Ukrainy.
Po wysłuchaniu wykładów podjęto stosowne dyskusje.
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Po przerwie na poczęstunek, rozpoczęły się dalsze obrady w sekcjach problemowych. Sekcji I Nauk Humanistycznych przewodniczyli dr Grażyna Gradzińska, dr Zbigniew Popławski oraz dr Wiesław Otwinowski. Sesję rozpoczął wykład
Anny Grabarek, Marleny Lejnert, Marka Berkowskiego (Koło Naukowe Młodych
Pedagogów Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu UAM w Poznaniu)
nt. Badanie umiejętności czytania ze zrozumieniem ( samodzielnego i kierowanego) tekstów literackich przez dzieci w wieku 8-9 lat pochodzących z różnych środowisk. Kolejny wykład wygłosił Bartosz Skalec (Akademia Polonijna w Częstochowie) nt. Historia a współczesność. Historia tortur i działania zmierzające do ich
zniesienia a następnie głos zabrał Mateusz Sowa (Akademia Polonijna w Częstochowie) nt. Prawa człowieka Historia a współczesność. Niewolnictwo, dyskryminacja rasowa. Kolejny referat wygłosiły Alicja Starz, Edyta Czajka (Studenckie Koło
Młodych Pedagogów Instytut Pedagogik Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)
instytucją wspierająca dziecko w drodze do sukcesu. Komunikat z badań. Streich
Rafał z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile wygłosił wykład nt. Powstanie i działalność Studenckiego Koła Naukowego Historyków w Instytucie Humanistycznym PWSZ im. S. Staszica w Pile. Sesję zakończyły referaty Marty Szałek
i Anny Weymann (Międzyuczelniane Koło Naukowe reSEARCH Gnieźnieńska
Wyższa Szkoła Humanistyczno – Menedżerska Milenium sekcja PWSZ) nt. Badanie jakości obsługi pacjenta w gnieźnieńskich ZOZ-ach.
Po stosownych dyskusjach, zakończono obrady.
Obrady w Sekcji II Nauk Inżynieryjno – Technicznych rozpoczęli inż. Michał
Melosik, inż. Mariusz Naumowicz (Wydział Informatyki i Zarządzania – Politechnikka Poznańska) wykładem nt. Wybrane tendencje rozwojowe współczesnej mikroelektroniki układów VLSI. Następnie wykład wygłosiła Joanna Ratajczak(Wydział
Elektryczny Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej ,Koło Naukowe Foton- Politechnika Poznańska) nt. Cele iluminacji na przykładzie miasta Poznania.
Sesję obrad zakończył wykład inż. Magdaleny Ziobrowskiej (Wydział Informatyki
i zarządzania – Politechnika Poznańska) nt. Anonimowość w Internecie.
Po wysłuchaniu sprawozdania z obrad w równolegle obradujących dwóch
sekcjach, I Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych na temat Zainteresowania Badawcze Młodzieży Akademickiej została oficjalnie zamknięta.
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Dominika CZAJKOWSKA-ZIOBROWSKA
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
SPRAWOZDANIE Z IX KONFERENCJI NAUKOWEJ
„JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W SZKOLE WYŻSZEJ”
19-20 CZERWCA 2008 ROKU
W dniach 19-20 czerwca 2008 roku, odbyła się IX Konferencja Naukowa z cyklu „Jakość kształcenia w szkole wyższej” zorganizowana przez Akademię Podlaską w Siedlcach. Tematem IX konferencji były „Dylematy edukacyjne współczesnego człowieka a jakość kształcenia w szkole wyższej”. Obrady odbyły się w Hotelu „Arche” w Siedlcach.
Uroczystego rozpoczęcia konferencji dokonał Jego Magnificencja prof. dr hab.
Edward Pawłowski.
