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Joanna JARMUŻEK 
Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu 
 
 

UWARUNKOWANIA AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ KOBIET 
 
Streszczenie 
Celem niniejszej pracy jest omówienie współczesnych uwarunkowań aktywności edu-

kacyjnej osób dorosłych, zwłaszcza kobiet. Staram się nakreślić liczne uwarunkowania 
związane ze specyfiką obecnej sytuacji zawodowej, która często narzuca konieczność do-
kształcania się po to, aby być nadal użytecznym i efektywnym pracownikiem oraz próbą 
efektywnego łączenia życia domowego, zawodowego z rolą dorosłego ucznia. W tym celu 
wskazuję z jednej strony na istotną rolę zasobów indywidualnych oraz społecznych w życiu 
kobiet, z drugiej zaś na różnorodność motywów, dla których osoby dorosłe podejmują na-
ukę.  

 
* * * 

 
Przemiany edukacyjne XXI wieku 
Współczesne transformacje społeczne i cywilizacyjne nie pozostają bez wpły-

wu na edukację dorosłych. Przekształceniom ulega nie tylko sama koncepcja edu-
kacji osób dorosłych, ale również świadomość edukacyjna oraz motywacja kształ-
ceniowa wśród uczestników procesu kształcenia. Obecnie edukacja osób doro-
słych coraz rzadziej ujmowana jest jedynie jako forma uzupełnienia wykształcenia 
lub przekwalifikowania się. Coraz częściej staje się stylem życia, niekończącym się 
procesem rozwojowym, który ustawicznie dostosowywany jest do wymogów ze-
wnętrznych oraz podmiotowych. Przemiany społeczne oraz postęp technologiczny 
wymuszają potrzebę ustawicznego dokształcania. Celem podnoszenia kwalifikacji 
jest z jednej strony rozwój zawodowy, zarządzanie własną aktywnością zawodową 
z drugiej zaś uzupełnienie wiedzy lub nabycie nowych kompetencji.  

Dlatego też zdaniem Delorsa, punktem wyjścia dla nowoczesnego systemu 
oświaty dorosłych nie może być już jedynie idea włączenia reedukacji lub kompen-
sacji braków edukacyjnych a umożliwienie jej uczestnikom edukacji permanentnej. 
„Koncepcja edukacji ustawicznej powinna być przemyślana i rozszerzona. Poza 
niezbędnym dostosowaniem się do zmian wynikających z przeobrażeń życia za-
wodowego edukacja ustawiczna powinna stale konstytuować człowieka, jego wie-
dzę i umiejętności, lecz również jego zdolność do wydawania sądów i podejmowa-
nia działań”.1 Delors podkreśla, iż uczenie się staje się z jednej strony konieczno-
ścią, aby funkcjonować we współczesnym świecie, z drugiej zaś strony umożliwia 
osobie zmienianie świata dla siebie i innych. „Cele edukacyjne dorosłych, mogą 
więc być elementem składowym ich własnych planów życiowych obejmujących ich 
indywidualny rozwój. Edukacja w takim przypadku staje się jednym z elementów 
koncepcji stylu życia”.2 Właśnie tą prawdę wyrażają cztery filary edukacji: uczyć 
się, aby wiedzieć, uczyć się, aby być, uczyć się, aby działać i uczyć się, aby żyć 
wspólnie.3 Filary te wskazują na istotne kierunki rozwoju edukacji ustawicznej, 

                                                           
1 J. Delors: Edukacja jest w niej ukryty skarb. Warszawa 1998, s. 16 
2 D. Jankowski, K. Przyszczypkowski, J. Skrzypczak: Podstawy edukacji dorosłych. Poznań 2003, s. 52 
3 J. Delors, op. cit., s. 58 
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stanowią istotny punkt odniesienia w refleksjach nad kształtem edukacji we współ-
czesnym świecie. Delors podkreśla znaczenie każdego z filarów – aby móc kształ-
tować własną ścieżkę zawodową, aby elastycznie reagować na potrzeby rynku 
oraz podmiotowe wymogi niezbędna jest wiedza, która stanowi stabilny fundament 
aktywności zawodowej osoby dorosłej. Opanowanie określonego zasobu wiedzy 
jest niezbędne, aby móc się dokształcać formalnie lub samodzielnie. Delors za-
uważa, iż zarówno braki wiedzy jak i jej przerost nad kompetencjami może utrud-
niać aktywność zawodową. Współczesne przemiany społeczne i cywilizacyjne 
wymuszają na pracownikach szereg umiejętności i kompetencji, które stały się 
wręcz niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania (uczyć się, aby działać). Edu-
kacja permanentna zakłada, iż ustawiczne kształcenie umożliwia nie tylko rozwój 
intelektualny lub kompetencyjny, ale również osobowy. Uczymy się dla nie tylko dla 
pracodawcy, ale coraz częściej dla siebie. Poprzez edukację formalną i nieformal-
ną oraz samokształceniową realizujemy aspiracje i cele życiowe niekoniecznie 
związane z aktywnością zawodową (uczyć się, aby być). Delors podkreśla również 
wagę takich wartości jak tolerancja, wolność, otwartość na drugiego człowieka – 
nasza aktywność edukacyjną i zawodowa nie jest zawieszona w próżni – uczymy 
się, pracujemy i żyjemy wśród ludzi. Współdziałając ze sobą jesteśmy w stanie 
dużo więcej osiągnąć dla siebie i innych (uczyć się, aby działać wspólnie).  

W takim ujęciu edukacja to coś więcej niż kursy, certyfikaty i dyplomy, to wie-
lowymiarowy, który ma istotny wpływ na kształt naszego życia. Uczenie coraz czę-
ściej we współczesnym świecie staje się więc sposobem na życie, stylem życia, 
które polega na otwartości, gotowości do zmiany, na aktywnym poszukiwaniu tego, 
co istotne dla jednostkowego rozwoju. Zdaniem Czerniawskiej, nawet te najbar-
dziej praktyczne i utylitarne funkcje edukacji formalnej polegające bądź na uzupeł-
nianiu wykształcenia, bądź na podnoszeniu kwalifikacji można wprząc w procesy 
edukacji dla rozwoju.4 Dlatego też Czerniawska skłania się ku rozumieniu edukacji 
dorosłych w kategorii „być” (czyli realizowaniu własnego pomysłu na życie, na 
udaną karierę przy pomocy własnej aktywności edukacyjnej) niż „mieć” (zdobyć 
tytuł, papierek). Dorośli dostrzegając własne braki edukacyjne poszukują lub sa-
modzielnie tworzą programy naprawcze, dobierając środki ich realizacji i testując 
ich skuteczność, zdobywają wiedzę zakresowo i częściowo dopasowaną do swo-
ich potrzeb, funkcjonalną wobec napotkanych problemów, zintegrowaną ze świa-
tem życia codziennego.5 To właśnie samodzielne uczenie, jest niezwykle skutecz-
ne, gdyż opiera się na wysiłku konkretnych ludzi oraz odpowiada ich potrzebom 
edukacyjnym, taka wiedza jest zintegrowana z potrzebami dnia codziennego. Dla-
tego uczący się jest tu podmiotem, to on decyduje, w jakim kierunku będzie prze-
biegać jego edukacja, to on poszukuje środków do osiągnięcia tego celu, taka 
edukacja pomaga zarazem zdobyć niezbędne kompetencje, jak i rozwiązywać 
problemy społeczne, egzystencjalne, zawodowe i osobiste.6 Dlatego specyfika 
edukacji dorosłego polega na tym, iż jest ona podporządkowana jego indywidual-
nym właściwościom, potrzebom i możliwościom.  

Warto jednak zauważyć niejako drugą stronę medalu tego zjawiska. Aktyw-
ność zawodowa i edukacyjna z jednej strony jest istotnym źródłem samorealizacjii, 
                                                           
4 O. Czerniawska: Uczenie się jako styl życia. „Edukacja Dorosłych” 1997, s. 10 
5 J. Delors, op. cit., s. 76 
6 E. Solarczyk-Ambrozik: Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej: między wymogami 
rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi. Poznań 2004 
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z drugiej zaś stanowi źródło zagrożenia jako efekt niepewności związanej ze zmie-
niającymi się regułami gry i coraz wyższymi wymaganiami pracodawców, wymu-
szonymi postępem technologicznym oraz zagrożeniem bezrobociem lub wyklucze-
niem społecznym. Konsekwencją ustawicznych zmian jest nowa dla osób doro-
słych sytuacja ciągłego weryfikowania i oceniania własnej wartości w kontekście 
wymagań zmiennego rynku pracy.7 Growther wskazuje, iż coraz częściej ludzie 
uczą się nie dlatego, że chcą, ale dlatego, iż wymaga się od nich tego. Przyjmując 
edukacyjny styl życia popadli w pułapkę ustawicznego kształcenia się, czasowe 
wstrzymanie aktywności edukacyjnej wzmaga ryzyko wykluczenia. Uczyć się, aby 
żyć Delorsa zamieniło się w uczyć się, aby przeżyć.8  

Sytuację tą można określić jako paradoksalną, bowiem ci, których wykształ-
cenie znajduje się poniżej pewnego minimum określonego oczekiwaniami społecz-
nymi i którzy w pierwszej kolejności korzystać powinni z edukacji, najrzadziej po-
dejmują tego rodzaju działalność. Z badań wynika, iż najczęściej w sposób perma-
nentny uczą się młodzi mężczyźni z wyższym wykształceniem.9 Im niższy jest po-
ziom edukacyjny potencjalnych uczestników edukacyjnych, tym mniejsze szanse 
aktywności edukacyjnej. Solarczyk-Ambrozik analizuje grupy osób nie podejmują-
cych aktywności edukacyjnej.10 Za McGivney przytacza podział na następujące 
grupy społeczne: osoby starsze, bezrobotni o niskim poziomie wykształcenia, bez-
robotni absolwenci szkół o niższym szczeblu kształcenia, osoby z dużych miast z 
obszaru ubóstwa, robotnicy niewykwalifikowani, matki wychowujące małe dzieci, 
osoby o niskich kompetencjach edukacyjnych. Do najczęstszych przyczyn braku 
aktywności edukacyjnej należą między innymi: bariery sytuacyjne (brak czasu, 
wysokie koszty kształcenia, aktualne wyzwania zawodowe), instytucjonalne (mar-
ginalizacja osób o niskim wykształceniu, z małych miejscowości, poziom wsparcia 
finansowego ze strony pracodawcy bądź rodziny) i psychologiczne (umiejętność 
kontroli, planowania życia, kompetencje edukacyjne). 

Można podejrzewać, iż jedną z przyczyn braku aktywności edukacyjnej w 
wymienionych grupach społecznych będą deficyty zasobów lub wsparcia społecz-
nego. Rozważając problematykę kapitału, można dokonać podziału na kapitał spo-
łeczny i indywidualny (ludzki). Kapitałem społecznym mogę być następujące zaso-
by: sieć powiązań, zaplecze organizacyjne i sprzętowe firmy, możliwość wsparcia 
przez instytucje publiczne, możliwość kształcenia przez przedsiębiorstwa. Na kapi-
tał indywidualny składa się np wiek, poziom zdrowia, możliwości finansowe, po-
ziom samooceny, poziom IQ, asertywność.11 Delors podkreśla wagę kapitału ludz-
kiego i jego znaczenie dla postępu gospodarczego - inwestowanie w edukację 
zwiększa jakość działania, innowacyjność, rozumienie otaczającej rzeczywistości, 
co w sposób bezpośredni działa jako „akcelerator wzrostu gospodarczego”, dlate-
go też Delors traktuje edukację jako kluczowy czynnik rozwoju.12 Również Czapiń-

                                                           
7 O. Czerniawska, op. cit., s. 12 
8 J. Growther: In and against lifelong learning: flexibility and the corrosion of character. “International 
Journal of Lifelong Education” 2004, s. 132 
9 M. Malewski: Teorie andragogiczne. Wrocław 1998, s. 52 
10 E. Solarczyk-Ambrozik, op. cit  
11 R. Putnam: Społeczny kapitał a sukces instytucji.  www.konstytucjonalizm.pl 
12 J. Delors, op. cit., s. 101 
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ski zawsze podkreśla wpływ edukacji na tworzenie kapitału ludzkiego.13 Wykształ-
cenie wpływa na nasze postrzeganie i interpretowanie świata, na naszą motywację 
oraz umiejętność korzystania z dostępnych zasobów. Bartnicki i Strużyna wyróżnili: 
kapitał społeczny, jednostkowy oraz organizacyjny. Na kapitał społeczny, składa 
się: 

- kapitał strukturalny (powiązania w sieci, odpowiedniość tych powiązań, 
osadzenie w rzeczywistości, odpowiedniość organizacji); 

- kapitał relacji międzyludzkich (poziom zaufania, normy, zobowiązania, ro-
dzaj identyfikacji); 

- kapitał poznawczy (wspólny język, wspólnie podzielane słowniki, odniesie-
nia, opowieści). 

Kapitał jednostkowy, rozumiany jest jako: 
- kompetentność (wiedza teoretyczna, umiejętności praktyczne, talenty); 
- zręczność intelektualna (innowacyjność, zdolność do naśladowania, do 

zmian, przedsiębiorczość); 
- motywacja, zaangażowanie. 
Kapitał organizacyjny to: 
- struktura wewnętrzna (struktura organizacyjna, systemy działania, kultura 

organizacyjna); 
- struktura zewnętrzna (zasoby rynkowe, powiązania z dostawcami i udzia-

łowcami); 
- kapitał rozwojowy (cele i strategie przedsiębiorstwa, organizacja uczenia 

się i działania przedsiębiorstwa, jego innowacyjność, gotowość do zmian). 
Na podstawie przytoczonych koncepcji kapitału społecznego można wyjaśnić, dla-
czego określone grupy osób pozostają nieaktywne edukacyjnie, które niejako sa-
me wzmagają proces wykluczenia. Młody mężczyzna pracujący w prężnie działa-
jącej firmie ma zdecydowanie bardziej dostępne zasoby, kapitał społeczny i indy-
widualny, oraz poziom wsparcia społecznego niż osoba długotrwale bezrobotna, 
młoda matka z dwójką dzieci lub osoba o niskich kompetencjach edukacyjnych.  

Aktywność edukacyjną osób dorosłych można rozpatrywać również w katego-
riach mechanizmów radzenia sobie podejmowanych w celu sprostania wymaga-
niom zewnętrznym i/lub wewnętrznym. Ten typ aktywności życiowej rozpatrywany 
jest jako skuteczny mechanizm zorientowany na rozwiązanie problemu: bądź to 
podniesienie kwalifikacji zawodowych, zaspokojenie aspiracji lub realizacja potrze-
by samorealizacji. Wystarczy nadmienić, iż dorośli najczęściej rozpoczynają edu-
kację w tzw. okresach przejściowych, trudnych, adaptacyjnych. Jednym z nich 
może być np zmiana pracy, restrukturyzacja zakładu pracy lub pojawienie się dzie-
ci i w związku z tym zwiększenie potrzeb materialnych rodziny. Przyczyną może 
być również potrzeba refleksji nad swoim życiem, redefinicji celów, które ujawniają 
się ze zwiększoną siłą w przełomowych okresach życiowych.14  

Często wzrost zainteresowania różnymi formami kształcenia dorosłych wynika 
z presji społecznej, a ściślej z presji ekonomicznej, dla wielu ludzi zaś kształcenie 
stało się koniecznością życiową ze względu na niestabilną sytuację na rynku pra-
cy. Uczenie się może też być podejmowane nie ze względu na wewnętrzną po-
                                                           
13 J. Czapiński: Cywilizacyjna rola edukacji. Dlaczego warto inwestować w wykształcenie. Warszawa 
1996, s. 16 
14 E.H. Erikson: Dopełniony cykl życia. Poznań 2002, s. 27 
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trzebę dokształcania, ale ze względu na silną presję społeczną, przy dominujących 
motywach zewnętrznych. Jednocześnie warto zauważyć, iż kształcący się napoty-
kają na wiele trudności organizacyjnych, finansowych, oraz czasowych, z którymi 
muszą się uporać podejmując aktywność edukacyjną. Trudności te obejmują np 
adaptację do zmiany życiowej jaką jest nowa praca, rozpoczęte studia, do wzmo-
żonej aktywności życiowej. Z drugiej strony pojawiają się też takie problemy jak: 
konieczność realizacji dotychczasowych wymagań zawodowych i rodzinnych, ko-
nieczność łożenia na naukę, podejmowanie samodzielnej pracy poznawczej o 
charakterze samokształcenia (korygowanie, świadome kierowanie własną aktyw-
nością edukacyjną).  