Pierwszej sesji obrad plenarnych przewodniczyli prof. dr hab. Kazimierz Żegnałek, dr Walentyna Wróblewska oraz dr Wiktor Osuch. W sesji tej kolejno głos
zabrali: prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska, prof. dr hab. Kazimierz Jankowski
(Akademia Podlaska w Siedlcach) na temat Szanse i zagrożenia związane z wdrożeniem Procesu Bolońskiego; dr Dominika Czajkowska-Ziobrowska, dr Andrzej
Zduniak (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu) Blaski i cienie
wprowadzenia Systemu Bolońskiego; mgr Jakub Kossowski (Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Studia pierwszego i drugiego stopnia a studia doktoranckie; prof. dr hab. Jan Rajmund Paśko, dr Paweł Cieśla (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) II stopień studiów wyższych, konieczność kontynuacji czy możliwość wyboru; prof. dr hab. Jan Rajmund Paśko (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) Kształcenie dla przyjemności czy potrzeb; dr Ryszard Droba (Akademia
Podlaska w Siedlcach) Jakość kształcenia w szkole wyższej – wątpliwości i dylematy. Po wystąpieniach podjęto stosowne dyskusje. Przewodniczący sesji zaproponowali przerwę w obradach na kawę.
Kolejnej sesji plenarnej przewodniczyli prof. dr hab. Anna Kozłowska,
dr Andrzej Zduniak oraz dr Robert Żak. Sesję zainaugurowała swoim wystąpieniem
dr Urszula Dzikiewicz-Gazda (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu) na temat
Edukacja w dobie globalizacji – niektóre szanse i zagrożenia. Następnie głos zabrała dr Dorota Jankowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) wygłaszając referat zatytułowany Rozumienie sensu własnego uczestnictwa w procesie kształcenia przez współczesnych studentów. Prof. dr hab. Anna Kozłowska
(Krakowska Szkoła Wyższa, dr Janez Vogrinc, dr Mojca Kovać Sebart (Uniwersytet
w Ljubljanie) zaprezentowali referat na temat Nauczyciel – badacz – doskonalenie
kompetencji refleksyjnego praktyka. Kolejno głos zabrali: prof. dr hab. Kazimierz
Żegnałek (Akademia Podlaska w Siedlcach) Dylematy edukacyjne współczesnej
młodzieży; prof. dr Barbara Sitarska (Akademia Podlaska w Siedlcach) Dylematy
edukacyjne współczesnego człowieka a kryzys tradycyjnej normatywności;
dr Ryszard Wroński (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) Konstruktywizm poznawczy inspiracją do zmian praktyki kształcenia, dr Walentyna Wróblewska (Uniwersytet w Białymstoku) Autoedukacja studentów w kontekście oddziaływań
uczelni. Sesję zakończyło wystąpienie dr Krystyny Ciekot (Politechnika Wrocławska) Samoocena jako czynnik kształtowania twórczych postaw wobec własnego
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rozwoju studiujących. Po burzliwych dyskusjach, przewodniczący zaproponowali
przerwę na obiad.
Po południu obradowały dwie sekcje.
Sekcji pierwszej, której tematyka opiewała wokół Kształtowania twórczych postaw do własnego rozwoju przez szkołę wyższą w opinii nauczycieli i studentów
przewodniczyli: dr Dominika Czajkowska-Ziobrowska, dr Urszula Dzikiewicz Gazda, dr Ryszard Wroński. W obradach sekcji pierwszej kolejno głos zabrali:
dr Agnieszka Filipek (Akademia Podlaska w Siedlcach) Wspieranie rozwoju człowieka w oparciu o teorie inteligencji wielorakich Hawarda Gardnera, dr Wacław
Szymonik (Politechnika Lubelska) Idea nauki i religii w kształtowaniu twórczych
postaw człowieka do własnego rozwoju w twórczości Jana Amosa Komeńskiego,
dr Mariusz Dobijański (Akademia Podlaska w Siedlcach) Otwartość na zmianę
warunkiem twórczego rozwoju własnego nauczyciela, dr Urszula Tyluś (Akademia
Podlaska w Siedlcach) Opinia nauczycieli szkół wiejskich o jakości przygotowania
ich do wykonywania zawodu przez szkołę wyższą; dr Maria Butrymowicz (Akademia Podlaska w Siedlcach) Opinie przyszłych nauczycielek dzieci w wieku przedszkolnym i przedszkolnym o własnej postawie wobec pedagogicznych studiów
niestacjonarnych; dr Adam Szot (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Wpływ studentów na poprawę jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym; mgr
Monika Górczyńska (Pedagogiczna biblioteka wojewódzka w Kielcach) stosunek
studentów pedagogiki do studiowania a ich postawa twórcza (w świetle badań).
Sekcji drugiej przewodniczyli dr Dorota Jankowska, dr Aldona Grądzka,
dr Robert Żak. Sekcja obradowała w ramach tematyki Strategii edukacyjnych
w szkole wyższej w aspekcie jakości kształcenia. W sekcji kolejno wystąpili: dr
Aldona Grądzka (Akademia Podlaska w Siedlcach) dylematy przygotowania zawodowego nauczycieli; dr Robert Żak (Szkoła Wyższa w Płocku) Efektywność kształcenia w E-LEARNINGU akademickim; dr Wiktor Osuch, dr Mariola Tracz, dr Danuta Piróg (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) Organizacja kształcenia nauczycieli geografii w założeniach Deklaracji Bolońskiej, mgr Danuta Wiśniewska (Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich) Kierunek lekarski w Europie – analiza porównawcza kształcenia na przykładzie Hiszpanii, Węgier, Niemiec i Polski; dr Żaneta
Kaczmarek (Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu) strategie
uczenia się studentów medycyny; prof. dr hab. Romuald Kalinowski (Akademia
Podlaska w Siedlcach) Współczesny wymiar przysposobienia obronnego w szkołach wyższych.
Po obradach w sekcjach nastąpiło sprawozdanie z obrad w sekcjach. Sprawozdania z obrad oraz podsumowania konferencji dokonali prof. dr hab. Jan Rajmund Paśko, dr Krystyna Ciekom, dr Ryszard Wroński oraz dr Ryszard Droba.
Uzupełnieniem wystąpień na sesjach plenarnych i w ramach sekcji były spotkania kuluarowe, co pozwoliło na duża integrację środowisk naukowych z różnych
regionów Polski. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja, dająca możliwość towarzyskiego zintegrowania się uczestników konferencji Dnia następnego odbyła się
wycieczka po Siedlcach i okolicach, w ramach której zaproponowano zwiedzanie
Pałacu Ogińskich, Muzeum Archidiecezji oraz spacer po Ogrodzie Japońskim. Po
obiedzie w Zajeździe „Chodowiak”, uczestnicy konferencji pożegnali się z nadzieja
na spotkanie kolejnego roku kalendarzowego, w ramach X Konferencji Naukowej
„Jakość Kształcenia w Szkole Wyższej”. Na zakończenie należy podkreślić miłą
atmosferę panującą podczas całego naukowego przedsięwzięcia.

146

Agnieszka CZAJKOWSKA
Dominika CZAJKOWSKA-ZIOBROWSKA
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
SPRAWOZDANIE Z XIV TATRZAŃSKIEGO SEMINARIUM NAUKOWEGO
„EDUKACJA JUTRA”
ZAKOPANE 22-23 CZERWCA 2008 R.
W dniach 22-25 czerwca 2008 roku, odbyło się kolejne – już XIV Tatrzańskie Seminarium Naukowe „Edukacja jutra” 2008. Seminarium odbyło się w Zakopanem w hotelu Bel
Ami. Seminarium zgromadziło ponad stuosobowe grono reprezentantów pedagogicznych
środowisk naukowych z całej Polski. Głównym organizatorem Seminarium jest Akademia
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu reprezentowana przez Katedrę Aktywności Ruchowej w Środowisku Naturalnym. Zgodnie z tradycją, Tatrzańskie Seminarium Naukowe
to coroczna interdyscyplinarna ogólnopolska impreza naukowa. Podstawowym jej celem
jest integracja środowiskowa naukowego w Polsce wokół problematyki „Edukacji jutra”.
Wyznacznikiem tegorocznego spotkania było nawiązanie do wychowania w ujęciu Jana
Pawła II, który niezwykle często w swoich wypowiedziach odwoływał się do edukacji, wychowania młodzieży i nieprzemijających wartości ogólnoludzkich.
Podczas obrad XIV Tatrzańskiego Seminarium Naukowego „Edukacja jutra” podjęto
próby ukazywania edukacji i nauk o niej jako obszarów wymiany i ścierania się opinii, poglądów i doświadczeń.