Urbańczyk w swoich pracach dzieli motywy uczenia się osób dorosłych na na-
stępujące: wśród motywów uczenia się wyróżnia: motywy natury praktycznej (uczę 
się, bo musze), natury społecznej (uczę się, bo dzięki temu jestem lepszy, umiem 
pomagać, lepiej funkcjonuje w grupie) oraz intelektualnej (uczę się, bo chce wie-
dzieć).15 Kargul określa, w jaki sposób rynek pracy wpływa z jednej strony na ja-
kość usług, z drugiej zaś na rodzaj tych ofert, w gospodarce rynkowej to praco-
dawca określa, jakie umiejętności i kwalifikacje musi posiadać pracownik, a zdoby-
cie ich musi zapewnić system oświaty dorosłych. Przy okazji Kargul opisuje sytu-
ację występującą obecnie powszechnie w oświacie dorosłych, której głównymi 
odbiorcami są „biorcy dyplomów”, czyli osoby dorosłe, pracujące, którym dyplom 
gwarantuje tymczasową stabilizację w zawodzie oraz awans materialny. Są to 
osoby, które często bezrefleksyjnie opanowują materiał, tylko po to, aby uzyskać 
istotny dla nich cel, czyli dyplom. Kargul zauważa, iż istnieją również grupy osób, 
które scharakteryzował jako „doskonalące się w zawodzie” oraz „uczące się dla 
siebie”, jednak jak wynika z obserwacji badacza są to grupy nieliczne, często doty-
czącą osób, które w jakimś stopniu zakończyły karierę zawodową i dysponują 
znacznymi zasobami czasu wolnego oraz określonymi aspiracjami edukacyjnymi.16 
Również Aleksander wśród motywów podejmowania edukacji przez osoby dorosłe 
podaje, iż najczęściej występującym w grupie badawczej motywem był przymus 
(24,4%) wynikający z wymagań kwalifikacji ustalonych przez określone akty praw-
ne nakładające na pracownika odbywanie okresowego dokształcania i doskonale-
nia zawodowego, konieczność uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności zawodowych 
wynikającej z postępu technologicznego i informacyjnego (20,9%), ambicje, chęć 
bycia lepszym (14,1%), zainteresowania związane z pracą zawodową (9,4%), dą-
żenie do awansu zawodowego (8,9%), wewnętrzna potrzeba zdobywania wiedzy i 
umiejętności (7,0%), dążenie do osiągania lepszych wyników w pracy, dążenie do 
bycia lepszym pracownikiem (6,8%).17  
 

Kobieta a edukacja 
Trudna sytuacja na rynku pracy wpływa na fakt, że coraz większa liczba doro-

słych, w tym kobiet, dokształca się, zdobywa nowe kwalifikacje zawodowe już po 
założeniu rodzin. I tak oprócz pełnionych ról rodzinnych i zawodowych przyjmują 
na siebie jeszcze jedną rolę ucznia. Kobiety zamężne coraz częściej podejmują 
świadomie trud uczenia się, zdobywania nowych umiejętności. Pełnienie roli ucznia 
przez kobiety (matki i żony) aktywne zawodowo uwalnia je od rutyny dnia codzien-
                                                           
15 F. Urbańczyk: Dydaktyka dorosłych. Wrocław 1995, s. 94 
16 J. Kargul: Źródła i tendencje rozwojowe edukacji dorosłych. „Edukacja Dorosłych” 1996, s. 39 
17 T. Aleksander: Optymalizacja pozaszkolnej edukacji zawodowej dorosłych. Kraków 1998, s. 48 
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nego, stwarza im możliwość rozwoju umacnia poczucie własnej wartości. Bardzo 
różnorodne spektrum obserwujemy także w zakresie przyczyn i motywów dalszego 
kształcenia się. Najczęściej ich katalizatorem są warunki zewnętrzne, w których 
przyszło żyć badanym kobietom – troska o zajmowane stanowisko, utrata dotąd 
zajmowanego stanowiska, problemy finansowe, które skłaniają do zmiany zawodu 
lub chęć zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Nie bez znaczenia są też zaintereso-
wania oraz świadomość, że mieniające się otoczenie wymaga działań, także edu-
kacyjnych, pozwalających na nadążanie za nimi.  

Z badań przeprowadzonych przez Malewskiego jasno wynika, iż najczęściej i 
najchętniej w procesach edukacyjnych przeznaczonych dla osób dorosłych 
uczestniczą młodzi mężczyźni pracujący w prywatnych firmach.18 Również Solar-
czyk, Jagielska oraz Mądraszek uważają, iż płeć osób dorosłych dokształcających 
się ma istotne znaczenie dla charakteru podejmowanej aktywności edukacyjnej: 
kobiety o ile nie zostały zmuszone przez sytuację, szefa, wymogi prawne, rzadko 
podejmują naukę z własnej inicjatywy.19 Respondentki w badaniach podawały na-
stępujące powody takiego stanu rzeczy: brak środków finansowych, negatywny 
stereotyp dotyczący własnego wieku, czyli przeświadczenie, iż kobieta jest za stara 
na podejmowanie edukacji, konieczność zapewnienia opieki dzieciom, braku cza-
su, niska samoocena, negatywna postawa współmałżonka wobec edukacji żony. 
Warto też podkreślić, iż podejmowanie edukacji przez żonę i matkę wymaga adap-
tacji całej rodziny – przeorganizowania funkcjonowania całej rodziny, od sposobów 
spędzania wolnego czasu, po nowe zasady gospodarowania wydatków i nowy 
podział obowiązków. Istotną zmienną okazał się styl bycia między partnerami ży-
ciowymi, im bardziej mąż uczestniczył w życiu rodziny, tym więcej wsparcia otrzy-
mywała kobieta ucząca się i pracująca zawodowo, czyli łącząca role matki, żony, 
pracownika i ucznia. 

Kolejne badania nad motywacją kobiet podejmujących aktywność edukacyjna 
przeprowadziła Juraś-Krawczyk – głównymi motywami podjęcia nauki przez kobie-
ty było dążenie do podniesienia własnych kwalifikacji, poprawa sytuacji materialnej, 
pragnienie awansu oraz zagrożenie utratą pracy.20 Autorka konkluduje, iż wszyst-
kie te motywy dotyczą bezpośrednio życia zawodowego (i tylko pośrednio) osobo-
wego i społecznego. Z badań przeprowadzonych przez Wesołowską, która starała 
się określić poziom świadomości edukacyjnej21 wśród kobiet uczących się wynika, 
iż wszystkie badane przez autorkę kobiety posiadały trzy pierwsze aspekty świa-
domości, w najmniejszym stopniu była u nich rozwinięta wiedza o samym sobie, 
refleksja nad sobą. Dla wielu kobiet powrót do nauki oznacza samorozwój, podję-

                                                           
18 M. Malewski, op. cit., s. 53 
19 H. Solarczyk, A. Jagielska, D. Modraszek: Doświadczenia edukacyjne kobiet - wyniki badań. W: E.A. 
Wesołowska (red.): Doświadczenia edukacyjne kobiet w Polsce i Niemczech. Toruń 2002, s. 115 
20 B. Juraś-Krawczyk: Kobieta zamężna w roli ucznia dorosłego. „Edukacja Dorosłych” 2000, s. 54 
21 „Na świadomość edukacyjną kobiet składa się: (a) wiedza kobiet o roli i znaczeniu nauki w życiu 
współczesnego człowieka, wiedzę o jej wpływie na własną biografię (...), (b) gotowość do ciągłego 
uzupełniania wiedzy, polega ona również na wypracowaniu sobie nawyków uczenia się i uzupełniania 
wiedzy, zdobywania nowej - rozszerzającej własne horyzonty, (c) rozumienie i akceptowanie nauki i 
wiedzy jako uniwersalnej wartości każdego człowieka, warunek jego rozwoju indywidualnego i zbioro-
wego, a także konieczność jej posiadania i ciągłego rozwijania, aby egzystować we współczesności z 
jej dynamicznymi przemianami we wszystkich obszarach życia, (d)  to także wiedza o sobie samym, o 
własnych możliwościach i ograniczeniach (...)” za: E.A. Wesołowska: Kobieta a edukacja dorosłych. 
Warszawa 2001, s. 83 
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cie nowej aktywności życiowej. Nauka nadaje ich życiu inny wymiar (niezwiązany 
z domem i pracą), jest to dla nich sposób na udowodnienie sobie, że jest się osobą 
wartościową, mądrą, zaradną i samodzielną. Podjęcie nauki pozwalało im na od-
budowanie lub zwiększenie poczucia własnej wartości. Dla wielu podjęta edukacja 
jest okazją wyrwania się lub odseparowania od trudnej sytuacji rodzinnej, próbą 
nabrania dystansu do życia codziennego, próbą usamodzielnienia się). Przez 
część kobiet nauka jest postrzegana jako instrument, narzędzie do przemiany ży-
cia i tożsamości.22 Większość kobiet aktywnych zawodowo dąży do tego aby reali-
zować model życia godzący życie rodzinne z pracą (model życie i praca), w prze-
ciwieństwie do modelu praca i życie, który najczęściej jest wymagany na stanowi-
skach menedżerskich. 

Juraś-Krawczyk dzieli bariery utrudniające kobietom ponowne podjęcie nauki 
na bariery natury ogólnej (ograniczenia związane z życiem rodzinnym, brak kwalifi-
kacji i doświadczenia zawodowego, problemy z zapewnieniem opieki dzieciom, 
brak wsparcia ze strony rodziny, brak pieniędzy na szkolenie, presja lub postawa 
zniechęcenia ze strony otoczenia), bariery dyspozycyjne (czyli brak motywacji, 
brak zaufania we własne możliwości, brak wiary w siebie, w swoją inteligencję, 
brak jasnego poczucia celu, poczucie winy najczęściej związane z zaniedbywa-
niem obowiązków domowych, relacji z mężem) oraz bariery strukturalne (dotyczą-
ce braku pracy, pomocy naukowych, informacji o możliwościach edukacyjnych, 
brak doradztwa oraz sieci wsparcia).23 Czerniawska wyróżnia trzy rodzaje postaw 
rodziny wobec uczących się, które wpływają, a niekiedy wręcz determinują prze-
bieg edukacji kobiety: postawa pozytywnie aprobująca (gdzie kobieta jest zachę-
cana, dopingowana, doznaje czynnej pomocy, wyraża się ona w przejmowaniu 
części obowiązków24, wspieraniu, zachęcaniu do intensywniejszej aktywności edu-
kacyjnej), postawa przyzwalająca (gdzie rodzina ani nie robi trudności, ani nie do-
pomaga w realizacji zamiarów edukacyjnych, jak i również w wypełnianiu obowiąz-
ków domowych poza akceptacją faktu, iż kobieta w wolnym czasie dokształcać 
się.) oraz postawa negatywna. Ta ostatnia postawa stosunkowo rzadko występuje 
wśród rodzin kobiet uczących się – kobiety te zazwyczaj szybko rezygnują lub w 
ogóle nie podejmują działań edukacyjnych ze względu na brak wsparcia i zrozu-
mienia ze strony rodziny. 

Na podstawie przeprowadzonych badań zostały wyodrębnione trzy typologie 
zachowań kobiet dotyczące łączenia ze sobą obowiązków osoby uczącej się, żony 
i matki. Do pierwszej grupy należały kobiety, które próbowały jak najefektywniej 
łączyć życie rodzinne i edukację, postrzegały one siebie i swoje środowisko jako 
całość, jedność, nie potrafiły rozgraniczyć podejmowanej aktywności rodzinnej, 
edukacyjnej i zawodowej. Kobiety w tej grupie były w największym stopniu narażo-
ne na konflikty z otoczeniem, rodziną, bo próbowały włączać w partnerów w swoje 
życie uniwersyteckie, próbowały wykorzystywać nabytą wiedzę i doświadczenia 

                                                           
22 H. Solarczyk, A. Jagielska, D. Modraszek, op. cit., s. 132 
23 B. Juraś-Krawczyk, op. cit., s. 61 
24 Ciekawej analizy dokonała autorka: poprosiła o scharakteryzowanie obowiązków, które po podjęciu 
przez badane nauki przejęła rodzina a w szczególności mąż, a które pozostały jej obowiązkami. Mężo-
wie generalnie przejęli część obowiązków związanych z zakupami (najczęściej), sprzątaniem, zmywa-
niem oraz praniem. Żaden z mężów nie przejął obowiązku prasowania. Wśród obowiązków dotyczą-
cych zajmowania się dziećmi to mężowie najczęściej wzięli na siebie spacer, pozostawiając żonie 
pomoc w lekcjach, kąpanie oraz czytanie bajek i usypianie 
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edukacyjne w życiu domowym, utrzymywały kontakty towarzyskie z innymi stu-
dentkami. Druga grupa kobiet charakteryzowała się dążeniem do rozdzielenia ży-
cia domowego, zawodowego oraz uniwersyteckiego, działały w dwóch odrębnych 
rolach: matki i żony oraz studentki, kobiety niejako prowadziły podwójne życie, 
obowiązki akademickie nie miały bezpośredniego wpływu na życie rodzinne. Stara-
ły się rolę ucznia realizować w swoim czasie wolnym, tak aby życie rodziny pozo-
stało niezmienione. I trzecia grupa to kobiety, które decydowały się łączyć tylko 
niektóre aspekty życia rodzinnego i akademickiego. Na przykład spotykały się w 
swoim wolnym czasie z koleżankami ze studiów, albo uczyły się, gdy mąż był na 
spacerze z dzieckiem. W świetle wspomnianych badań wydaje się, że jest to naj-
bardziej efektywna strategia z punktu widzenia funkcjonowania kobiety w kilku 
rolach społecznych jednocześnie.25  

Podsumowując, warto zadać sobie pytanie, dlaczego sytuacja edukacyjna ko-
biet jest tak szczególna - jak wynika z badań kobiety zazwyczaj otrzymują mniej 
wsparcia (mężczyzna jako żywiciel jedyny lub główny jest bardziej wspierany), 
mają więcej życiowych ról do wypełnienia, często warunkiem podjęcia nauki, jest 
wywiązywanie się z obowiązków domowych w niezmienionej formie. Dlatego pod-
jęcie nauki stanowi dla kobiety ogromne wyzwanie, związane ze zmianą stylu życia 
oraz przeznaczaniem ogromnego wysiłku na łączenie ról, obowiązków.  

                                                           
25 E.A. Wesołowska: Kobieta a edukacja dorosłych. Warszawa 2001, s. 85 
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ODNOWA RELACJI NAUCZYCIEL – UCZEŃ DROGĄ  
DO PODMIOTOWOŚCI W SZKOLE 

 
Wprowadzenie 
Ponowoczesne społeczeństwa utraciły wiarę w to, że szkoła jest edukacyjnym 

panaceum. Zyskały natomiast przekonanie o jej dysfunkcyjności, zwłaszcza wy-
chowawczej. Pod jej adresem kierowane są przeróżne zarzuty, między innymi za: 

- oderwanie od życia; 
- utrzymywanie przestarzałego, przedmiotowego charakteru stosunków in-

terdyscyplinarnych; 
- uniformizację uczniów; 
- doprowadzenie do brutalizacji życia wewnątrzszkolnego itd. 
Współczesnej szkole z pewnością – i to w trybie pilnym – potrzebna jest głę-

boka reforma systemowa, polegająca na przekształceniu całej instytucji z systemu 
społecznego dogmatycznego w system dynamiczny otwarty. 

Przełom XX i XXI wieku bardzo wyraźnie ukazał dążność pojedynczych ludzi 
jak i grup społecznych do wolności i podmiotowości. Ludzie pragną mieć wpływ na 
swój los, chcą decydować o wyznawanym systemie wartości, chcą w sposób nie-
skrępowany realizować swoje potrzeby, w tym potrzebę podmiotowości i „bycia 
podmiotem”. 

Społeczeństwo okresu przełomu lat zmierzając do nowych zasad organizacji 
życia i nowego ładu społecznego, ponownie kieruje edukację w stronę – jak to 
zauważa T. Lewowicki – paradygmatu edukacji podmiotowej.1 

W paradygmacie tym istotny staje się człowiek uczestniczący w różnych for-
mach aktywności, rozwijający twórczo swoją osobowość, kształtujący indywidual-
ność, zmierzający do uzyskiwania własnej tożsamości. Wspomaganie człowieka 
w jego rozwoju staje się dla edukacji podmiotowej zadaniem pierwszoplanowym. 
Jest to zadanie ważne i konieczne, gdyż współczesny człowiek znalazł się w spe-
cyficznej dla siebie, trudnej sytuacji „bycia w postonowcześnie wykorzenionym 
i wykorzeniającym świecie, w którym brak jest czytelnych i wystarczających zara-
zem oraz nieproblematycznych przesłań etycznych i znaczeń”.2 

W kwestii ujęć podmiotowości w wychowaniu, a także w procesie kształcenia, 
wypowiadało się już wielu autorów, m. in.: Kofta 1989; Korzeniowski 1983; Bucz-
kowski, Cichocki (red.) 1989; Gurycka 1989 i inni. Nie zagłębiając się w ich stano-
wiska, przyjmiemy dla dalszych naszych rozważań zgodnych z przyjętą hipotezą, 
następujące rozumienie tego terminu: Podmiotowość to bardziej lub mniej świa-
dome wywieranie wpływu na otoczenie społeczne i przedmiotowe, zgodnie z oso-
bistymi standardami, co daje jednostce poczucie sprawstwa i kontroli nad otocze-
niem. Staje się ono jednocześnie wartością, bowiem zmierzać będzie do rozwijania 

                                                           
1 T. Lewowicki: Przemiany oświaty. Szkice o ideach i praktyce edukacyjnej, Warszawa 1994, s. 55 
2 L. Witkowski: Radykalne wizje podmiotu w dramacie współczesności, W: B. Suchodolski (red.): Pod-
miotowość jako problem filozoficzny, społeczny, pedagogiczny, Warszawa 1989, s. 47 
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zaufania do siebie i gotowości budowania własnych programów działania i wpły-
wania na kształt swojego losu.3 

Świadomi złożoności zarysowanego problemu, dochodzimy do zasadniczego 
pytania, rozgrzewającego dziś pedagogów i psychologów szkolnych, polityków, 
parlamentarzystów i organizatorów życia publicznego: Na jakich zasadach budo-
wać relacje między nauczycielem a uczniem? Na ile możliwy jest liberalizm, 
a na ile potrzebny jest represjonizm? (podkr. autorów). 

Dotychczasowe doświadczenia pedagogiczne piszących te słowa upoważnia-
ją do wniosku, iż istota problemu nie tkwi w ilościowym podejściu, ile damy swobo-
dy, a ile wprowadzimy przymusu, ale jaką wartość ta swoboda i przymus będą 
miały. Czy swoboda będzie się wyrażała w ucieczce od wszelkich zobowiązań, 
społecznych oczekiwań i wymagań, czy też w swobodnym wyborze drogi prowa-
dzącej ku wartościom? Czy będzie to tylko wolność „od czegoś”, czy raczej wol-
ność „do czegoś”. Czy zatem będzie to swoboda negatywna, czy pozytywna? Czy 
przymus będzie się wyrażał rygorystycznym podporządkowaniem się ustalonym z 
zewnątrz warunkom i nakazom, czy też stanie się zinterioryzowanym przez ucznia-
wychowanka przymusem-zobowiązaniem?4 

Wielu pedagogów i badaczy problemów oświatowych zgadza się ze stanowi-
skiem Tofflera, który stwierdził, iż szkoła została utworzona w celu przymusu i ura-
biania młodego pokolenia. Mimo, że teza ta budzi dziś żywy sprzeciw, to jednak 
współczesna krytyka szkoły, zarówno ta konserwatywna jak i liberalna, nie pozo-
stawia złudzeń co do tego, czy społeczeństwa zmierzają odstąpić od tego celu – 
przynajmniej do czasu, zanim nadejdzie kultura negująca wszelkie wartości.5 

Powyższe przesłanki sugerujące budowę nowych relacji nauczyciel – uczeń, 
kierunkują naszą uwagę na obszar socjalizacji, na którą zdecyduje się nauczyciel- 
wychowawca w procesie dydaktyczno-wychowawczym.6 

 
Koncepcje socjalizacji w pracy dydaktyczno-wychowawczej 
Nauczyciel-wychowawca budując własną strategię postępowania ze swoimi 

wychowankami, może zdecydować się na: 
1) Kontrolowanie sankcji dostarczanych przez niego samego jak i środowisko 

w odpowiedzi na stopień przyswojenia określonych wiadomości i umiejęt-
ności, a także systemu wartości. 

2) Organizowanie i wykorzystywanie spontanicznie zaistniałych sytuacji dy-
daktycznych i wychowawczych, w wyniku których, dziecko poprzez uczenie 
się obserwacyjne nabywa określone kompetencje; 

3) Respektowanie prawa dziecka do wyboru takich zadań życiowych, które 
wynikają z jego własnych potrzeb lub zleconych przez osoby trzecie. 

W przypadku wyboru pierwszego stanowiska, proces socjalizacji jest całkowi-
cie podporządkowany zależności przyczynowo-skutkowej i prowadzi do rozwoju 
dojrzałości. Dziecko przyswaja sobie charakterystyczne dla danej grupy wiekowej 
                                                           
3 Więcej na ten temat pisze Halina Sowińska: Uczeń jako podmiot stosunków społecznych w szkole, 
„Rocznik Pedagogiczny” T. 15, Wrocław 1992, s. 28-29 
4 J. Binczycka: Liberalizm i represjonizm w wychowaniu, W: red. M. Dudzikowa: Nauczyciel – uczeń. 
Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy interakcji, Kraków 1996, s. 44 
5 M. Kuchcińska: Dylemat swobody w edukacji metodą zadaniową, W: M. Dudzikowa (red.), op. cit., 
s. 53 
6 Z. Kowalik: Szkic o koncepcjach socjalizacji, W: J. Brzeziński, L. Witkowski (red.): Edukacja wobec 
zmiany społecznej, Poznań-Toruń 1994, s. 278-280 
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umiejętności społeczne, zachowania, dzięki obowiązującemu w tym procesie sys-
temowi kar i nagród. 

Przyjęcie drugiego stanowiska powoduje, że proces socjalizacji jest w ograni-
czonym stopniu zdeterminowany zależnością przyczynowo-skutkową i prowadzi do 
kształtowania kompetencji. Dziecko dzięki oddziaływaniu środowiska rozwija swoją 
inteligencję społeczną. 

Podstawową rolę w tak rozumianym procesie socjalizacji odgrywa model 
i właściwy z nim kontakt w różnorodnych sytuacjach. 

Zwolennicy trzeciej koncepcji muszą pamiętać, że proces socjalizacji jest 
wówczas zdeterminowany funkcjonalnie i prowadzi do rozwoju tożsamości. Dziec-
ko, dzięki własnej aktywności w rozwiązywaniu podejmowanych zadań, wznosi się 
na coraz wyższy poziom indywidualności. Szkoła w tej sytuacji stwarza szanse na 
podjecie i zrealizowanie przez wychowanka określonego zakresu zadań zgodnie 
z jego możliwościami. Nauczyciel-wychowaca interweniuje zatem w aktywność 
zadaniową ucznia tylko w razie i na miarę potrzeby. 

Z problemem socjalizacji dziecka w procesie dydaktyczno-wychowawczym 
nierozerwalnie wiąże się przyjęcie określonego modelu myślenia pedagogicznego.7 

 
Modele myślenia pedagogicznego w strategii wychowania podejmowa-

nej przez nauczyciela 
Nauczyciel-wychowawca budując własną strategię wychowania ma do wyboru 

najczęściej trzy modele myślenia pedagogicznego: 
4) Model konserwatywny. 
5) Model liberalny. 
6) Model radykalny. 
W modelu konserwatywnym zadaniem edukacyjnym staje się transmisja dzie-

dzictwa kulturowego. Rozwój dziecka polegający na przyswojeniu przekazywanej 
wiedzy oraz systemu wartości uwarunkowany jest skutecznością przekazu osiąga-
nego za pośrednictwem warunkowej akceptacji. W modelu liberalnym zadaniem 
edukacyjnym staje się rozwój indywidualności, oparty na dążeniu do autonomii. 
Taki właśnie rozwój uwarunkowany jest wrodzoną tendencja do samorealizacji 
i wymaga bezwarunkowej akceptacji. Ostatni model myślenia pedagogicznego 
nastawiony jest na emancypację, na zrozumienie i zmianę świata w którym jed-
nostka funkcjonuje. Rozwój prowadzący do osiągnięcia podstawowych kompeten-
cji instrumentalnych i komunikacyjnych uwarunkowany jest samodzielnym i kry-
tycznym myśleniem. 

Chcąc myśleć i działać w kierunku tworzenia podmiotowych relacji nauczyciel-
uczeń konieczne staje się wyeliminowania działań prowadzących do tyranizowania 
w każdym z kierunków dorosły – dziecko.8 Ważnym zadaniem dla każdego na-
uczyciela-wychowawcy staje się zrozumienie i przyswojenie sobie myśli, że eduka-
cja ma za cel uczynić uczniów krytycznymi myślicielami, opierać się na ich twór-
czości i jednocześnie nauczyć ich żyć jako indywidualności w zespole.  

 Źródłem obserwowanych i rejestrowanych w naszych placówkach szkolnych 
niewłaściwych relacji między nauczycielem a uczniem jest przestarzały, nieade-
kwatny do aktualnego poziomu rozwoju cywilizacyjnego, formalistyczny model 

                                                           
7 M. Kuchcińska, op. cit., s. 58-59 
8 Szeroko na ten temat wypowiadają się przedstawiciele pedagogiki krytycznej. 
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procesu kształcenia. Dlatego też wyjście z tej sytuacji leży naszym zdaniem 
w zmianie filozofii i strategii realizacji procesu nauczania-uczenia. Zatrzymajmy się 
zatem na chwilę na strukturze samego procesu dydaktycznego. Przedstawia go 
poniższy rysunek. 

 

M
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T
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I
 

 
Rysunek nr 1. Struktura procesu dydaktycznego 

Źródło: opracowanie własne 
Legenda: M – metody nauczania, Z – zasady, Ś – środki dydaktyczne, T – treści kształcenia, F – formy,  

I – infrastruktura dydaktyczna. 
 

Działania podejmowane przez nauczyciela, zmierzające do realizacji założo-
nych celów dydaktyczno-wychowawczych, wymagają ewaluacji, która pomaga 
określić czy to, co uzyskano jest „dobre” czy też wymaga poprawy, czy jest zgodne 
(lub też nie) z oczekiwaniami zarówno nauczyciela jak i ucznia. W związku z tym 
należy ustalić dalszy tok postępowania, co kontynuować a co zmieniać. Równo-
cześnie warto zidentyfikować „słabe” strony uczestników tak ukazanego procesu 
dydaktycznego, tj. nauczyciela i ucznia. Można do nich zaliczyć m. in.: 
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Słabe strony nauczyciela: 
- trudności w operacjonalizacji celów 

dydaktycznych i wychowawczych; 
- przeświadczenie, że tylko zaawan-

sowane technologie i wysokie na-
kłady finansowe destrukcyjnymi 

- mogą polepszyć jakość kształcenia 
w polskiej szkole;  

- brak identyfikowania się z własną 
placówką szkolną jako zakładem 
pracy; 

- doskonalenie jest wymuszane 
przede wszystkim regulaminem 
awansu zawodowego; 

- słaba znajomość języków obcych; 
- niechęć do popularyzowania wła-

snych doświadczeń zawodowych; 
- brak konsekwencji w egzekwowa-

niu podstawowych obowiązków 
uczniów; 

- nikłe wykorzystanie w procesie 
dydaktycznym nowoczesnej tech-
nologii kształcenia. 

- Słabe strony ucznia: 
- brak motywacji do nauki; 
- płytka sfera zainteresowań; 
- zainteresowanie kiltami destruk-

cyjnymi; 
- niska frekwencja na zajęciach  

pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 
- wysoki poziom ukrytych dysfunkcji; 
- wysoki poziom heterogeniczności 

klas; 
- niski poziom umiejętności  

praktycznych; 
- duża absencja na zajęciach  

lekcyjnych; 
- niskie obłożenie obowiązkami 

szkolnymi i domowymi; 
- brak przeciwstawiania się wobec 

aktów przemocy i agresji wobec 
innych; 

- zły rozkład i higiena dnia; 
- brak umiejętności w zakresie 

wskazania swoich mocnych  
i słabych stron. 

Uwarunkowania charakteryzujące nauczyciela jako osoby organizującej  
i koordynującej proces nauczania-uczenia się 

W niniejszym opracowaniu skupimy naszą uwagę tylko na osobie nauczyciela, 
czyli organizatorze i koordynatorze procesu nauczania-uczenia się. 

Wśród szerokiego grona pedeutologów, czyli badaczy wzorów osobowych 
i sylwetki nauczyciela panuje bardzo zróżnicowana paleta poglądów i opinii na ten 
temat, co powoduje określoną trudność w jednoznacznym i ostrym definiowaniu 
wybranych pojęć. Tylko co do jednego zagadnienia panuje niemal powszechna 
zgodność. Rzecz dotyczy tzw. predyspozycji do zawodu nauczycielskiego. Pedeu-
tolodzy powszechnie uznają i zgadzają się z tezą, że aby być dobrym nauczycie-
lem, trzeba mieć powołanie do tego zawodu. Idąc tropem tego stwierdzenia 
można założyć, iż każdy nauczyciel z powołania jest dobrym nauczycielem  
i wychowawcą! (podkr. autorów). Czy rzeczywiście są to prawdziwe twierdzenia? 
Popatrzmy na wybrane opinie współczesnych badaczy tego problemu: 

„Około 30% nauczycieli to pedagodzy z powołania, którzy w praktyce szkolnej 
realizują sztukę nauczania. Dalsze 30% to nauczyciele tzw. mierni, przeciętni, któ-
rzy nie odkryli swojego powołania, albo go wcale nie mieli. Znając jednak swoje 
rzemiosło mogą w miarę efektywnie pracować z dziećmi i młodzieżą. Pozostała 
grupa nauczycieli to osoby, które trafiły do zawodu zupełnie przypadkowo. Pracują 
bez motywacji, nie identyfikują się ze swoim zawodem. Rzemiosło opanowali czę-
sto na marnym poziomie, nie doskonalą się ani nie podejmują samokształcenia. To 
właśnie do nich pasuje słynna sentencja: «Komu bogi były wrogiem, zrobiły go 
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pedagogiem». Zarówno oni męczą się w szkole, jak i uczniowie z nimi, stanowiąc 
balast edukacyjny, z którym nie wiadomo co zrobić.”9 

W zacytowanej opinii warto zwrócić uwagę na znajdujące się tam dwa termi-
ny: „nauczanie jako sztuka” i „nauczanie jako rzemiosło”. Spróbujmy zatrzy-
mać się bliżej nad tymi terminami.  

W 1613 roku niemiecki pedagog K. Helwig opublikował książkę pod znamien-
nym tytułem: „Krótkie sprawozdanie z dydaktyki, czyli sztuki nauczania Ratycju-
sza”. Nie wdając się w szczegółową analizę tego dzieła warto zauważyć, iż Helwig 
– jako pierwszy z pedagogów, dał najprostsze, ale i najbardziej trudne do osią-
gnięcia rozumienie dydaktyki, jako sztuki. Reasumując, możemy postawić tezę, 
iż proces nauczania należy postrzegać jako sztukę, czyli najwyższy poziom kom-
petencji pedagogicznych. 

Zdaniem polskiego pedagoga, Jana N. Steczkowskiego, żyjącego na przeło-
mie XIX i XX wieku, dydaktyka jest narzędziem w pracy każdego nauczyciela. De-
cydującą rolę w uzyskiwaniu znaczących wyników w pracy pedagogicznej z dzieć-
mi i młodzieżą odgrywa rzemiosło nauczyciela. Reasumując, możemy sformułować 
nową tezę głoszącą, iż nie powołanie, ale wyćwiczenie zestawu prawideł i umiejęt-
ności, gwarantuje nauczycielowi sukces dydaktyczny! 

Ukazane dwa stanowiska w kwestii uwarunkowań odniesienia sukcesu dydak-
tycznego rodzą kolejny dylemat: co jest tak naprawdę źródłem sukcesu pedago-
gicznego? Jakie jest stanowisko w tej kwestii współczesnych autorytetów pedago-
gicznych? 

Analiza podręczników dydaktyki wydanych po 1945 roku w Polsce, nie daje 
jednoznacznej odpowiedzi. Dopiero w roku 1991 na rynku wydawniczym pojawił 
się podręcznik Krzysztofa Kruszewskiego zatytułowany Sztuka nauczania czyn-
ności nauczyciela. Nowe podejście do procesu dydaktycznego znajdziemy także 
w pracach takich autorów, jak: Richarda Arendsa,10 Gordona Drydena i Jeannette 
Vos,11 Scotta Parisa i Lindy Ayres12 czy Barbary McCombs i Jamesa Poppe.13 

Na bazie wieloletnich doświadczeń pedagogicznych w pracy z dziećmi i mło-
dzieżą popieramy w całej rozciągłości tych pedagogów, którzy stoją na stanowisku 
ważności zarówno predyspozycji osobowościowych do pracy w szkole jak i bardzo 
dobrego rzemiosła z zakresu teorii nauczania. Szczególnie jest nam bliskie stano-
wisko M. Śnieżyńskiego, który stwierdził, że: „Aby być dobrym nauczycielem, trze-
ba mieć swoiste predyspozycje do tego zawodu i będąc wiernym swojemu powo-
łaniu, solidnie je podbudować gruntownym rzemiosłem dydaktyczno-
metodycznym”.14 

Samo powołanie do pracy pedagogicznej, bez rzetelnej pracy nad ukształto-
waniem szeregu kluczowych kompetencji, dziś nie wystarcza. Nie tylko cechy 
dziedziczne decydują o talencie pedagogicznym, ale też systematyczna i konse-
kwentna praca nauczyciela nad swoim zasobem umiejętności zawodowych. 

Jak już wcześniej zasygnowaliśmy, ogromnym wyzwaniem dla nauczyciela 
jest dojście do takiego poziomu prowadzenia procesu nauczania-uczenia się, który 

                                                           
9 M. Śnieżyński: O sztuce nauczania, „Nowa Szkoła” 2005, nr 3, s. 5 
10 I. R. Arends: Uczymy się nauczać, Warszawa 1994 
11 G. Dryden, J. Vos: Rewolucja w uczeniu, Poznań 2000 
12 G. S. Paris, R.L. Ayres: Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem, Warszawa 1997 
13 L.B. McCombs, E.J. Poppe: Uczeń trudny. Jak skłonić go do nauki, Warszawa 1997 
14 M. Śnieżyński, op. cit., s. 5 
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odpowiada rozumieniu sztuki. Zatem konieczne jest teraz pytanie: Na czym ma 
polegać realizacja sztuki nauczania? Po czym można poznać, że dany nauczyciel 
na swoim przedmiocie uprawia sztukę, a inny w danej chwili tylko rzemiosło? 

Do znanych już i wdrażanych strategii prowadzenia procesu dydaktycznego 
pozwalających na ukazanie artyzmu nauczania, takich jak: nauczanie wielostron-
ne,15 wychowujące,16 uspołeczniające17 czy kompleksowe,18 można zaliczyć także 
koncepcję nauczania przez dialog edukacyjny.19 To dialog edukacyjny wymusza na 
nauczycielu wzniesienia się na wysoki poziom innowacyjności, na twórcze podej-
ście do każdej lekcji, która jest przecież spotkaniem nauczyciela z uczniem. Aby 
osiągnąć ten wysoki poziom kompetencji objawiający się w dialogu, należy wcze-
śniej opanować swoje umiejętności w zakresie komunikacji i relacji interpersonal-
nych. Graficzną interpretacją tej płaszczyzny edukacji niech będzie poniższy rysu-
nek.20 

 

 

 

 

 

 

Rysunek nr 2. Sztuka nauczania i jej etapy 
 

Jak wynika z powyższego rysunku, dopiero pełnia dialogu zawiera w sobie 
i relację interpersonalną i komunikację. Szczegółowe zestawienie uwarunkowań 
poszczególnych etapów sztuki uczenia, przedstawia kolejny rysunek.21 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
15 Patrz m. in.: Okoń W.: Podstawy wykształcenia ogólnego, WSiP, Warszawa 1976; Śnieżyński M.: 
Wielostron- ne nauczanie w świetle badań empirycznych, Wyd. Naukowe WSP, Kraków 1992.  
16 Patrz m. in.: Dudzikowa M.: Wychowanie w toku procesu lekcyjnego, WSiP, Warszawa 1978; Śnie-
żyński M.: Nauczanie wychowujące, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 1995. 
17 Patrz m. in.: Dudzikowa M.: Wychowanie przez aktywne uczestnictwo, WSiP, Warszawa 1987 
18 Patrz m. in.: Kusztelak A.: Nauczanie kompleksowe-alternatywą dla edukacji przyrodniczej,  W: red. 
W. Wrześniewski: Wybrane zagadnienia dydaktyki biologii, Wyd. AR, Poznań 2005; Muszyński H.: 
Nauczanie kompleksowe i jego kształcąco-wychowawcze walory, „Życie Szkoły” 1978 nr 7/8. 
19 Śnieżyński M.: Dialog edukacyjny, Wyd. Naukowe PAT, Kraków 2001; Tarnowski J.: Pedagogika 
dialogu,  W: red. B. Śliwerski: Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, Wyd. IMPULS, Kraków 
1992. 
20 Na podstawie: Śnieżyński M.: O sztuce nauczania, op. cit., s. 6.  
21 Na podstawie: Śnieżyński M.: O sztuce nauczania, op. cit., s. 7.  
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Rysunek nr 3. Etapy sztuki nauczania 
 

Jak wynika z powyższego rysunku, po nawiązaniu kontaktu między stronami 
spotkania edukacyjnego, niezbędna staje się konieczność nawiązania pełnej ko-
munikacji miedzy podmiotami. To właśnie komunikacja interpersonalna winna stać 
się fundamentem sztuki nauczania, bowiem musi poprzez innowacyjny i twórczy 
przekaz informacji przerodzić się w wymienność ról nadawca – odbiorca. Z tej wła-
ściwości wynika zatem pierwsze zadanie dla nauczyciela: stać się kreatorem 
informacji, artystą przekazu! (podkr. autorów). 