Seminarium zostało poświęcone następującym zagadnieniom: Jan Paweł II i góry;
Programowanie edukacyjne. Trendy metodologiczne badań edukacji; Europejski obszar
edukacji; Aksjologia i teleologia edukacji jutra; Proces kształcenia i wychowania i jego uwarunkowania w aspekcie edukacji jutra; Szkoła jutra; Nauczanie zintegrowane i blokowe;
Wychowanie przedszkolne, wczesnoszkolne, patriotyczne i obywatelskie; Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w perspektywie jutra; Możliwości i ograniczenia edukacji medialnej;
dialog i ocenianie szkolne w edukacji jutra. Efekty kształcenia, edukacyjna wartość dodana
i straty szkolne; Kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, sport, rekreacja, turystyka i krajoznawstwo w edukacji szkolnej jutra; Szkolnictwo wyższe na miarę wyzwań społeczeństwa
wiedzy; O edukacji jutra zdecydują nauczyciele; Inspiracje, korzyści i możliwości optymalizacji Tatrzańskiego Seminarium Naukowego – wypowiedzi uczestników.
Patronat Honorowy Seminarium objął JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu Prof. zw. Dr hab. Tadeusz Koszyc.
Przewodniczenie Komitetu Naukowego objął prof. zw. dr hab. dr h.c. Kazimierz
Denek. Wiceprzewodniczącymi byli prof. zw. dr hab. Tadeusz Koszyc, prof. dr hab. Krystyna Zatoń. Funkcję Sekretarza Naukowego pełnił prof. dr hab. Wojciech Wiesner. Zastępcą
Sekretarza naukowego była dr Anna Kwaśna.
Komitet Naukowy Seminarium tworzyli: prof. zw. dr hab. Bolesław Andrzejewski,
prof. zw. dr hab. Czesław Banach, prof. dr hab. Frantisek Bartes, prof. dr hab. Józef Jura,
prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs, prof. zw. dr hab. Maria Kujawska, prof. zw. dr hab. Waldemar Łazuga, dr Piotr Oleśniewicz, prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski, prof. dr Paweł
Prusak, prof. dr hab. Jolanta Szempruch, prof. dr Piotr Wensierski.
Przewodniczenie Komitetu Organizacyjnego objął prof. dr hab. Wojciech Wiesner.
Funkcję wiceprzewodniczącej pełniła dr Anna Kwaśna.
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Komitet Organizacyjny tworzyli: dr Jacek Biernacki, mgr Magdalena Chrobot, mgr
Tomasz Grzejdziak, mgr Katarzyna Kuziak, prof. dr hab. Walentyna Łozowiecka, prof. zw.
dr hab. Jerzy Potoczny, mgr Urszula Sabat (sekretarz), mgr Tomasz Smolarski, dr Mariusz
Sołtysik, dr Wojciech Starościak, dr Aneta Stosik, dr Sylwia Toczek-Werner, dr Andrzej
Wnuk, prof. dr hab. dr h.c. Mykoła Zymomrya.
Uroczystego Powitania oraz otwarcia Seminarium dokonał JM Rektor AWF, prof. zw.
dr hab. Tadeusz Koszczyc, prof. zw. dr hab. dr h.c. Kazimierz Denek. Następnie Prof. zw.
dr hab. dr h.c. Kazimierz Denek wygłosił przemówienie O edukacji jutra na szlakach Jana
Pawła II w Tatrach. Podkreślił w nim nieprzemijające wartości płynące z nauk Jan Pawła II
będące inspiracją dla pedagogów zatroskanych losami dzisiejszej edukacji oraz wyzwań
towarzyszących w społeczeństwie współczesnym nauczaniu i wychowaniu nie tylko dzieci
ale i młodzieży.
Pierwszej sesji obrad plenarnych przewodniczyli: prof. zw. dr hab. dr h.c. Kazimierz
Denek, prof. zw. dr hab. Tadeusz Koszczyc, prof. dr hab. Krystyna Zatoń. W sesji tej wygłoszono kolejno referaty: Prof. dr hab. Pola Kuleczka: Przestrzenie Jana Pawła II, czyli
edukacja na szlaku; Ks. Prof. dr hab. Janusz Mastalski: Idea uniwersytetu w myśli Jana
Pawła II; Prof. dr hab. Anna Karpińska: O listkach spadających z drzewa nadziei; Prof. dr
hab. Jerzy Nowocień: Uwarunkowania uczestnictwa w turystyce gimnazjalistów szkół wiejskich i dużego miasta; Prof. zw. dr hab. Czesław Banach: Europa i Polska w perspektywie
roku 2050 - zadania polskiej edukacji; Prof. zw. dr hab.Wojciech Kojs: Niektóre wyznaczniki
myślenia o szkole przyszłości; Prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński: Duże problemy małych
szkół; Prof. zw. dr hab. dr h. c. Zygmunt Wiatrowski: Szkoła zawodowa – dziś i jutro. Po
wysłuchaniu referatów oraz stosownych dyskusjach, przewodniczący obradom ogłosili
przerwę na kawę.