Nauczyciel-twórca, obok przekazywania prawidłowych komunikatów droga 
werbalną, niewerbalną czy parawerbalną, musi także umieć uważnie słuchać swo-
ich uczniów. Umiejętność słuchania jest częścią globalnych umiejętności komuni-
kacyjnych. Do najważniejszych z nich należą okazywanie uwagi oraz aktywne, 
empatyczne, otwarte i świadome słuchanie.22 Drugim zatem zadaniem dla nauczy-
ciela, który chce posiąść sztukę komunikowania będzie uświadomienie sobie, 
iż komunikacja jest procesem dwustronnym, w którym zarówno nadawca jak 
i odbiorca mają te same prawa! (podkr. autorów). 

                                                           
22 Chomczyńska-Rubacha M.: Szkolne środowisko uczenia się, W: red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski: 
Pedagogika podręcznik akademicki, cz. 2,  Warszawa 2003, s. 254.  
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Relacje interpersonalne miedzy nauczycielem a uczniem w sztuce nauczania 
muszą przybrać charakter więzi egzystencjalnej. Aby kształtować je prawidłowo, 
należy oprzeć je na miłości do drugiej osoby i podmiotowym stosunki do niej. 
Klamrą spinającą oba człony winien stać się personalizm chrześcijański. 

Miłość nauczyciela do ucznia będzie wyrażała się m. in. życzliwością, cierpli-
wością, sprawiedliwością, otwartością na wszelkie jego problemy, dobrocią i otwar-
ciem się na tworzenie klimatu współpartnerskiego stylu pracy. Wynika z tego kolej-
ne zadanie dla nauczyciela: kształtować emocjonalne więzi uczuciowe między 
sobą i między nauczycielem (podkr. autorów). 

Najbardziej dojrzałą formą kontaktów międzyludzkich w klasie i szkole jest dia-
log edukacyjny. Nauczyciel prowadząc taki dialog doprowadza najpierw do wspól-
nego odkrywania prawdy, potem dzięki kompromisom dochodzi do konsensusu. 
Wspólna droga odkrywania przez nauczyciela i ucznia prawdy prowadzi do osią-
gnięcia swoistego apogeum w zakresie sztuki nauczania. Poprzez kompromisy ze 
strony obu podmiotów spotkania edukacyjnego dochodzi się do konsensusu, do 
wspólnej akceptacji danego faktu. Przy takiej formie pracy, która ma wszelkie zna-
miona twórczości, następuje eliminacja absolutystycznego, monologowego, jedno-
kierunkowego przekazu komunikacyjnego. Z analizy tego etapu sztuki nauczania 
wynika następujące zadanie dla nauczyciela: prowadzić proces dydaktyczny 
w taki sposób, aby uczeń uruchamiał aktywność intelektualną, emocjonalną, 
receptywną i sensomotoryczną (podkr. autorów). 

 
Przesłanki podmiotowych relacji nauczyciel – uczeń 
Wszystko to, czego dokonuje nauczyciel i uczeń podczas dialogu edukacyj-

nego, dokonuje się w aurze twórczości. Możemy więc wyartykułować kolejną tezę: 
Nauczyciel szkoły dialogu, nauczyciel nowej szkoły, to nauczyciel innowator i twór-
ca, który czyni z ucznia i traktuje go jako twórcę. 

Współczesne badania psychologiczne pokazują, iż polska szkoła nie rozwija 
ani nie sprzyja twórczości uczniów. Powodem tego jest dążenie nauczycieli do 
unifikacji zachowań i sposobu myślenia uczniów.23 Polska szkoła jest ciągle miej-
scem, w którym uczy się także konformizmu. Dziecko od pierwszych dni pobytu w 
szkole zauważa, iż od zadawania pytań jest nauczyciel, a uczeń od udzielania 
odpowiedzi. Ponadto w miarę przechodzenia na wyższe etapy edukacyjne przeko-
nuje się, iż w odpowiedzi na pytanie najbardziej oczekiwana jest jedna, poprawna 
odpowiedź. 

Nauczyciel swoim stylem uprawiania dydaktyki nie sprzyja twórczości 
uczniowskiej, gdyż większość z nich stosuje zasadę przekazywania jak najwięcej 
wiadomości, nie troszcząc się o rozwój myślenia, wyobraźni, dociekliwości, pomy-
słowości i samodzielności intelektualnej.24 Kiedy będziemy zatem mogli mówić o 
twórczości w aspekcie dydaktycznym? Zgadzamy się z takim stanowiskiem, które 
uważa twórczość za proces uwarunkowany ciekawością poznawczą, zmierzający 
do uzyskania czegoś nowego, zgodnego z oczekiwaniami danej jednostki lub gru-
py społecznej, z szansą na przetrwanie.25 

Zdaniem Edwarda Nęcki ciekawość poznawcza jest jednym z najważniejszych 
warunków twórczej aktywności człowieka. Autor wyróżnia pięć zasad stymulowania 
                                                           
23Więcej na ten temat patrz: Nęcka E.: Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk 2003. 
24 Śnieżyński M.: O sztuce nauczania, op. cit., s. 6. 
25 Ibidem, s. 10, na podstawie: Szmidt J. K.: Elementarz twórczego życia, Warszawa 1997.  
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ciekawości poznawczej: 1. Nie bać się pytań; 2.Stawiać otwarte pytania; 3. Nie 
odpowiadać natychmiast na niektóre ważne pytania; 4. Ukazywać niekompletność 
istniejącej wiedzy; 5. Ukazywać trendy w rozwoju wiedzy.26 

Należy dobitnie podkreślić, iż twórcza postawa nauczyciela wobec życia, swo-
jego zawodu i swojego miejsca pracy jest nieodzowna nie tylko dla jego osobistego 
rozwoju, ale także dla swoich uczniów i wychowanków, dla których stanowi on 
wzór do naśladowania. Swoją postawą musi propagować zasadę, iż każdy, także 
uczeń, może być twórczy we wszystkim co robi. 

Przy kształtowaniu właściwych relacji między nauczycielem a uczniem nie 
możemy pominąć kwestii wzbudzania motywacji uczniów do nauki. W świetle wy-
ników badań przeprowadzonych np. przez amerykańskich psychologów i pedago-
gów27 wynika, iż nauczyciel pragnący poprawić swoje relacje z uczniem w tej mate-
rii, powinien brać pod uwagę następujące sprawy: 

- motywacja człowieka oparta jest na jego poprzednio wytworzonych prze-
świadczeniach na temat swojej wartości i zdolności; 

- wewnętrzna motywacja do nauki jest jednym z zasadniczych wyznaczni-
ków zdrowia psychicznego ucznia; 

- człowiek wyrobi w sobie oczekiwanie sukcesu lub klęski i rozwinie w sobie 
pozytywne lub negatywne uczucia na ten temat na podstawie poprzednio 
wytworzonych przeświadczeń; 

- zarówno czynniki wewnętrzne, (tj przeświadczenia, oczekiwania i cele), jak 
i zewnętrzne, (tj nagrody, wsparcie i aprobata ze strony innych), grają 
ważną rolę w określaniu istoty motywacji i w rozważaniach, jak ją wzmoc-
nić; 

- stosując myślenie na wyższym poziomie, uczniowie umieją zrozumieć re-
lacje między własnym systemem przekonań, a naturalną tendencją do au-
tomotywacji; 

- człowiek często nie zdaje sobie sprawy ze swej roli w tworzeniu myśli i w 
konstruowaniu własnego obrazu rzeczywistości. 

Nauczyciele, którzy wyzwalają wewnętrzną motywację u uczniów, to osoby, 
które: 

- znają potrzeby każdego ucznia; 
- są zainteresowane rozwojem każdego wychowanka; 
- są konsekwentne i zdecydowane w sprawach reguł, nieprzekraczalnych 

granic i zadań; 
- są nastawione demokratycznie; 
- dodają odwagi; 
- są ciepłe emocjonalnie; 
- dostrzegają możliwość osiągnięcia sukcesu na miarę każdego ucznia; 
- odnoszą się z szacunkiem do starań i wkładu pracy każdego ucznia. 
W działaniach zmierzających do wzmocnienia motywacji do uczenia się i tym 

samym do poprawy wzajemnych relacji, ważnym zagadnieniem staje się tworzenie 
w klasie przyjaznego klimatu. Wymaga to od nauczyciela: 

- bycia zrelaksowanym; 
                                                           
26 Nęcka E.: op. cit.,  
27 McCombs L. B., Pope E. J.: Uczeń trudny. Jak skłonić go do nauki, WSiP, Warszawa 1997; Paris G. 
S.,  
Ayres R. L.: Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem, WSiP, Warszawa 1997. 
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- posiadania poczucia humoru; 
- dostrzegania wesołych aspektów zjawisk; 
- odczuwania zadowolenia z pracy; 
- zwracania uwagi raczej na pozytywy niż negatywy; 
- bycia konsekwentnym w określaniu granic, jakich nie należy przekraczać; 
- utrzymywania porządku i dyscypliny bez poniżania uczniów; 
-  nie dawania nigdy za wygraną; 
- zachęcania uczniów do podejmowania ryzyka; 
- nie oczekiwania, że uczniowie będą doskonali; 
- umiejętności rozwiązywania spraw dyscyplinarnych z zastosowaniem – jak 

tylko to możliwe – zindywidualizowanego podejścia do ucznia; 
- pamiętania, że uczniowie nie są źli lub ułomni, ale po prostu nie mają po-

czucia bezpieczeństwa; 
- umiejętności przebaczania i zapominania. 
Wszystkie te właściwości i umiejętności postępowania nauczycielskiego są 

wyrazem szacunku dla ucznia i troski o jego dobro. Stanowią one dobrą podstawę 
dla pożądanych i korzystnych relacji miedzy nauczycielem a uczniami. 

Drugim czynnikiem warunkującym tworzenie przyjaznego klimatu uczenia się i 
tym samym właściwych relacji interpersonalnych, jest umiejętność oceny atmosfery 
już panującej w klasie. Jej celem powinno być zbadanie na ile: 

- bezpieczne i uporządkowane jest otoczenie uczniów; 
- uczniowie są zdolni wspólnie podejmować decyzje; 
- jakie oczekiwania kierowane są wobec wszystkich uczniów; 
- uczniowie wykazują inicjatywy; 
- akceptowane są różne punkty widzenia i propozycje rozwiązywania pro-

blemów; 
- doceniane są uczucia i pomysły. 
 
Szkoła bez wychowania to porażka pedagogiczna – mit czy brutalna 
prawda? 
Środowisko uczenia się, którym jest placówka szkolna, jest obszarem wystę-

powania szerokiej gamy bodźców stymulujących, jak i hamujących wewnętrzną 
motywacje uczniów. A. Maslow uznał za kluczową kategorię motywacyjną potrze-
bę. Zachowanie uczniów jest zdeterminowane przez potrzeby, cechy osobowo-
ściowe, zdolności, procesy poznawcze jak i bodźce do działania.  

Na terenie szkoły uczniowie sami objawiają swoje potrzeby i jednocześnie po-
dejmują działania w celu ich zaspokojenia. Z drugiej strony stymulatorem tych po-
trzeb może być same środowisko uczenia się. Poza potrzebami podstawowymi, 
takimi jak: fizjologiczne, bezpieczeństwa czy afiliacji, duże znaczenie mają potrze-
by poznawcze, społeczne (przynależności, akceptacji, gratyfikacji), psychiczne 
(aktywnej rekreacji, estetyczne, ludyczne) itp. Jednostka aktywizuje swoje zacho-
wanie wówczas, gdy chce coś osiągnąć, lub gdy coś jest ważne z jej osobistego 
punktu widzenia. 

Szkoła współczesna jest powołana do tego, aby poprzez stwarzane sytuacje 
dydaktyczno-wychowawcze nie tylko kształtować dyspozycje instrumentalne mło-
dego człowieka, ale także rozwijać i doskonalić dyspozycje kierunkowe. Musi stać 
się miejscem wszechstronnego rozwoju wszystkich swoich uczniów. Bez tego ska-
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zana jest na porażkę pedagogiczną. Aby tego uniknąć, spróbujmy skierować pod 
własnym adresem następujące pytania pedeutologiczne: 

1) Dlaczego dzisiejsi uczniowie często mówią: „Ja nie chcę iść dzisiaj do 
szkoły!” 

2) Czy moje działania pedagogiczne tworzą w mojej szkole klimat tzw. przy-
jaznej szkoły? 

3) Czy, a jeżeli tak, to dlaczego uczniowie uciekają z moich lekcji? 
4) Co tak naprawdę wiem o swoich wychowankach? 
5) Czy należę do tych nauczycieli w swojej szkole, którzy dają swoim uczniom 

szansę poprawy swoich porażek dydaktycznych? 
6) Czy sam jestem prawdomówny, autentyczny i konsekwentny? 
7) Czy na moje pytania uczniowie udzielają prawdziwych odpowiedzi, czy też 

uciekają się w obawie przed karami do kłamstw? 
8) Czy znam opinie panujące na swój temat wśród uczniów oraz ich rodzi-

ców? 
9) Czy jestem otwarty na osobiste problemy uczniów i zdolny służyć swoją 

radą i pomocą?28 
Nasze rozważania o odbudowie relacji interpersonalnych we współczesnej 

rzeczywistości edukacyjnej, które tylko dotykają niektórych ważnych dla dzisiej-
szych polskich szkół spraw, zamkniemy refleksją końcową: 

Koleżanki i koledzy nauczyciele: nie twórzmy ze szkoły miejsca głównie pora-
żek uczniowskich, ale starajmy się tworzyć w niej takie obszary, w których nasi 
wychowankowie znajdą swoje miejsce tu i teraz. Szkoła, która niszczy spokojnych i 
pracowitych uczniów, a nie wykazuje konsekwencji w oddziaływaniu na uczniów 
łamiących szkolne normy zachowania, jest placówką skazaną na wychowawczą 
porażkę. Zróbmy wszystko, aby uczniowie chętnie przychodzili i wracali do szkoły, 
a po latach umieli powiedzieć dziękuję! 

 
Literatura: 
 
Hankała A.: Poznanie ucznia jako warunek skuteczności oddziaływań wy-

chowawczych nauczyciela, „Ruch Pedagogiczny” Nr 1-2, Warszawa 2006. 
Kameduła E., Kuźniak I., Piotrowski E. /red./: W kręgu edukacji, nauk peda-

gogicznych i krajoznawstwa, Wyd. „MS Ag”, Poznań 2003. 

                                                           
28 Patrz także: Michalski J.: Szkoła bez wychowania czyli...porażka, „Nowa Szkoła” 2005 nr 7, s. 38.  
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DYSFUNKCJONALNOŚĆ RODZINY. 
PSYCHOLOGICZNY I SOCJOLIGOCZNY ASPEKT DEFINICJI 

 
Streszczenie 
Celem artykułu jest dokonanie przeglądu definicyjnych propozycji jednego z podsta-

wowych pojęć w obszarze nauk o rodzinie: rodzina dysfunkcjonalna. Wychodząc od wpro-
wadzającego w problematykę opisu i sposobu rozumienia pojęcia rodzina, w artykule wska-
zano na podstawowe różnice oraz podobieństw w rozumieniu problematyki rodzinnej dy-
funkcjonalności, formułowane przez autorów reprezentujących podejście psychologiczne 
oraz socjologiczne. Przedmiotem pracy jest również próba dokonania klasyfikacji najczęściej 
cytowanych definicji dysfunkcjonalnych forma aktywności rodzin oraz własna propozycja 
w tym zakresie. 

 
* * * 

 
Wprowadzenie 
W literaturze fachowej dotyczącej rodziny możemy spotkać różne podejścia 

w opisywaniu mechanizmów jej tworzenia i zjawisk występujących w toku jej trwa-
nia. Część autorów nie przywiązuje znaczącej wagi sprawom definicyjnym, stosu-
jąc podejście opisowe lub typologiczne. Pozostali jednak, tworzący znaczącą więk-
szość uważają, że od właściwego zdefiniowania zjawiska zależy dalszy tok postę-
powania zarówno przy teoretycznych rozważaniach jak i w badaniach empirycz-
nych. Definicje dysfunkcjonalności rodziny rozproszone są w licznych publikacjach, 
dlatego wydaje się potrzebnym zebranie choćby ich najbardziej reprezentatywnej 
części w jednym miejscu, co może ułatwić pracę osobom zainteresowanym pro-
blemem. Zarówno w socjologii jak i psychologii możemy wyróżnić subdyscyplinę 
dotyczącą rodziny. W obydwóch dziedzinach możemy jednak doszukać się różnic 
teoretycznych, metodologicznych, badawczych w odniesieniu do przedmiotu. Poni-
żej pokrótce zostaną omówione obydwa podejścia. 
 

Rodzina – ujęcie socjologiczne 
Rodzina to jedno z podstawowych pojęć w obszarze socjologii. To podstawo-

wa grupa pierwotna złożona z małżeństwa i dzieci (również adoptowanych) oraz 
krewnych i powinowatych każdego z małżonków. Istotą rodziny są dwa podstawo-
we rodzaje więzi: małżeńska oraz rodzicielska, które istotnie wyznaczają określone 
wzory życia rodzinnego oraz wskazują na swoiste role pełnione przez jej poszcze-
gólnych członków. Grupy rodzinne występują we wszystkich społeczeństwach 
i okresach historycznych, spełniając w życiu społeczeństwa kilka podstawowych 
funkcji, rozumianych jako zadania członków rodziny wobec siebie oraz otoczenia. 
Najczęściej wskazuje się na: 1. funkcje biopsychiczne (prokreacyjna, seksualna); 
2. funkcje ekonomiczne (materialno-ekonomiczna, opiekuńczo-zabezpieczająca); 
3. funkcje społeczno-wyznaczające (stratyfikacyjna, legalizacyjno-kontrolna); 
4. funkcje socjopsychologiczne (socjalizacyjno-wychowawcza, kulturalna, religina, 
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rekreacyjno-towarzyska, emocjonalno-ekspresyjna).1 Należy zgodzić się z S. Ka-
wulą, że "swoistą cechą środowiska rodzinnego jest to, iż jego funkcje stanowią 
organiczną całość, złożoną i jednolitą, oraz nie są i nie mogą być realizowane od-
dzielnie." Funkcje wypełniane przez rodzinę są ważne dla innych grup społecz-
nych, co uzasadnia fakt tak silnego i powszechnego zainteresowania sprawami 
rodziny, a często stanowi legitymizację dla ingerencji w przebieg jej życia we-
wnętrznego. Z socjologicznego punktu widzenia rodzina jest zatem traktowana 
jako grupa społeczna, stanowiąca środowisko dla procesu uspołecznienia jednost-
ki. Jest pierwszym środowiskiem, w którym jednostka uczy się i staje istotą spo-
łeczną. Z perspektywy socjologicznej rodzina jest rozpatrywana najczęściej  
z uwzględnieniem dwóch aspektów, do której należą jej funkcje (wymienione po-
wyżej) oraz struktura.2 Przykładem definicji, która zawiera oba z wymienionych 
aspektów, jest propozycja Zbigniewa Tyszki, który ujmuje rodzinę jak „ustrukturali-
zowany i funkcjonalnie powiązany zbiór jednostek i specyficznych substruktur oraz 
mikroelementów społecznych tworzących mikrogrupę i zarazem instytucję spo-
łeczną, powiązaną wewnętrznie więzią małżeńską, więzią pokrewieństwa, powi-
nowactwa lub adopcji oraz wypełniającą jednocześnie szereg istotnych, ważnych, 
zintegrowanych ze sobą funkcji wobec jednostek i społeczeństwa, w oparciu  
o regulatory występujące w kulturze behawioralnej”.3 

Zgodnie z założeniami teoretyczno-metodologicznymi, w ujęciu socjologicz-
nym rodzina traktowana jest jako całość, jako integralny i niezależny byt.4 Zainte-
resowaniem socjologa są więzi, struktura oraz funkcje rodziny i to te elementy są 
przedmiotem poznania. Zgodnie z tym poglądem należy przyjąć, iż jakiekolwiek 
zaburzenie, utrudniające rodzinie realizację którejś z jej podstawowych funkcji mo-
że powodować przejściową lub dłuższą niewydolność ogólnego jej funkcjonowania. 
O trwałości rodziny decydują jej wartości wychowawcze i czynniki wpływające na 
integrację rodziny. W każdej rodzinie jakość i poziom wypełniania funkcji decyduje 
o końcowych skutkach jej funkcjonowania, wyrażających się choćby w poziomie 
i stylu życia jej członków, w konfiguracji stosunków międzypokoleniowych, aspira-
cjach i planach życiowych, uznawanych systemach wartości i ogólnej filozofii życia. 
Tak więc właściwe funkcjonowanie rodziny we wszystkich sferach wymaga od jej 
członków spełnienia przypisanych im ról i funkcji społecznych. Jakiekolwiek po-
ważniejsze okresowe czy też trwałe zaburzenia jednej z podstawowych funkcji 
powodują zapoczątkowanie procesu dysfunkcji: „rodzina jako grupa społeczna 
funkcjonuje tylko wtedy prawidłowo, kiedy zostają spełnione warunki jej integracji”.5 
Zatem każde zaburzenie utrudniające rodzinie realizację którejś z podstawowych 
funkcji może powodować przejściową lub dłuższą niewydolność ogólnego jej funk-
cjonowania, czyli dysfunkcjonalność. Współczesne rodziny są szczególnie silnie 
narażone na procesy dezintegrujące jej spójność, bowiem model ich funkcjonowa-
nia uległ radykalnej zmianie. Jak wskazuje na to literatura socjologiczna, począw-
szy od lat 60-tych XX w. nastąpiło przejście od „rodzin wewnątrzsterownych” 
                                                           
1 F. Adamski: Socjologia małżeństwa i rodziny. Warszawa 1982, s. 50 
2 Z. Tyszka: System metodologiczny poznańskiej szkoły socjologicznej badań nad rodziną. Poznań 
1997, s. 35  
3 Ibidem, s. 35 
4 z czym oczywiście można polemizować, ponieważ byt grupy rodzinnej jest w zdecydowanej większo-
ści przypadków uzależniony od czynników zewnętrznych (np. możliwości podjęcia pracy zawodowej 
i uzyskania dochodów zapewniających pożądany standard życia) 
5 M. Jarosz: Dziecko w rodzinie zdezintegrowanej. „Problemy rodziny” 1980, nr 1, s. 9 
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(tj. sterowanych tradycją), w kierunku „rodzin zewnątrzsterownych” (tj. kierujących 
się wyznacznikami aktualnej kultury, kreowanej głównie przez media masowe). 
Role rodziców i dzieci są często znacząco odmienne od tradycyjnie rozumianych, 
występuje często ich odwróceni. W takiej sytuacji podstawowa rola rodziców - jako 
świadomych wychowawców - jest bardzo trudna do zrealizowania.6 
 

Rodzina – ujęcie psychologiczne 
Z psychologicznego punktu widzenia rodzina jest rozpatrywana przez pryzmat 

jednostek, które wchodzą w jej skład, a w szczególności poprzez stosunki interper-
sonalne, poprzez które możemy dostrzec wzajemne oddziaływania między człon-
kami rodziny. Istotą funkcjonowania rodziny jest głównie systemowość i wspólno-
towość. Rodzina zatem to wspólnota osób wspomagająca siebie w procesie reali-
zacji każdego z członków. Istotą rodziny są osoby (członkowie rodziny, którzy ją 
tworzą) oraz wzajemne relacje między nimi. Współcześnie rodzinę coraz częściej 
ujmuje się wg podejścia systemowego, a więc jako system interakcji i stosunków 
wzajemnych między jej członkami. Zgodnie z założeniami podejścia systemowego 
„wzajemne interakcje i stosunki międzyosobowe stanowią tkankę i spoiwo grupy 
rodzinnej”7 Systemowe ujęcie rodziny zakłada, iż rodzina stanowi system otwarty, 
tzn. „(...) złożoną, zintegrowaną, całość, charakteryzującą się zorganizowanymi 
wzorami interakcji, które przybierają raczej cyrkularną, niż linearną formę”.8 Pod-
stawowym założeniem podejścia systemowego jest przyjmowanie zasady, zgodnie 
z którą elementy (osoby) wchodzące w skład systemu rodzinnego, są wzajemnie 
od siebie zależne, przyczyniając się do kształtowania wzorów zachowania i ukie-
runkowywane we własnym zachowaniu przez uczestniczenie w tych wzorach. 

Wg M Tyszkowej system rodzinny składa się z funkcjonujących w jego obrę-
bie i wyodrębniających się subsystemów tworzonych przez węższe układy stosun-
ków i interakcji, do których należą układ interakcji i stosunków między małżonkami, 
między dzieckiem a każdym z rodziców, między dziećmi, oraz między dziećmi 
(wnukami) a dziadkami. Wspólnota rodzinna stanowi podwalinę społeczeństwa. 
Zgodnie z założeniami teoretyczno-metodologicznymi w ujęciu psychologicznym 
rodzina jest pierwsza przed społeczeństwem. Na wszystko, co się dzieje w rodzi-
nie, należy zatem patrzeć jak na relacje międzyosobowe. W rodzinie dokonuje się 
proces rozwojowy dziecka, intencjonalne oddziaływania rodziców mają decydujące 
znaczenie na proces tworzenia się osobowości. W ujęciu psychologicznym istot-
nymi czynnikami dla funkcjonowania rodziny są procesy modelowania i identyfika-
cji. W zależności od tego, jak rodzice się zachowują wobec siebie, wobec swoich 
dzieci i innych ludzi, w taki sposób ich dziecko może się zachowywać w dorosłym 
życiu, takie będzie prezentowało wzorce społeczne. Przedmiotem analizy jest 
układ stosunków psychiczno-osobistych. Psycholog dąży do poznania, stosując 
odpowiednie ku temu metody analizy relacji i interakcji panujących między człon-
kami rodziny. 

Równie często spotykanym sposobem psychologicznej analizy mechanizmów 
funkcjonowania i problemów rodziny jest perspektywa okresów jej życia. W literatu-
rze najczęściej wymienia się kilka etapów przebiegu życia rodziny nuklearnej 

                                                           
6 por. np. D. Riesman: Samotny tłum. Warszawa 1971, s. 50-75 
7 J. Namysłowska: Terapia rodziny. Warszawa 1997, s. 108 
8 M. Tyszkowa: Rodzina a rozwój jednostki. Poznań, 1990, s. 16 
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(tj. złożonej z rodziców i dzieci), obejmujących okres od narzeczeństwa do śmierci 
obojga rodziców. Duvall (1967) wskazuje na następujące fazy życia rodzinnego: 

1) Tworzenie pary małżeńskiej (bez dzieci). Cechą charakterystyczną jest sil-
ne i wzajemne zainteresowanie partnerów. Najtrudniejszym do pokonania 
problemem dla małżonków są wyniesione z rodzinnych domów, najczęściej 
niezgodne, zwyczaje i zachowania oraz poglądy i postawy. Mogą one nie-
zwykle silnie wpływać na wzajemne relacje i układy między małżonkami. 

2) Małżeństwo mające małe dziecko. Jest to okres uczenia się wypełniania 
funkcji rodzicielskich oraz zmiana ustalonego w pierwszej fazie porządku 
życia. Pojawia się nowy zakres obowiązków i odpowiedzialności. Jest to 
zatem czas pełen nowych wyzwań, a co się z tym wiąże i konfliktów ro-
dzinnych oraz podejmowania prób ich rozwiązywania, w kierunku stabiliza-
cji warunków życiowych. 

3) Rodzina z dziećmi w wieku przedszkolnym. 
4) Rodzina z dziećmi w wieku szkolnym. 
5) Rodzina z dziećmi nastoletnimi (między 13 a 21 rokiem życia). 
6) Rodzina z dziećmi w okresie ich usamodzielniania się i opuszczania przez 

nich domu (od pierwszego do ostatniego dziecka). 
7) Rodzina postparenteralna. Obejmuje lata wspólnoty małżeńskiej po usa-

modzielnieniu się dzieci i ich odejściu z domu rodzinnego („puste gniaz-
do”). Sytuacja taka może umacniać lub pogarszać relacje między małżon-
kami. 

8) Starzenie się członków rodziny. Głównym zadaniem i problemem w tej fa-
zie jest przystosowanie się do zmian związanych z zakończeniem pracy 
zawodowej i naturalnym pogarszaniem się kondycji organizmu, a także do 
zmian związanych ze śmiercią współmałżonka. Problemy w tym okresie 
wynikają głównie z odmiennych reakcji kobiet i mężczyzn na proces sta-
rzenia się i zmianę ról w tym okresie.9 

Istotne znaczenie dla prawidłowego trwania i funkcjonowania rodziny ma 
pierwsza z wyróżnionych faz - tworzenie się związku małżeńskiego, a następnie 
relacje w diadzie. Odgrywa tu role wiele czynników, w tym te występujące przed 
zawarciem związku małżeńskiego, o różnym stopniu złożoności i o charakterze 
interakcyjnym (tzn. żaden z nich nie działa w izolacji od pozostałych). Rola tych 
czynników w oddziaływaniu na relacje małżeńskie nie jest stała – zmienia się w za-
leżności od fazy rozwojowej, w której w danym momencie małżeństwo się znajdu-
je. W literaturze (np. Willi, 1996) najczęściej wskazuje się na cztery fazy życia 
związku małżeńskiego: 

- tworzenie się stabilnego związku; 
- rozwój i realizacja małżeństwa; 
- kryzys wieku średniego; 
- małżeństwo wieku podeszłego.10 

 
 
 
 

                                                           
9 za: J. Rembowski: Rodzina w świetle psychologii. Warszawa, 1978 
10 za: B. Harwas-Napierała: Niektóre czynniki zaburzające relacje między małżonkami. W: L. Gapik, A. 
Woźniak (red.): Postępy psychoterapii. Tom IV. Problemy małżeństwa i rodziny. Poznań 2002, s. 49 
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Dysfunkcjonalność rodziny  
Przed dokonaniem przeglądu definicji z perspektywy psychologicznej i socjo-

logicznej warto zwrócić uwagę na fakt, że analizując liczne publikacje na temat 
dysfunkcjonalności rodziny można zauważyć, iż wielu autorów stosuje obok poję-
cia dysfunkcjonalności, takie pojęcia, jak: patologia, dezorganizacja, czy dezinte-
gracja (np. M. Jarosz, Z. Tyszka, M. Ziemska, S. Kawula, Z. Markocki, B. Urban, 
M. Sztuka, M. Jarosz, L. Mościcka, A. Kozłowska, O. Lipowski, Z. Gawlina). Na 
pierwszy rzut oka można by przyjąć założenie o tożsamości tych terminów, jednak 
czy rzeczywiście można pomiędzy nimi postawić znak równości? Najprościej poję-
cie dysfunkcjonalności można wytłumaczyć jako brak funkcjonalności. Czy jednak 
jest to takie proste? Wydaje się, że omawiane pojęcie jest o wiele bardziej złożone 
i skomplikowane, dlatego też wielu autorów definiując je odnosi się też i do innych 
kontekstów. Trzeba jednak stwierdzić, że niektórzy autorzy traktują je zamiennie, 
jako synonimy. Dysfunkcjonalność obejmuje bardzo wiele zjawisk, które wpływają 
negatywnie na rodzinę, jej członków oraz relacje między nią a społeczeństwem. 
Sama w sobie jest zjawiskiem negatywnym społecznie, a co za tym idzie powoduje 
niekorzystne dla społeczeństwa i jego członków skutki.  

Pojęcie „dysfunkcjonalność” z samej swojej definicji posiada zabarwienie pejo-
ratywne. W języku polskim dysfunkcjonalność tłumaczona jest jako rozłam czegoś, 
niezgodność, nieprzystosowanie, nieprawidłowość, niekiedy utożsamiane z takim 
pojęciami jak wadliwy, nienormalny, zły.11,12,13,14,15 Wg funkcjonalizmu w każdym 
systemie istnieją elementy dysfunkcjonalne, które trudno wyjaśnić potrzebami sys-
temu jako całości. Najprościej można powiedzieć, że dysfunkcjonalność jest prze-
ciwieństwem funkcjonalności, czyli czegoś, co spełnia funkcje do których jest po-
wołane. Kiedy w dalszej części pracy zostaną poddane ocenie z perspektywy psy-
chologicznej i socjologicznej definicje „dysfunkcjonalności rodziny” i zostanie doko-
nany ich przegląd, będzie można stwierdzić, iż pomimo, że są one bardzo różno-
rodne, to ich podstawą są zjawiska oraz procesy, które ogólnie rzecz ujmując są 
negatywne, powodujące zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny. 

W większości przypadków autorzy, zarówno psycholodzy jak i socjolodzy, 
zgadzają się co do faktu, iż pojęcie rodziny dysfunkcjonalnej, jest pojęciem szero-
kim i zawiera w sobie pojęcie rodziny patologicznej. Dla przykładu M. Sztuka opisu-
jąc akceptację wartości w środowisku rodzinnym spatologizowanym zauważa, że 
przejawy patologii społecznej na gruncie rodziny stanowią jeden z symptomów 
ogólnej dysfunkcjonalności naturalnego środowiska. Wśród tych przejawów wyróż-
nia: patologię więzi emocjonalnej, zaniedbanie ról rodzinnych, a także niedojrza-
łość małżonków w momencie zawierania związku małżeńskiego. Ten ostatni ele-
ment stanowi częsty przedmiot badań. Dla przykładu A. Kotlarska-Michalska poru-
szając problematykę małżeństw dysfunkcjonalnych (w literaturze socjologicznej 
określanych również pojęciem małżeństwa konfliktowego) wskazuje, że największe 
problemy mogą wynikać z braku chęci lub umiejętności zaspokajania wzajemnych 
potrzeb. Stąd też wyróżnia małżeństwa dysfunkcjonalne ze względu na potrzebę 
komunikacji, na potrzebę seksualną oraz na potrzebę kochania i bycia kocha-

                                                           
11 Słownik Języka Polskiego. Warszawa 2006 
12 G. Marschal (red.): Słownik Socjologii i Nauk Społecznych. Warszawa 2004 
13 Encyklopedia PWN. Warszawa 2006 
14 W. Kopaliński (red.): Słownik Wyrazów Obcych. Warszawa 2000 
15 K. Olechnicki, P. Wałecki (red.): Słownik socjologiczny. Warszawa 2004 
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nym.16 Z kolei Z. Markocki w swojej pracy pt. „Społeczne uwarunkowania przestęp-
czości młodzieży” zakłada, iż „dysfunkcjonalność rodziny wobec społeczeństwa 
jest wspólna cechą zbioru zjawisk, które ujmuje się w kategoriach patologii spo-
łecznej lub społecznej dezorganizacji”. B. Urban natomiast zakłada, że „patologia 
rodziny to skrajna forma jej ogólnej dysfunkcjonalności, a także zaburzeń szerszej 
struktury społecznej”.17 

Definicji pojęcia „dysfunkcjonalność rodziny” w literaturze przedmiotu jest bar-
dzo wiele. Można próbować skategoryzować je w różny sposób. Obecnie dokona-
ny zostanie podział z dwóch perspektyw: socjologicznej i psychologicznej. Nie jest 
możliwym przytoczenie wszystkich definicji z zakresu socjologii i psychologii, dla-
tego skupiono się w niniejszym artykule na definicjach najczęściej cytowanych 
socjologów i psychologów. Godnym wskazania jest, iż wraz z rozwojem teoretycz-
nym problemu dokonuje się rozwój empiryczny. Wiele definicji zostało sformułowa-
nych na kanwie przeprowadzonych badań empirycznych i obserwacji (M. Jarosz, 
Z. Tyszka, Z. Gawlina, S. Kawula, M. Ochmański). Zanim zostaną przytoczone 
i opisane definicji, warto jeszcze raz wyraźnie podkreślić, na co szczególnie zwra-
cają uwagę socjolodzy i psycholodzy definiując przedmiotowe zjawisko.  