Wznowionym po przerwie obradom przewodniczyli: prof. dr hab. Anna Karpińska; prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs; prof. zw. dr hab. dr h. c. Zygmunt Wiatrowski. W sesji
wygłosili referaty: prof. dr hab. Halina Rusek: Społeczności wielokulturowe jako wyzwanie
dla edukacji; prof. dr hab. Danuta Waloszek: Między „Wędrowcem” i „Ślepcem”. Przestrzeń
nauczycielskich wyborów; prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta: Proces kształcenia w aspekcie teorii chaosu i fraktali; prof. dr hab. Andrzej Krawański: Cele nowoczesnej edukacji(jutra) a potencjalne możliwości ich uzyskania na przykładzie awangardowych programów szkolnego wychowania fizycznego; Prof. zw. dr hab. Marian Śnieżyński: Dialogiczna
postawa Jana Pawła II drogowskazem dla polskiej edukacji; Prof. dr hab. Krystyna Chałas:
Wartość przyrody i kultury ludowej – aspekt szansy edukacyjnej dla dziecka wiejskiego.
(Z doświadczeń Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi).
Po południu obradowano w trzech sekcjach.
Obradom sekcji „A” przewodniczyli: prof. dr hab. dr h. c. Mykoła Zymomrya
Prof. dr Piotr Wensierski; prof. dr hab. Wanda Woronowicz. W sekcji tek wygłoszono
kolejno dziesięć referatów: prof. dr hab. Jolanta Wilsz: Wartość edukacji w kontekście zaspokajania potrzeb sterowniczych uczniów; prof. dr hab. Wojciech Wiesner: Edukacja pływacka – podstawy teoretyczne i zakres oddziaływań edukacyjnych; dr hab. Andrzej Ćwikliński: Kontrowersje wokół wychowania obywatelskiego; gen. dyw. Mieczysław Walentynowicz: Nauczanie zintegrowane języka angielskiego pilotów eskadry lotniczej; dr Halina
Guła-Kubiszewska: dr Marek Lewandowski: Praktyka pedagogiczna – student jako instruktor ćwiczeń fizycznych czy przewodnik po kulturze ludzkiego ciała?; dr Jerzy Królicki: Znaczenie sportowych gier zespołowych w procesie wychowania; dr Jacek Biernacki, mgr
Dominik Handzewniak: Motywy podejmowania aktywności ruchowej przez dzieci i młodzież szkolną; dr Wiesław Alejziak: Typologizacja turystów. Implikacje dla nauczycieli, wy-
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chowawców i organizatorów turystyki; dr Aneta Stosik, dr Piotr Oleśniewicz: Trener sportu
a instruktor rekreacji. Analiza preferowanych cech osobowości w świetle opinii respondentów; mgr Katarzyna Kuziak: Kompetencje między kulturowe nauczycieli jako wyzwanie dla
szkoły jutra (edukacja jutra).
Obradom sekcji „B” przewodniczyli: prof. zw. dr hab. Ryszard Parzęcki; prof. dr
hab. Krystyna Chałas; prof. dr hab. Andrzej Krawański. W sekcji głos zabrali: prof. dr hab.
Krystyna Zatoń: Świadomość celowości uczenia się czynności motorycznych; prof. dr Paweł Prusak: Esej formą aktywizacji procesu dydaktycznego w szkole wyższej; prof. zw. dr
hab. Franciszek Bereźnicki: Niektóre aspekty samodzielnego studiowania w świetle badań;
prof. dr hab. Kazimierz Żegnałek: Kształcenie zintegrowane i blokowe w opinii nauczycieli;
prof. dr hab. Eugeniusz Kameduła: Rezultaty kształcenia blokowego w zakresie treści przyrodniczych; dr Marek Jagusz: Kompetencje nauczyciela wychowania fizycznego; dr Dominika Czajkowska-Ziobrowska, dr Andrzej Zduniak: Kapitał kulturowy determinantem wyboru uczelni wyższej w Europie Zachodniej i w Polsce; dr Ewa Kochanowska: Komunikowanie wyników uczenia się studentom pedagogiki; dr Roman Król: Duchowość jako zdolność
nauczyciela akademickiego do zrozumienia siebie; mgr Katarzyna Lisowska, dr Regina
Kumala: Wartość diagnostyczna „Stylów funkcjonowania w grupie” studentów pierwszego
roku turystyki i rekreacji.