Z socjologicznego punktu widzenia dysfunkcjonalność rodziny to niemożność 
wypełniania przez nią wyznaczonych jej funkcji oraz zadań na rzecz rodziny oraz 
społeczeństwa. Jak już wspomniano, rodzina z socjologicznego punktu widzenia 
traktowana jest jako całość, a istotnymi dla jej trwania są funkcje oraz struktura. 
Zaburzenia w pełnieniu czy to jednej funkcji, czy więcej będzie więc traktowana 
jako jej dysfunkcjonalność. Często wskazuje się w powyższym ujęciu, iż dysfunk-
cjonalność rodziny jest spowodowana, powoduje lub występuje równocześnie  
z negatywnymi zjawiskami społecznymi, jakimi są alkoholizm, przemoc, dezinte-
gracja rodziny (rozwody), bezrobociem. Socjolodzy wskazują, iż dysfunkcjonalna 
rodzina, nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować i spełniać swoich zadań w spo-
łeczeństwie. Przedmiotem poznania w ujęciu socjologicznym są determinanty 
i czynniki powodujące zaburzenia funkcjonowania i struktury rodziny. Natomiast 
w ujęciu psychologicznym szczególną uwagę zwraca się na relacje panujące mię-
dzy członkami rodziny oraz na ich potrzeby. Z dysfunkcjonalnością rodziny mamy 
więc do czynienia wtedy, kiedy członkowie rodziny nie potrafią, nie chcą lub nie 
umieją zapewnić podstawowych potrzeb, w ramach funkcjonowania w rodzinie. 
W ujęciu psychologicznym dysfunkcjonalna rodzina to taka, w której jednostka 
czuje się źle, niepewnie, a relacje panujące w systemie utrudniają, a niekiedy na-
wet uniemożliwiają jej samorozwój. Psycholodzy opisując zjawisko dysfunkcjonal-
ności dużo miejsca poświęcają skutkom, jakie za sobą niesie dana dysfunkcja dla 
poszczególnych członków rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Przed-
miotem poznania psychologa są zatem mechanizmy uniemożliwiające prawidłowe 
interakcje między członkami rodziny, powodujące różnego rodzaju negatywne 
skutki dla jej funkcjonowania. 

Przegląd definicji w ujęciu socjologicznym otwiera propozycja K. Olechnickie-
go. Propozycję tego autora można zaliczyć do grupy definicji utożsamiających 
dysfunkcjonalność z patologią. K. Olechnicki zakłada, że zjawisko dysfunkcjonal-
ności rodziny występuje wtedy, gdy członkowie tej grupy społecznej (rodzina) nie 
                                                           
16 A. Kotlarska-Michalska: Małżeństwa dysfunkcjonalne. W: L. Gapik, A. Woźniak (red.): Postępy psy-
choterapii. Tom IV. Problemy małżeństwa i rodziny. Poznań 2002, s. 62-78 
17 T. Sakowicz: Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja. Kraków 2006, s. 58 
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spełniają oczekiwań społecznych (autor w swoich poglądach wyraźnie zatem na-
wiązuje do koncepcji Durkheima i pojęcia kontroli społecznej). Zjawiska patolo-
giczne występujące w tego typu rodzinach stanowią jeden z symptomów ich ogól-
nej dysfunkcjonalności. Są one najłatwiej dostrzegalną oznaką zaburzonych więzi 
emocjonalnych i zaniedbywania przypisywanych jednostkom ról rodzicielskich, 
wychowawczych i społecznych. Przestępczość zdaje się najbardziej jaskrawym 
wyrazem obecności zjawiska dysfunkcjonalności rodziny.18 Dysfunkcjonalność 
rodziny jest utożsamiana w tej definicji z brakiem spełniania przez nią oczekiwań, 
jakie wyznacza tej instytucji społeczeństwo. Również M. Sztuka opisując akcepta-
cję wartości w środowisku rodzinnym spatologizowanym zakłada, że przejawy 
patologii społecznej na gruncie rodziny stanowią jeden z symptomów ogólnej dys-
funkcjonalności naturalnego środowiska. Wśród tych przejawów wyróżnia patologię 
więzi emocjonalnej, zaniedbanie ról rodzinnych, a także niedojrzałość małżonków 
w momencie zawierania związku małżeńskiego.19 Innym autorem upatrującym 
dysfunkcjonalność rodziny w patologii jest B. Urban, która zakłada, że patologia 
rodziny to skrajna forma jej ogólnej dysfunkcjonalności, a także zaburzeń szerszej 
struktury społecznej.20 Autorzy zakładają, że dysfunkcjonalność ujawnia się po-
przez patologie występujące w rodzinie. Szczególnie istotnym jest zanik więzi 
emocjonalnych między członkami rodziny, zaniedbania względem dzieci oraz 
przestępczość. Wskazane w definicji jednego z symptomów (zjawiska patologicz-
ne), może prowadzić do przekonania, iż są jeszcze inne symptomy dysfunkcjonal-
ności, których jednak autor nie wymienia. 

Natomiast M. Jarosz w swojej książce pt. „Dezintegracja w rodzinie i społe-
czeństwie” wskazuje, że rodzina staje się dysfunkcjonalna wówczas, kiedy zjawi-
ska i zachowania w niej występujące odbiegają od przyjętych w społeczeństwie 
norm. Autorka przyjmuje, że „termin dezorganizacja, dezintegracja, patologie (dys-
funkcjonalność) używane są zamiennie i odnoszą się do negatywnych, odbiegają-
cych od przyjętych norm społecznych zjawisk i zachowań w społeczeństwie i mi-
krostrukturze rodzinnej.21 Autorka, nie wymienia zachowań negatywnych, odbiega-
jących od normy, należy więc przyjąć, że wszystkie zachowania, które obejmują 
ww zjawiska, doprowadzają do dysfunkcjonalności. M. Jarosz w zaproponowanej 
przez siebie definicji również odwołuje się do zjawisk patologicznych, jednak autor-
ka odmiennie niż K. Olechnicki zakłada, iż przedmiotowe zjawiska są tożsame 
z dysfunkcjonalnością rodziny, a nie ich symptomem. K. Olechnicki przyjmuje, 
iż rodzina dysfunkcjonalna to rodzina, która nie spełnia oczekiwań społecznych. 
Maria Jarosz natomiast, że nie spełnia ona przyjętych norm. Obydwoje autorzy nie 
wskazują jednak o jakie dokładnie normy, oczekiwania czy zjawiska chodzi. Jak już 
mogliśmy się przekonać, w definicji zaproponowanej przez K. Olechnickiego 
i M. Jarosz autorzy często wskazują, iż przyczyną dysfunkcjonalności mogą być 
zachowania patologiczne jej członków. Takie pogląd wyrażają również między 
innymi M. Banach, J. Matejak, którzy zakładają, że dysfunkcjonalność rozpatrywa-
na jest w dwóch aspektach: rodzina - społeczeństwo oraz rodzina – członkowie 
i wiąże się ona z niewypełnieniem przez rodzinę zadań na rzecz społeczeństwa 

                                                           
18 T. Sakowicz, op. cit., s. 52 
19 Ibidem, s. 110 
20 Ibidem, s. 53 
21 M. Jarosz, op. cit., s. 9 
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i na rzecz członków rodziny. Przyczyną dysfunkcjonalności może być patologia 
społeczna lub biologiczne obciążenie jej członków, najczęściej rodziców. Jak mo-
żemy zauważyć w powyższej definicji autorzy posuwają się dalej w swoich poglą-
dach zakładając, iż nie tylko patologie rodziny wiążą się z dysfunkcjonalnością, 
a ogólniej wszystkie patologie społeczne. Autorzy definicji wymieniają przejawy 
tych patologii, które najczęściej powodują dysfunkcjonalności. Zakładają, że jest to 
przestępczość, alkoholizm, narkomania, zachowania autodestrukcyjne, dewiacyj-
ne, zachowania seksualne, zaburzenia psychiczne, obłożna choroba fizyczna  
i kalectwo, dezorganizacja rodziny, zakłócone stosunki uczuciowe.22  

Konkretne zjawiska natomiast w zaproponowanej przez siebie definicji dys-
funkcjonalności rodziny wymienia M. Ziemska, nazywając je stanami patologicz-
nymi. Należą do nich: rozbicie małżeństwa, zakłócenie stosunków międzyosobo-
wych w rodzinie, konflikty w systemie wartości oraz głębokie kryzysy związane 
z rozwojem rodziny i kryzysy losowe. Autorka wskazuje również przyczyny tego 
stanu wynikające z niespełnienia należycie przez rodzinę poszczególnych funkcji, 
szczególnie funkcji socjalizacyjnej.23 Wymieniając w swojej definicji funkcję socjali-
zacyjną, autorka podkreśla znaczenie tej funkcji, jako najbardziej istotnej w proce-
sie funkcjonowania rodziny. Definicja ta jest bardzo bliska ujęciu socjologicznemu, 
ponieważ rozpatruje dysfunkcjonalności z punktu widzenia funkcjonowania rodziny. 
Definicję M. Ziemskiej możemy zaliczyć również do innej grupy – traktującej dys-
funkcjonalność jako nieprawidłowe wypełnianie funkcji. Do grupy tej należą między 
innymi F. Adamski i J. Śledzianowski. F. Adamski, przyjmuje, że rodzina dysfunk-
cjonalna to taka, która nie wykonuje należycie wobec swoich członków właściwych 
im funkcji.24 Jest to definicja dość ogólna, autor w odróżnieniu od poprzedniczki nie 
wymienia konkretnych zachowań członków rodziny przyczyniających się do niena-
leżytego wykonywania funkcji. Nie wyróżnia żadnych funkcji, których nieprawidło-
we wykonywanie przyczyni się do pojawienia dysfunkcjonalności. F. Adamski nie 
wskazuje również na skutki wynikające z dysfunkcjonalności. Natomiast J. Śledzi-
niowski, traktując rodzinę jako całość, jako integralny i niezależny byt, zakłada, 
iż jakiekolwiek zaburzenie, utrudniające rodzinie realizację, którejś z podstawo-
wych funkcji, może powodować częściową lub dłuższą niewydolność, czyli dys-
funkcjonalność.25 W swojej definicja autor zwraca uwagę na fakt, iż w wyniku zabu-
rzeń w realizacji swoich funkcji rodzina nie zawsze staje się całkowicie dysfunkcjo-
nalna, a dysfunkcjonalność może się pojawić jedynie w pewnych jej obszarach, 
w zależności od stanu i wielkości zaburzeń, jakie pojawiają się w rodzinie. Wskazu-
je również w swojej definicji, że zaburzenie nie we wszystkich funkcjach doprowa-
dzają do dysfunkcjonalności, a jedynie podstawowe. Słabej strony definicji można 
dopatrywać, się w tym, że autor nie wskazuje, czym dla niego są owe podstawowe 
funkcje, a w literaturze przedmiotu możemy znaleźć, wiele różnych podziałów 
funkcji.  

Część socjologów, w swoich pracach nie podaje definicji sensu stricte, a jedy-
nie wskazuje przyczyny pojawienia się dysfunkcjonalności w rodzinie. Autorzy ci 
podając przyczyny powstania zjawiska pośrednio podają jego definicję. Do tej gru-
py możemy zaliczyć między innymi B. Grzelak-Włodarską, która zakłada, iż dys-
                                                           
22 T. Sakowicz, op. cit., s. 48  
23 M. Ziemska: Społeczne konsekwencje integracji i dezintegracji rodziny. Tom 1. Warszawa 1987, s. 7 
24 T. Sakowicz, op. cit., s. 50, 89 
25 J. Śledzianowski: http//wwwbratalbert.org.pl/bezdom/sledzianowski.http.pl 
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funkcjonalność rodziny tkwi w warunkach społecznych (stała praca jednego 
z członka rodziców poza miejscem zamieszkania, praca obojga rodziców w syste-
mie 3 zmianowym lub 12 godzinnym, niechęć do podjęcia pracy przez jednego lub 
oboje rodziców, bezrobocie, kryzysowe sytuacje bytowe rodzinnym, negatywny 
wpływ środków masowego przekazu).26 Również Z. Tyszka, w jednym ze swoich 
artykułów stwierdza, że ”(…) istotą zmiany w socjalizacji rodzinnej” są następujące 
przyczyny: 

- postępujący proces dezintegracji wewnątrzrodzinnej socjalizacji spowodo-
wany różnicami pozarodzinnych doświadczeń poszczególnych członków 
rodziny (socjalizacja pozarodzinna i jej siła); 

- wyraźne osłabienie więzi wspólnotowej przez powiększenie się dystansu 
pomiędzy rodzicami a dziećmi, czego wyrazem jest osamotnienie i zmniej-
szenie interakcji emocjonalnych; 

- wzrastająca atomizacja społeczna i związana z nią anonimowość jedno-
stek na zewnątrz rodziny, co utrudnia rodzicom wypełnianie funkcji kontrol-
nej i wychowawczej; 

- zmniejszenie się autorytetu rodziców, babć, dziadków ograniczające moż-
liwości ich oddziaływania socjalizacyjno-wychowawczego; 

- wyraźne przesunięcie w pozycjach społecznych i rolach wewnątrzrodzin-
nych spowodowanych umasowieniem pracy kobiet i spadkiem autorytetu 
ojca, tracącego funkcję jedynego żywiciela rodziny. Praca zawodowa ko-
biet spowodowała ograniczenie ich czasu domowego, a przez to zmniej-
szyła ich aktywność wychowawczą i kontrolną; 

- znaczne ograniczenie dzietności na skutek udoskonalenia metod i środków 
zapobiegania ciąży w związku z wzrastaniem w oczach małżonków warto-
ści konkurencyjnych wobec wartości posiadania dzieci, np. kariery zawo-
dowej, turystyki; 

- postępujący proces atomizacji oraz indywidualizacji jednostek również 
w rodzinie, eksponujący ideał wolności jednostek i jej samorealizacji; 

- coraz mniejsza wewnątrzrodzinna spójność i powiększające się zjawisko 
dezintegracji znacznej części rodziny, wzrastająca liczba konfliktów mał-
żeńskich i rozwodów, które przyjmują postać masową. Konflikty we-
wnątrzmałżeńskie i dezintegracja rodziny w znacznym stopniu przyczyniają 
się do radykalnego pogorszenia atmosfery wychowawczej współczesnej 
rodziny, czego efektem jest niska jakość ich socjalizacyjno- wychowaw-
czych zabiegów oraz wzrost liczby osób z dewiacjami; 

- pluralizm w świecie wartości, pluralizm norm i wzrost występujących we 
współczesnym społeczeństwie, które znajduje swe odzwierciedlenie rów-
nież w życiu rodziny i ich oddziaływaniach wychowawczych. Rodzina jawi 
się jako jeden z wielu znaczących wychowawczo wpływów. Nie jest jedy-
nym źródłem inspiracji aksjonormatywnej w procesie socjalizacji potom-
stwa; 

- brak przygotowania rodziców do radzenia sobie z problemami wychowaw-
czymi we współczesnym świecie. Konieczna jest tu intensywna perma-
nentna pedagogizacja rodziców; 

                                                           
26 B. Grzelak-Włodarska: Działalność domów wczasów dziecięcych w zakresie wspomagania rozwoju 
dzieci i rodzin dysfunkcjonalnych. W: A. Ratajczak (red.): Zjawiska patologii życia rodzinnego w Wielko-
polsce oraz ich społeczno prawne konsekwencje. Poznań 1983, s. 311-318 
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- wzrost rodzin z problemami i patologicznych, a źle realizowana funkcja so-
cjalizacyjno- wychowawcza pociąga za sobą dramatyczny wzrost liczby 
dzieci wykolejonych i wchodzących w konflikt z prawem oraz wzrost róż-
nych form rodzinnej patologii życia.”27 

Ostatnia definicja, która zostanie przytoczona, a która reprezentuje ujęcie so-
cjologiczne, to propozycja W. Dykcika (autor zajmuje się problematyką wychowa-
nia w rodzinie). Pomimo, iż autor jest pedagogiem, zaproponowana przez niego 
definicja jest bliższa ujęciu socjologicznemu. Autor wyróżnia trzy płaszczyzny ana-
lizy, które należy brać pod uwagę omawiając przedmiotowy problem: 

- strukturalną (charakterystyka demograficzna rodzin, więzi emocjonalne, 
cechy psychofizyczne dzieci, zaburzenia rozwojowe i zdrowotne); 

- organizacyjną (warunki materialne, ogólna organizacja życia , poziom wy-
kształcenia rodziców, pozycja społeczna dziecka, sposób spędzania wol-
nego czasu);  

- funkcjonalną (jakość prezentowanych przez rodziców postaw opiekuńczo- 
wychowawczych).28 

Możemy przyjąć, iż zaburzenia na którejkolwiek z wymienionych płaszczyzn, pro-
wadzą do pojawienia się dysfunkcjonalności rodziny. 

Większość psychologów zajmujących się dysfunkcjonalnością rodziny wiąże 
dysfunkcję z potrzebami, a raczej brakiem zaspokojenia takowych. Taki punk wi-
dzenia przyjmuje m.in. J. Raczkowski, który wskazuje, że rodzina dysfunkcjonalna 
to taka, która niezaspakaja niezbędnych psychicznych i społecznych potrzeb 
członków rodziny. Autor nie wymienia konkretnych potrzeb, można więc przyjąć, że 
chodzi o wszystkie potrzeby psychiczne i społeczne jakie są zaspokajane w rodzi-
nie. J. Raczkowski wskazuje cechy, które charakteryzują tego typu rodzinę, czyli 
występowanie niekorzystnych czynników, takich jak faktyczne rozbicie rodziny, 
poważne konflikty między jej członkami, nadużywanie alkoholu, popełnianie prze-
stępstw, uprawianie prostytucji, poważne choroby, zaburzenia psychiczne, złe 
warunki materialne. Często w takich rodzinach występują zaburzenia kontaktów 
emocjonalnych, więzi między rodzicami i dziećmi są zazwyczaj poważnie osłabio-
ne.29 Z kolei J. Rogala-Obłękowska zakłada, iż z rodziną dysfunkcjonalną mamy do 
czynienia wtedy, gdy dochodzi do zaniedbań emocjonalnych. Zaburzenia interakcji 
rodzinnych i brak stabilności emocjonalnej matki i ojca mają m.in. duży wpływ na 
podwyższone ryzyko wystąpienia u dziecka uzależnienia. Emocjonalna sytuacja 
dziecka w takich rodzinach jest bardzo niekorzystna, atmosfera pełna konfliktów 
i ogólnie bardzo zła, a poziom spójności bardzo niski.30 W swojej definicji autorka 
akcent ciężkości kładzie na brak zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, jako przy-
czynę dysfunkcjonalności rodziny. 