Sekcji „C” przewodniczyli: prof. dr hab. Iwona Chrzanowska; prof. zw. dr hab. Zenon
Jasiński; prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta. Swoje referaty w zaprezentowali: prof. dr hab.
Maria Kozielska: Motywy podejmowania kształcenia w uczelni technicznej; prof. dr hab.
Jan Grzesiak: O edukacji jutra zadecydują nie wypaleni nauczyciele. Wypalony nauczyciel
-wypaleni uczniowie?; prof. dr hab. Walentyna Łozowiecka: Kompetencja nauczyciela i
adaptacja jego osobowości stosownie do wymagań i potrzeb współczesnego rynku pracy;
prof. zw. dr hab. Jan Bogusz: Młodzież o nauczaniu Jana Pawła II; dr Barbara Olszewska,
Wolontariat studencki jako szansa rozwoju osobistego i zawodowego; dr Robert Fudali:
Samopoczucie kobiet i mężczyzn w zawodzie nauczycielskim; dr Regina Kumala, dr Małgorzata Krzak: Głos uczniów w sprawie nauczyciela wf – szansą na wartościową edukację
w kulturze fizycznej; dr Joanna Ogrodnik, dr Ewa Przybyła: Doświadczenia edukacyjne
studentów wychowania fizycznego i ich postawa wobec edukacji jutra; dr Lidia Woltman:
Przygotowanie nauczycieli do edukacji jutra.
Po stosownych dyskusjach zamknięto obrady w sekcjach. Uzupełnieniem wystąpień i
dyskusji w sekcjach były spotkania kuluarowe dające możliwość integracji uczestników
seminarium. Dopełnieniem integracji środowisk naukowych z różnych stron Polski była
Uroczysta kolacja z muzyką góralska.
Kolejnego dnia zaproponowano uczestnikom Edukację jutra na papieskich szlakach.
Wędrówka wiodła z Zakopanego, Doliną Białego, Ścieżkami nad Reglami, poprzez Wyżnią
Przełęcz Białego do Kalatówek, i następnie fragmentem Tatrzańskiego Szlakuu Jana Pawła II do klasztoru Albertynek i pustelni św. Brata Alberta. Dodatkową atrakcją integrującą
wyprawy była ulewa deszczowa, której nikt się nie spodziewał, tak więc niewiele osób na tę
ewentualność było przygotowanych. Mimo deszczu, wyprawa dostarczyła kolejnej okazji
do owocnej wymiany poglądów o edukacji i możliwości jej dalszego rozwoju.
Po południu wznowiono obrady w Sekcjach.
Obradom sekcji „A” przewodniczyli: prof. dr hab. Jan Grzesiak; prof. dr hab. Maria Kozielska; prof. dr hab. Jolanta Wilsz. W obradach głos zabrali: prof. dr hab. Eugeniusz Piotrowski: Praca z uczniem zdolnym w aspekcie zmian w edukacji europejskiej; prof. dr hab.
Jerzy Potoczny: Kryzys polskiej szkoły i wychowania – ciągłość i zmiana; dr Antoni Zając:
Edukacja dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego typu transgresyjnego; dr Mariola
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Wojciechowska: Ciągłość i zmiana w uznawaniu wartości kulturalnych przez młodzież –
wybrane problemy; Mgr Ewa Czaja: Rola sztuki w nauczaniu i wychowaniu młodzieży; dr
Beata Jachimczak: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w procesie kształcenia
i wychowania w szkole ogólnodostępnej; dr Agnieszka Kozerska: Samokształcenie jako
element stylu życia studentów pedagogiki; dr Elżbieta Perzycka: Informacyjne przygotowanie nauczyciela jutra; mgr Dariusz Wędzina, dr Regina Kumala: Edukacja regionalna a
świadomość ochrony dziedzictwa kultury. Po stosownych dyskusjach przewodniczący
ogłosili przerwę na kawę.