Pojęcie dysfunkcjonalności rozpatrywane bardzo szeroko i kompleksowo wy-
stępuj w podejściu systemowym. W przedmiotowym ujęciu zakłada się, iż członko-
wie rodziny tworzą układ, na który można patrzeć jak na system. Funkcjonowanie 
systemu jest wynikiem wzajemnych oddziaływań poszczególnych elementów oraz 
samej struktury. Dysfunkcja oznacza rozumiana jest tutaj jako: zaburzenia komuni-

                                                           
27 T. Sakowicz, op. cit. 
28 Ibidem, s. 111 
29 Ibidem, s. 29 
30 J. Rogala-Obłękowska: Rodzinne uwarunkowania narkomanii młodzieży. W: M. Ziemska (red.): Spo-
łeczne konsekwencje integracji i dezintegracji rodziny. Tom 1, Warszawa 1986, s. 218  
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kacyjne, zaburzenia strukturalne, zaburzenia własnych granic, zaburzenia granic 
między poszczególnymi członkami, stosowanie destrukcyjnych mechanizmów. 
Ujęcie systemowe wymienia konkretne typy rodzin, które są rodzinami dysfunkcjo-
nalnymi i są to rodziny: z problemem alkoholowym, problemem wykorzystywania 
seksualnego, terrorem psychicznym, przemocą fizyczną, jedno z rodziców cierpi na 
stałe schorzenie typu cukrzyca bądź jest przykute do łóżka, a za swój stan obwinia 
domowników.31 

Również w sposób szeroki i kompleksowy zjawisko dysfunkcjonalności rodzi-
ny zostało opisane przez A.M Seweryńską w książce pt. „Uczeń z rodziny dysfunk-
cyjnej” Autorka wyróżniła elementy rodziny dysfunkcjonalnej, którymi są: zaprze-
czenie, milczenie, iluzja, niedokończenie, brak zaufania. 32 Wskazała, że w rodzinie 
dysfunkcjonalnej: 

- zadaniem dziecka jest opieka nad rodzicami; 
- występują podwójne komunikaty, wprowadzające zamieszanie i wymaga-

jące domyślania się; 
- dziecko jest ciągle zawstydzane; 
- granice prywatności są zamazane i często przekraczane; 
- uczucia bywają przedmiotem agresji i dlatego są tłumione; 
- dzieci same się wychowują najlepiej jak potrafią; 
- panuje chaos lub skrajna surowość; 
- od dziecka wymaga się demonstrowania pseudodojrzałości albo też infan-

tylizuje się je; 
- daje się dzieciom odczuć, że są nic nie warte i nie zasługują na miłość; 
- przechodzi się od jednego kryzysu do drugiego, a kiedy kryzysu nie ma, 

członkowie rodziny sami go tworzą.33 
Wzrastanie w rodzinie dysfunkcyjnej jest „niczym niezawiniony bagaż, który każde 
dziecko musi jakoś udźwignąć, zanim dorośnie i będzie stanowiło o sobie. Strate-
giami przetrwania są podejmowane role: bohatera, kozła ofiarnego, aniołka, ma-
skotki”.34 W powyższych definicjach autorzy koncentrują się na zaburzeniach ko-
munikacji, naruszaniu granic oraz zachowaniach destrukcyjnych jako wyznaczni-
kach dysfunkcjonalności rodziny. A. Seweryńska koncentruje się jednak na dziec-
ku, natomiast w tradycji systemowej, zaburzenia dotyczą relacji wszystkich człon-
ków rodziny. 

R. Stanowski zakłada, iż dysfunkcjonalność rodziny to uzależnione i nie prefe-
rowane (niepożądane) następstwa istnienia lub działania danego elementu tego 
systemu lub (częściej) całego systemu.35 Autor traktuje rodzinę jako system, mo-
żemy założyć więc, iż reprezentuje ujęcie systemowe, jednak w zaproponowanej 
przez siebie definicji przyjmując, że dysfunkcjonalność, jest następstwem stanów, 
które są niepożądane. Autor nie wskazuje, czym są owe niepożądane stany i zja-
wiska.  

Ostatnia definicja jaką tu przytoczymy, to propozycja R. Garniewicz, w której 
przyjmuje się, podobnie jak w niektórych definicjach socjologicznych, iż rodzina 
dysfunkcjonalna to taka, która źle funkcjonuje. Przypuszcza się, że większość  

                                                           
31 T. Sakowicz, op. cit., s. 57  
32 A. Seweryńska: Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Warszawa 2004, s. 16, 17 
33 Ibidem, s. 23  
34 Ibidem, s. 26 
35 A. Stanowski: Dysfunkcja. W: Encyklopedia Katolicka. Tom IV. Lublin 1983, s. 438 
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rodzin jest w większym lub mniejszym stopniu dysfunkcjonalnych, tyle że rodzina 
„łagodnie” dysfunkcjonalna kwalifikuje się jeszcze jako „funkcjonalna”. Kiedy dys-
funkcjonalność zdecydowanie nie mieści się w granicach tolerancji, zaczynamy 
mieć do czynienia z typowym kompleksem zagadnień, które należy uznać za cha-
rakterystyczne dla ujęcia psychologicznego, co kwalifikuje całą definicję, jako re-
prezentującą ww podejście. Są to rodziny z: problemami emocjonalnymi, współ-
uzależnieniem, uzależnieniami, zachowaniami autodestrukcyjnymi, zaburzeniami 
osobowości, przemocą itp. 

Na zakończenie rozważań, należy zaznaczyć, iż nie tylko w piśmiennictwie 
polskim można zauważyć żywe zainteresowanie problemem dysfunkcjonalności 
rodziny, również w literaturze amerykańskiej i europejskiej możemy znaleźć wiele 
publikacji na przedmiotowy temat. Dla przykładu amerykańska psychoterapeutka 
P. Mellody twierdzi, że wszystkie dzieci rodzą się z pięcioma charakterystycznymi 
dla istoty ludzkiej cechami: cenność, bezradność, niedoskonałość, zależność 
i niedojrzałość. W rodzinach dysfunkcjonalnych rodzice nie reagują właściwie na 
wyżej wymienione cechy dziecka. Zamiast dziecko wspierać i ochraniać, ignorują 
je albo atakują za to, że takie właśnie jest. W efekcie tych działań dzieci rozwijają 
w sobie dysfunkcjonalne cechy samozachowawcze, zachowując wiarę w to, że 
rodzice zawsze mają rację. Przystosowują i przebudowują swój świat umysłowy, 
aby nie ulec niszczycielskiej sile wpajanego poczucia własnej bezwartościowości 
i wstydu płynącego z doznawanego poniżenia. Gdy dorosną, w wyniku własnych 
przykrych doświadczeń same stają się dysfunkcjonalnymi rodzicami. Autorka tak 
jak m.in. J. Śledzianowski zauważa, iż dysfunkcjonalność rodziny może dotyczyć 
różnego zakresu realizowanych zadań. Może to być: 

- dysfunkcja całkowita oznaczająca, że w rodzinie występuje kompletne nie-
powodzenie w realizacji zadań rodziny i muszą ją w tym zastąpić wyspe-
cjalizowane rodziny lub instytucje; 

- dysfunkcja częściowa oznaczająca, że rodzina nie potrafi realizować pra-
widłowo pewnych jej zadań i podstawowych funkcji. 

Dysfunkcja częściowa może obejmować: 
- niepowodzenia w realizacji zadań wychowawczych; 
- niepowodzenia w walce z kryzysem małżeńskim; 
- niepowodzenia związane z walką o nie wykluczanie rodziny z określonego 

kręgu rodziny; 
- niepowodzenia w zaspokajaniu potrzeb dziecka; 
- może też dotyczyć innych sfer życia rodzinnego.36 

Autorka przyjmuje, iż brak reakcji na wymienione cechy, a więc brak zaspokojenia 
przez rodziców podstawowych potrzeb emocjonalnych dziecka, prowadzi do poja-
wienia się dysfunkcjonalności. Psycholog wskazuje również na występowanie dys-
funkcji częściowej i całkowitej, związanej z niepowodzeniami realizowanym przez 
rodzinę. Natomiast Bradshaw, przyjmuje założenie, że rodzina dysfunkcjonalna 
jest stworzona przez dysfunkcjonalne społeczeństwo, takie małżeństwa zaś tworzą 
dysfunkcjonalne osoby, które odnajdują się wzajemnie i żenią ze sobą. Jednym z 
tragicznych faktów jest, to, że osoby dysfunkcjonalne prawie zawsze znajdują inna 
osobę, która działa albo na tym samym albo na większym poziomie dysfunkcji. 
S.G. Kellam i M.E Ensminger w zaproponowanej przez siebie „teorii pól społecz-

                                                           
36 P. Mellody: Toksyczne związki. Warszawa 1993, s. 72 
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nych” zakładają odwrotnie, że to patologiczne życie jednostki doprowadza do po-
jawienia się dysfunkcji. C. Black, badając rodziny z problemem alkoholowym 
szczególną uwagę zwraca na role, jakie pełni dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej. 
Autorka wymieniła dziecko odpowiedzialne, dziecko dostosowujące się, dziecko 
łagodzące sytuację. Inni autorzy (m.in. Heley, Reilly, Stanton) badając rodziny 
młodzieży uzależnionej zauważają, że rodzina dysfunkcyjna, jest to rodzina skon-
centrowana na dziecku w celu uniknięcia konfliktów między rodzicami. Swinson 
i Eaves zakładają, że rodzina dysfunkcjonalna, to taka, w której panuje chłód emo-
cjonalny. Wielu autorów koncentruje się w swoich pracach na jednym z podstawo-
wych przejawów dysfunkcjonalności, jakim jest przemoc. W swoich publikacjach 
omawiają to m.in. tacy autorzy jak Chesmais, Browne, Herbert, Galles, Cornell, 
Bolton, Acherman, Pickering. Można by wymienić jeszcze wielu innych autorów 
zajmujących się przedmiotową tematyką, w niniejszym artykule chcieliśmy jedynie 
wskazać, iż literatura obca również obszernie zajmuje się interesującym nas zjawi-
skiem.  

Na zakończenie powyższych rozważań należy zauważyć, iż w definiowaniu 
dysfunkcjonalności rodziny granice pomiędzy ujęciem socjologicznym i psycholo-
gicznym zacierają się, a często autorzy dostosowują swoją propozycję definicyjną 
nie z punktu widzenia dyscypliny naukowej, której są przedstawicielami, a do pro-
blemu, który opisują, tym samym przychylając się do interdyscyplinarnego ujęcia 
problemu. Wydaje się, że można byłoby wypracować wspólną, uniwersalną defini-
cję omawianego pojęcia, która mogłaby być zaakceptowana przez reprezentantów 
wszystkich dyscyplin, ponieważ sam problem dysfunkcjonalności rodziny jest mię-
dzydyscyplinarny. Ujmowanie go poprzez paradygmat jednej dziedziny powoduje, 
iż ogranicza się do jednego obszaru zainteresowań danej dyscypliny. Taki punkt 
widzenia byłby również najkorzystniejszy z perspektywy metodologicznej, ponie-
waż umożliwiłoby to efektywną analizę wszystkich zarówno wewnętrznych, jak 
i zewnętrznych aspektów problemu, wraz z wszystkimi jego przejawami, procesami 
i mechanizmami.  

W naszej ocenie dysfunkcjonalność rodziny to niemożność lub/oraz nieumie-
jętność wypełniania przez rodzinę co najmniej jednej istotnej funkcji i zadań na 
rzecz społeczeństwa lub/oraz poszczególnych jej członków, prowadzące w całej 
strukturze oraz w sferze jednostki do obserwowalnych negatywnych w skutkach 
mechanizmów, takich jak: 

- nieprawidłowe wypełnianie ról rodzinnych; 
- zakłócenia w obszarze subsystemów stosunków i interakcji; 
- zatarcie granic międzysystemowych. 

W wyniku tego dochodzi do zaburzeń w sferze komunikacji, osłabienia lub zaniku 
więzi emocjonalnych, zaniedbań w sferze zaspokajania potrzeb własnych oraz 
pozostałych członków rodziny, a skutkuje to kryzysem, zaburzeniami struktury a w 
konsekwencji prowadzi do dezorganizacji (rozpadu) rodziny. Z kolei w wymiarze 
jednostki (indywidualnym) są to różnego rodzaju zaburzenia w sferze: psychicznej, 
społecznej, emocjonalnej, fizjologicznej, w wyniku czego dochodzi do pojawienia 
się zachowań destrukcyjnych (w tym patologicznych). 
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Zakończenie 
Problematyka funkcjonowania rodzin analizowana z perspektywy dociekań 

naukowych jest obszarem wielce złożonym. Wielopokoleniowa, rozwojowa per-
spektywa analizy systemów rodzinnych zmusza do koncentracji uwagi nie tylko na 
stadiach w cyklu życiowym rodziny, ale też i zadaniach, które są charakterystyczne 
dla każdego z nich. Takie podejście skutkuje koniecznością uwzględniania wzorów 
interakcji występujących w rodzinie, w różnych okresach jej trwania i rozwoju. Jak 
wskazują psychologowie, wszystkie systemy rodzinne borykają się okresowo ze 
stresem rozwojowym, który wynika z dwóch podstawowych źródeł: 1) zmieniają-
cych się potrzeb i możliwości członków rodziny; 2) zmian w systemie rodziny jako 
całości. Rodzina musi być zdolna do zmieniania swoich strategii interakcji w odpo-
wiedzi na te zmiany, jeżeli ma trwać i jednocześnie wspomagać rozwój swoich 
poszczególnych członków. Nie jest to zadanie łatwe, uwzględniając opisywane 
przez socjologów zmiany we współczesnych społeczeństwach rozwiniętych. Indu-
strializacja wpłynęła na przekształcenie się dużej rodziny patriarchalnej w rodzinę 
małą, egalitarną, o ogranicznych funkcjach, zmniejszonym zakresie kontroli spo-
łecznej nad jej członkami i zmniejszonym autorytecie rodziców. Wskaźnikami 
przemian w życiu rodzinnym krajów rozwiniętych są obecnie takie zjawiska, jak: 
zmniejszanie się udziału ludności pozostającej w związkach małżeńskich; odkła-
danie decyzji matrymonialnych w czasie, co pozostaje w związku z wydłużeniem 
się okresu solaryzacji; zmniejszenie się dzietności; opóźnienie decyzji o urodzeniu 
pierwszego dziecka. Opisaną sytuację określa się niekiedy jako „drugie przejście 
demograficzne”, którego główna cechą jest ograniczanie liczby potomstwa w celu 
zapewnienia mu jak najlepszych warunków rozwoju. Aczkolwiek rodzina oparta na 
związku małżeńskim stanowi nadal dominującą formę życia rodzinnego, to upo-
wszechnieniu ulegają alternatywne rozwiązania, a wśród nich kohabitacja, samot-
ne rodzicielstwo, życie małżonków/partnerów na odległość (w związku z miejscem 
pracy), związki w których obydwoje partnerzy są zorientowani na karierę i rezygnu-
ją z potomstwa. Tendencje te występują we wszystkich krajach rozwiniętych, rów-
nież w Polsce.37  

Podsumowując rozważania zawarte w niniejszej pracy konieczne wydaje się 
również zwrócenie uwagi na fakt, że pojęcie dysfunkcjonalności najpowszechniej 
i najczęściej było używane w latach 80-tych i 90-tych XX wieku. Obecnie w literatu-
rze fachowej termin ten raczej nie występuje. Nadal jednak funkcjonuje w języku 
potocznym, w czasopismach pedagogicznych czy dokumentacji urzędowej (np. 
pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych).38,39,40,41,42,43 W naj-
nowszych publikacjach na temat rodziny trudno znaleźć określenie „rodzina dys-
funkcjonalna”, a jeszcze trudniej „rodzina patologiczna”. Używa się raczej ogólnych 
opisowych określeń, jak np. rodziny w społeczeństwie ryzyka lub z obszaru ryzyka 
(por. S. Kawula: Kształt rodziny współczesnej. Szkice familologiczne. 2005), alter-
natywne formy życia małżeńsko-rodzinnego (por. K. Słany: Alternatywne formy 
                                                           
37 M. Plopa: Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań. Kraków 2006, s. 18-24 
38 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom V. Warszawa 2006, s. 206 
39 J. Maciaszek: O współżyciu rodziny. Warszawa 1980 
40 Z. Tyszka: System metodologiczny poznańskiej szkoły socjologicznej badań nad rodzina. Poznań 
1997 
41 Z. Tyszka (red.): Stan i przeobrażenia współczesnych rodzin polskich. Poznań, 1991 
42 M. Tyszkowa, op. cit. 
43 J. Namysłowska: Terapia rodziny. Warszawa 1997 



 
 
 

 
41 

życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. 2002). Niekiedy terminu 
„rodzina dysfunkcjonalna” używa się na określenie rodzin, które „same rezygnują 
z pełnienia tradycyjnych funkcji rodzicielskich lub realizują je w sposób niekonwen-
cjonalny; są to rodziny, które wybierają życie według skrajnych przekonań religij-
nych i politycznych (fundamentalizm religijny, anarchizm społeczno-polityczny, 
całkowicie odmienne normy kulturowe) lub preferujące inne alternatywne formy 
życia rodzinnego i społecznego”.44 

Wymienione pojęcia mimo ich różnorodności są do siebie zbliżone znacze-
niowo. Ponadto zarówno w socjologii jak i psychologii używane są do określenia 
i oznaczenia zjawisk, stanów, przejawów, faktów społecznych odbiegających od 
zakładanej normy czy prawidłowości. Różnica wynika z paradygmatów obydwu 
nauk: w socjologii całościowy ogląd zjawisk społecznych, w psychologii poprzez 
pryzmat jednostek i relacji między nimi. Autorzy wyrażają przekonanie, że niniejsze 
opracowanie pozwoliło ukazać zakres dystynkcji omawianego pojęcia i ułatwi oso-
bom zainteresowanym problematyką rodziny jeszcze bardziej profesjonalne bada-
nie tego zjawiska i skuteczniejsze niesienie pomocy w sytuacji zagrożeń. 