Wznowionym po przerwie obradom przewodniczyli: prof. dr hab. Jerzy Potoczny;
prof. dr hab. Krystyna Zatoń; prof. dr hab. Kazimierz Żegnałek. W wieczornej sesji głos
zabrali: prof. dr hab. dr h. c. Mykoła Zymomrya, prof. dr Piotr Wensierski: Fenomen współpracy placówek oświatowych między Polską a Ukrainą w kontekście procesu Bolońskiego;
prof. dr hab. Wanda Woronowicz: Kategoria ambicji w świetle edukacji refleksyjnej; mgr
Tomasz Smolarski: Szlakami Jana Pawła II – w Polsce i na świecie; dr Urszula Moszczyńska: Aksjologiczne tło racjonalności w badaniach edukacji; dr Dariusz Widelak: Perspektywy kształcenia więźniów w Polsce i Niemczech; dr Zofia Frączek: Kształtowanie świadomości wartości zdrowia jako zadanie współczesnej edukacji; dr Dorota Ciechanowska:
Kompetencje uczenia się w Europie wiedzy a praktyka edukacyjna; dr Beata Komorowska:
Aksjologiczne uwarunkowania trudności wychowawczych; dr Teresa Necka-Ilnicka: Nauczyciel –to brzmi dumnie (?) Refleksje pedagoga u progu XXI wieku.
Równolegle obradującej tego popołudnia sekcji „B” przewodniczyli: prof. dr hab. Pola
Kuleczka; prof. dr hab. Jerzy Nowocień; dr hab. Andrzej Ćwikliński. Swymi głosami obrady
wzbogacili: prof. dr hab. Iwona Chrzanowska: Uczeń szkoły jutra. Kształcenie w kontekście
zmieniającego się obrazu społecznego i edukacyjnego wykluczenia; dr Maria J. Zajączkowska: Perspektywa równości płci w edukacji i wychowaniu; dr Ewa Szydzińska: Typy
wiedzy w procesie kształcenia; dr Katarzyna Wojciechowska: Szkoła promująca zdrowie model szkoły przyjaznej środowisku; dr Irena Pulak: E-generacja – implikacje edukacyjne;
ks. dr Mariusz Śniadkowski: Nowoczesne technologie edukacyjne – szanse i zagrożenia w
perspektywie edukacji jutra; dr Gabriela Antoszczyk: Poziom sprawności ruchowej dzieci w
wieku od 5 do 7 lat w zakresie opanowania; wybranych ruchów narzędziowych; dr Anna
Jakubowicz-Bryx: Wpływ rozumienia pojęcia patriotyzmu na kształtowanie postaw patriotycznych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej; mgr Anna Górnicka, dr Beata Pituła:
W poszukiwaniu nowych dróg stymulacji psychoruchowej – joga. Po wygłoszeniu ostatniego referatu, nastąpiły dyskusje.
Po przerwie na kawę wznowiono wieczorne obrady w sekcji „B”, której przewodniczyli: prof. dr hab. Eugeniusz Kameduła; prof. dr hab. Eugeniusz Piotrowski; prof. dr hab. Krystyna Żuchelkowska. W tej sesji referaty wygłosili: dr Edyta Wolter: Kulturowe uwarunkowania edukacji ekologicznej w szkole „jutra”; Mgr Sonia Wawrzyniak: Funkcjonowanie
dzieci ze specyficznymi trudnościami w sferze ich najbliższego rozwoju; dr Artur Stachura:
Techniki informacyjne w aktywności samokształceniowej uczniów; dr Jan Adam Malinowski: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z perspektywy zmiany społecznej i cywilizacyjnej;
Mgr Bogdan Urbanek: Edukacja dziennikarska w szkole jutra; dr inż. Janusz Morbitzer: Jan
Paweł II a media – perspektywa pedagogiczna; dr Anna Kwaśna, mgr Magdalena Chrobot:
Wykorzystanie mediów w procesie edukacji pływackiej; dr Małgorzata Krzak, dr Regina
Kumala: Motywy podjęcia studiów z zakresu turystyki i rekreacji – studium porównawcze
opinii studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy i PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu; Mgr Anna Porańczyk: Exellenzinitiative – niemieckie dążenia w kierunku światowej
elity naukowej. Obrady sekcji zakończono żywą dyskusją.
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Równolegle obradującej tego popołudnia sekcji „C” przewodniczyli: prof. dr hab.
Walentyna Łozowiecka; prof. dr Paweł Prusak; prof. zw. dr hab. Franciszek Bereźnicki.
W ustalonej przez przewodniczących kolejności, wystąpili: prof. dr hab. Jolanta Sempruch:
Podmiotowość w edukacji szkolnej warunkiem jej doskonalenia; prof. zw. dr hab. Ryszard
Parzęcki: Podmiotowość nauczyciela w edukacji; prof. dr hab. Krystyna Żuchelkowska:
Znajomość Ziemi i Kosmosu przez dzieci kończące edukację przedszkolną; dr Marzenna
Magda Adamowicz: Realizacja twórczości w wybranych programachkierunku pedagogiki
szkoły wyższej; dr Emilia Musiał: Kompetencje nauczyciela w e-learningu; dr Maria Sobieszczyk: Kreatywny nauczyciel – warunek twórczej edukacji dziecka?; dr Andrzej Mamroł: Stan przygotowania nauczycieli edukacji medialnej; dr Leszek Pawelski: Europejskie
szlify polskiego dyrektora; dr Bożena Alejziak: Samowychowanie a turystyka w dziełach
Jana Pawła II.
Po przerwie na kawę, wieczornym obradom przewodniczyli: prof. dr hab. Jolanta
Sempruch; prof. zw. dr hab. Jan Bogusz; prof. zw. dr hab. dr h. c. Zygmunt Wiatrowski. W
sesji wystąpili: dr Marcin Czechowski: Wyniki w nauce i cechy charakteru uczniów o najwyższej pozycji społecznej z klas gimnazjalnych; mgr Danuta Hyżak: Ocenianie kształtujące. Skuteczny sposób lepszej edukacji jutra; dr Beata Oelszlaeger: O niektórych pytaniach
uczniów inicjujących kontakt z nauczycielem; dr Tadeusz Fąk, mgr Anita Kaik-Woźniak:
Ocena szkolnego procesu edukacji do kultury czasu wolnego w opinii wrocławskich gimnazjalistów; dr Robert Sarnecki: Trudności i niepowodzenia szkole. Zagrożenia dla reformowanego systemu oświaty; mgr Anita Kaik-Woźniak, dr Tadeusz Fąk: Rekreacja ruchowa w rodzinach wrocławskich; dr hab. Mirosław Kowalski: Nauczyciel wobec medialnych
działań na rzecz wartości zdrowia; dr Piotr Oleśniewicz, dr Wojciech Starościa: Postawy
nauczycieli wychowania fizycznego wobec zawodu; mgr Aureliusz Kosendiak, dr Piotr
Oleśniewicz: Promocja zdrowia w szkole jutra. Projekt prozdrowotnej ścieżki międzyprzedmiotowej. Stosowne dyskusje były zakończeniem obrad.
Tego wieczoru odbyła się uroczysta kolacja w regionalnej karczmie.
Kolejnego dnia nastąpiło Sprawozdania z obrad w sekcjach, po dyskusja zaproszono
uczestników konferencji na kawę.
Wspomnieć należy, że XIV TSN „Edukacja jutra” towarzyszyły z inicjatywy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy dwie wystawy przedstawiające
Jan Pawła II na górskich szlakach. Organizatorem wystaw był Zbigniew Gol. Wystawy
zgromadziły zbiory mgra Marka Rabskiego oraz dra Romualda Łuszczyńskiego, pod
wspólnym tytułem „Pilnujcie mi tych szlaków”. Wystawa mgra Marka Rabskiego prezentowała mapy, widokówki, przewodniki prezentujące Papieża podczas wypraw górskich oraz
Szlaki Jan Pawła II. Druga wystawa z kolei, prezentowała zbiory exlibrisów Papieskich ze
zbiorów dra Romualda Łuszczyńskiego.
Prof. zw. dr hab. dr h. c Kazimierz Denek przedstawił Konceptualizację XV TSN „Edukacja jutra”. Następnie podsumował XIV Tatrzańskiego Seminarium Naukowego
„Edukacja Jutra” oraz dokonał uroczystego zamknięcia seminarium, wyrażając nadzieje na
spotkanie kolejnego roku.