                                                           
44 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom V. Warszawa 2006, s. 331 
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RESSENTIMENT W DZIAŁANIU – PROBLEM MASAKR SZKOLNYCH 

 
Terminem „masakry szkolne” określa się zwykle próby zabójstw, pociągające 

za sobą przynajmniej jedną ofiarę śmiertelną, dokonywane na terenie szkoły lub 
innej placówki edukacyjnej, zwykle z zamiarem zabicia jak największej liczby osób. 
Ta ostatnia cecha odróżnia masakry szkolne od innych aktów szkolnej przemocy, 
gdzie ofiarami są konkretne, wyselekcjonowane osoby, z którymi sprawca miał 
osobisty kontakt, i które z jakiś przyczyn (najczęściej dlatego, że uczyniły mu coś 
złego) darzył silnym uczuciem niechęci. Sprawcami masakr szkolnych w krajach 
kultury zachodniej są, co warto tu chyba podkreślić, najczęściej osoby związane 
w jakiś sposób z daną instytucją edukacyjną: uczniowie, członkowie kadry naucza-
jącej, studenci czy absolwenci. Raczej rzadko stają się nimi osoby z zewnątrz. 
Trudno byłoby nakreślić profil „idealnego sprawcy”, którym można by się sensow-
nie posłużyć przy typowaniu osób mogących stać się źródłem zagrożenia. Taki 
profil, jak podkreślają specjaliści, pasowałby do zbyt wielu osób. Można oczywiście 
wymienić pewne cechy wspólne dla większości sprawców. Otóż, zdecydowana 
większość z nich to bardzo młodzi biali mężczyźni, należący do klasy średniej. Typ 
rodziny nie jest tu elementem znaczącym - niektórzy ze sprawców żyli w rodzinie 
pełnej, rodzice innych byli rozwiedzieni, a oni sami mieszkali z jednym z nich lub 
też w rodzinach zastępczych. Zdaniem wielu naukowców osoby dokonujące ma-
sakr szkolnych nie są typem „narwańców”. Większość z nich starannie przygotowu-
je się do akcji - planuje, kupuje broń, często starannie opisuje przebieg planowa-
nego ataku, a nawet zamieszcza swe plany w internecie. Choć wśród sprawców 
znajdowały się osoby samotne, jednak zdecydowana większość posiadała bliskich 
przyjaciół.1 Ich życie było zwykłe i dość spokojne - pozbawione w każdym razie 
jakiś nagłych zwrotów czy dramatycznych wydarzeń. Co więc sprawiło, że bez 
wyraźnego jak się wydaje powodu zaczęli zabijać przypadkowe osoby? Zanim 
spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie przyjrzyjmy się sprawcom najgłośniejszych 
masakr – tej Columbie High School oraz Virginia Tech. 

Pierwsza z wymienionych masakr miała miejsce 20 kwietnia 1999 r. w Colum-
bie High School, szkole średniej znajdującej się niedaleko miast Littleton i Denver 
w stanie Kolorado. Tego dnia dwaj nastoletni uczniowie tej szkoły Eric Harris i Dy-
lan Klebold weszli na jej teren, uzbrojeni we własnej konstrukcji bombę zapalającą, 
dwie dziewięciokilogramowe bomby propanowe, karabin oraz pistolet szturmowy. 
Bomby ukryli w stołówce między plecakami uczniów. Zapalniki zostały nastawione 
na 11.17. W tym czasie w stołówce znajdowało się zwykle około 600 osób. Gdyby 
wybuch nastąpił o 11.17 zginęłaby prawdopodobnie większość z nich. Kiedy na 
skutek wadliwej konstrukcji bomb nie doszło do planowanej eksplozji, nastolatko-
                                                           
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007/2008 jako projekt badawczy 
1 Patrz: United States Secret Service and United States Department of Education, The Final Report and 
Findings of the Safe School Initiative: Implications for the Prevention of School Attacs in the United 
States, Washington, 2004, s. 19-23, (www. ed.gov/admins/lead/safety/preventingattacsreport.pdf) 
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wie otworzyli ogień do znajdujących się na terenie szkoły rówieśników i nauczycie-
li. Świadkowie strzelaniny słyszeli jak jeden z napastników krzyczał: „To jest to, co 
zawsze chcieliśmy zrobić. To jest świetne!”. Podczas całej akcji Harris i Klebold 
zabili dwunastu uczniów oraz jednego nauczyciela, a także zranili 24 inne osoby. 
W końcu sami popełnili samobójstwo, strzelając sobie w głowę. 

Harris i Klebold byli dobrymi uczniami. Harris z łatwością się uczył, osiągając 
bardzo dobre wyniki w nauce. Klebold w szkole podstawowej okresowo był objęty 
programem dla wyjątkowo zdolnej młodzieży. Jednak po powrocie do normalnego 
systemu kształcenia czuł się, jak twierdzili jego rodzice, nieco zagubiony i zestre-
sowany. Rówieśnicy opisywali Klebolda jako osobę spokojną i cichą. Tą opinie 
potwierdzają także jego rodzice. Według nich, ich syn był wyjątkowo nieśmiały, 
jednakże nie zauważyli u niego jakichkolwiek kłopotów z nawiązywaniem kontak-
tów z rówieśnikami. Pod wieloma względami Klebold przypominał typowego nasto-
latka – interesował się grami video, filmami, komputerami, spędzał też sporo czasu 
w gronie innych chłopców. Również jego przyjaciel Harris jawił się znającym go 
osobom jako ktoś „nieodbiegający specjalnie od normy”. Interesował się basebal-
lem, grami komputerowymi oraz tworzeniem filmów video. Jego rodzice wyznali, 
że ich syn lubił przebywać sam ze sobą, ale nie stronił także od kontaktów z inny-
mi. W szkole, do której chodził, posiadał wielu bliskich przyjaciół. 

W styczniu 1998r. Harris i Klebold po raz pierwszy złamali prawo, włamując 
się do zaparkowanego samochodu i kradnąc z niego sprzęt elektroniczny. Szybko 
zostali schwytani i skierowani do udziału w programie dla młodocianych przestęp-
ców. W ramach kary musieli m.in. odpracować społecznie określoną liczbę godzin, 
wziąć udział w zajęciach o charakterze resocjalizacyjnym (w przypadku Klebolda 
były to zajęcia z etyki, Harris musiał natomiast przejść psychoterapię oraz chodzić 
na zajęcia radzenia sobie z gniewem), a także napisać do osób poszkodowanych 
list z przeprosinami. Szczególnie empatyczny był list napisany przez Harrisa, który 
ubolewał w nim nad popełnionym czynem oraz wyrażał silne zrozumienie dla 
uczuć okradzionego. Po uzyskaniu wcześniejszego zwolnienia z programu, Harris 
napisał w swoich notatkach: „Czy Ameryka nie miała być krajem wolnych ludzi? 
Jak to możliwe, że skoro jestem wolny nie mogę pozbawić głupiego, pieprzonego 
idioty jego własności, którą pozostawił leżącą na przednim siedzeniu na widoku 
i w środku pieprzonego niczego, piątkową noc. Selekcja Naturalna. Popaprańca 
powinno się zastrzelić”.2 Również Klebold opisał swoje emocje związane z aresz-
towaniem: „zabijać wrogów, wysadzać w powietrze rzeczy, zabijać gliny!! Mój 
gniew związany ze styczniowym incydentem jest boski. Że nie wspomnę o naszej 
wspólnej zemście”. 

Trudno jest precyzyjnie określić, kiedy Harris i Klebold zaczęli werbalizować 
swój gniew i nienawiść w stosunku do świata. W dzienniku Klebolda pierwsze no-
tatki na temat gniewu, a także dławiącej go depresji pojawiły się na początku 
1997r. Czytamy w nich: „Fakt: Ludzie są tak nieświadomi… dobrze, ignorancja jest 
rozkoszą, jak przypuszczam… to wyjaśniałoby moją depresję.”, „Osamotniony 
człowiek uderza z absolutną wściekłością”, „Przysięgam – jak wygnaniec & każdy 
konspiruje przeciwko mnie”. Ton wypowiedzi zmienia się nieco, gdy Klebold opisu-
je swoją „pierwsze miłosne uczucia”. Najprawdopodobniej były to uczucia nie-
odwzajemnione, a być może nawet nigdy głośno niewyartykułowane. Klebold wy-

                                                           
2 Patrz: „Eric Harris’s Journal”, (www.acolumbinesite.com/eric/writing/natural.gif) 
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mienia, co prawda, w swym dzienniku imiona kilku dziewczyn, które kochał, nigdy 
jednak nie pisze, czy kiedykolwiek z nimi rozmawiał (w jego dzienniku zachował się 
niewysłany list miłosny). Zdaniem rodziców Klebolda, ich syn nigdy nie nawiązał 
bliższych kontaktów z żadną dziewczyną. Jaśniejsze akcenty w dzienniku Klebolda 
są raczej czymś rzadkim. Z większości wpisów emanuje nastrój przygnębienia. 
Bardzo często autor wspomina w nich o samobójstwie. Na dzień przed masakrą 
w notatniku obok pracy domowej z matematyki Klebold skreślił kilka zdań dotyczą-
cych swojego bliskiego spotkania ze śmiercią: „Około 26,5 godz. od teraz zacznie 
się ogłaszanie wyroku. Trudne, ale nie niemożliwe, konieczne, stresujące i przy-
jemne. Czy życie mogłoby być zabawne bez odrobiny śmierci. To interesujące, gdy 
ja (sic) jestem w swej ludzkiej formie, wiedząc, że zamierzam umrzeć. Wszystko 
ma posmak trywialności.”3 

Harris zaczął opisywać swoje uczucia w kwietniu 1998r.4 W jego zapiskach 
brak jest oznak depresji, tak jak miało to miejsce u Klebolda. Tu dominującymi 
uczuciami jest silna nienawiść oraz poczucie wyższości w stosunku do otaczające-
go go świata: „Jestem pełen nienawiści i kocham to.”, „Chcę spalić świat. Chcę 
zabić każdego oprócz 5 osób… A jeśli będą próbowali nas dorwać, zaczniemy 
zabijać natychmiast... Nie wyjdziemy stąd bez walki.”, „Ty wiesz, czego nienawi-
dzę?... ludzkości!!! Zabić wszystko… zabić wszystko”, „Ja umrę wcześniej niż zdra-
dzą mi to moje własne myśli, ale zanim opuszczę to bezwartościowe miejsce, zabi-
ję wszystkich, których uznam za nic nie wartych…”. W prowadzonym przez siebie 
dzienniku często wyrażane jest także pragnienie zabicia wszystkich tych, którzy 
kiedykolwiek uczynili mu coś złego. Harris prowadził także kilka stron interneto-
wych, gdzie oprócz zaprojektowanych przez siebie poziomów gry komputerowej 
Doom, zamieszczał także pełne nienawiści wiersze i piosenki.5 W marcu 1998 r. na 
jednej z takich stron pojawiły się pogróżki pod adresem kolegi Harrisa Brooksa 
Browna. Zaniepokojeni rodzice Brooksa złożyli doniesienie na policję. Prowadzący 
śledztwo oficer napisał wniosek o nakaz rewizji w domu Harrisów, ale z niewiado-
mych przyczyn nigdy nie trafił on do sędziego. Nie wszystkie zapiski Harrisa są 
przepełnione nienawiścią i pragnieniem zemsty. W grudniu 1998 r. (na krótko 
przed masakrą) pojawiają się w jego dzienniku akcenty bardziej optymistyczne. 
Opisuje on m.in. swoje pragnienie wstąpienia do United States Marine Corps oraz 
stania się dobrym żołnierzem piechoty morskiej. Ziszczenie tych pragnień, jak do-
daje, „mogłoby sprawić, że on sam stałby się dobry”. Marzenia te nigdy się nie 
spełniły. Na krótko przed masakrą jego podanie zostało odrzucone (podobno ze 
względu na przyjmowanie przez niego leku antydepresyjnego o nazwie Luvox). 

Nienawiść do świata oraz silne pragnienie zemsty były motywem przewodnim 
najkrwawszej szkolnej masakry w historii USA – masakry w Virginia Tech. Termi-
nem „masakra w Virginia Tech” określa się właściwie dwie strzelaniny, które miały 
miejsce 16 kwietnia 2007 roku w kampusie Virginia Polytechnic Institute and State 
University w Blacksburgu, w stanie Wirginia. Na skutek strzelaniny zginęły 32 oso-

                                                           
3 Patrz: Dylan Klebold’s Writing, (www.acolumbinesite.com/dylan/writing.html) 
4 Patrz: Eric Harris’s Journal, (www.acolumbinesite.com/eric/writing.html) 
5 Fragment piosenki zamieszczony na stronie internetowej Harrisa: „Czy ty wiesz, czego nienawidzę!!!? 
Ludzi, którzy używają setki razy tych samych słów!...Przeczytajcie pieprzoną książkę lub dwie, powięk-
szajcie swoje słownictwo pieprzeni idioci. Czy wiesz, czego nienawidzę!!!? Głupich ludzi. Dlaczego 
ludzie muszą być tak głupi? Czy wiesz, czego nienawidzę!!!? Kiedy ludzie źle wymawiają słowa…”, 
W: „The Depressive and the Psychopath”, (www.slate.com/id/2099203/) 
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by oraz sam jej sprawca – południowokoreański student literatury angielskiej Cho 
Seung-hui. 

Cho urodził się w Seulu, jednakże w wieku 8 lat wraz z rodzicami przeniósł się 
do Stanów Zjednoczonych, gdzie otrzymał prawo stałego pobytu. Już we wcze-
snym dzieciństwie Cho uważany był za „nieco dziwnego”. Był co prawda „grzecz-
nym dzieckiem”, chętnie wykonującym polecenia dorosłych, jednakże „dość zim-
nym”, z dystansem podchodzącym do wszelkich prób nawiązania z nim kontaktu. 
Zdaniem jego ciotki, która mieszkała z nim w Korei Południowej, Cho był wyjątko-
wo nieśmiały, nie nawiązywał kontaktu wzrokowego i prawie w ogóle nie mówił. 
Kłopoty z komunikowaniem się ze światem zewnętrznym pogłębiły się jeszcze 
podczas nauki w szkole średniej, co stało się przyczyną żartów ze strony innych 
uczniów. Czy były to żarty o charakterze szykan, czy też drobne złośliwości, które 
stają się udziałem prawie każdego ucznia? W tej materii zdania są podzielone. 
Koleżanka ze szkoły średniej Cho Stephenie Roberts wyraźnie potwierdza wersję 
szykan, twierdząc, że „wiele osób zachowywało się rzeczywiście okrutnie, popy-
chając i śmiejąc się z niego”. Z kolei Regan Wilder, która chodziła z nim zarówno 
do gimnazjum, jak i technikum, twierdzi, że owszem był on atakowany, ale nie 
w sposób wyjątkowy, lecz podobnie jak wielu innych. Niektórzy ze szkolnych kole-
gów Cho twierdzili, że w tym okresie sporządził on listę uczniów, których chciałby 
w przyszłości zabić. Jest wielce prawdopodobne, że masakra w Columbie High 
School w 1999 r. mogła mieć dla niego przełomowe znaczenie. Według relacji 
niektórych uczniów był nią głęboko poruszony. Ben Baldwin, szkolny kolega Cho, 
powiedział, że bezpośrednio po wydarzeniu na lekcji hiszpańskiego Cho napisał 
w swym zeszycie: „Pieprzyć was wszystkich. Mam nadzieje, że wszyscy skończy-
cie w piekle”. Cho kilkakrotnie kierowany był na konsultacje psychologiczne i psy-
chiatryczne, jak również terapię, która jednak nie przyniosła spodziewanych efek-
tów. Cho nadal był zamknięty w sobie i nadal niewiele mówił. 

W 2003 r. mimo tych kłopotów rozpoczął studia filologiczne (filologii angielska) 
w Virginia Tech. Podczas studiów Cho napisał dwie sztuki teatralne. Pierwsza zaty-
tułowana „Richard McBeef” opowiadała o nienawiści i walce młodego chłopca  
z jego ojczymem. Tematem drugiej zatytułowanej „Mr. Brownstone” były fantazje 
uczniów na temat zamordowania nauczyciela, który, jak powiada jeden z bohate-
rów sztuki, „żyje dzięki cierpieniu, które im zadaje”. W tym okresie problemy emo-
cjonalne Cho wyraźnie się pogłębiły. Według wykładowcy poezji prof. Nikki 
Giovanni jego zachowanie było dziwne, a czasami nawet dość przerażające – Cho 
fotografował w trakcie zajęć nogi studentek oraz pisał do nich obsceniczne i pełne 
przemocy wiersze. Również relacje z innymi studentami nie układały się najlepiej. 
Andy Koch i John Eide, którzy mieszkali wraz z Cho w akademiku, po kilku nie-
udanych próbach nawiązania z nim kontaktu przestali się do niego odzywać. Karan 
Grewal, który dzielił z nim pokój, twierdził, że Cho potrafił godzinami siedzieć  
w fotelu przed oknem i wpatrywać się w trawnik oraz jeździć rowerem wkoło na 
parkingu. Inni studenci opisywali go jako „spokojnego dziwaka”, który „nigdy nie 
odpowiadał na pozdrowienia”. 

Przygotowania do masakry Cho rozpoczął najprawdopodobniej na początku 
lutego 2007. Wtedy właśnie zakupił półautomatyczny pistolet Walther P22, a mie-
siąc później dziewięciomilimetrowy Glock 19 z piętnasto-nabojowym magazynkiem. 
Uzbrojony w oba pistolety 16 kwietnia o godzinie 7.15 wkroczył do akademika 
West Ambler Johnson Hall zabijając dwoje studentów (studentkę weterynarii Emily 
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Hilscher oraz studenta biologii Ryana Clarka). Następnie udał się na pocztę, skąd 
wysłał do telewizji NBC News paczkę, zawierającą zdjęcia, pliki video, a także 
kilkustronicowy manifest, w którym wyjaśnia motywy swej zbrodni. Na paczce 
znajdował się napis „Ismail Ax” (Topór Izmaela). Dwie godziny po zabiciu studen-
tów Cho udał się do budynku Wydziału Inżynierii, gdzie po zablokowaniu łańcu-
chem drzwi zaczął oddawać strzały w kierunku studentów i pracowników uczelni. 
Gdy policja zaczęła wdzierać się do budynku, Cho odebrał sobie życie strzałem 
w głowę. 

Trudno jest oczywiście precyzyjnie określić motywy dokonanej przez Cho 
zbrodni. Hipoteza, którą przyjęto na wstępie, iż powodem zbrodniczego szału był 
zawód miłosny ostatecznie nie została potwierdzona. Nieco natomiast światła na 
kwestię motywów rzuca wysłany do NBC News tekst manifestu: „Zniszczyliście 
moje serce, pogwałciliście moją duszę i poddaliście torturom moje sumienie. My-
śleliście, że życie, które postanowiliście zagasić, to tylko życie nędznego chłopaka. 
Dzięki wam umrę jak Chrystus, by zainspirować pokolenie ludzi słabych i bezbron-
nych. Wiecie jak to jest, kiedy plują wam w twarz, kiedy zapychają wam gardło 
chłamem? Wiecie, jak to jest kopać własny grób? Wiecie, jak to jest, kiedy podrzy-
nają wam gardło od ucha do ucha? Wiecie, jak to jest, kiedy torturują was za ży-
cia? Wiecie, jak to jest być poniżanym i zostać przybitym do krzyża? I być pozo-
stawionym samemu sobie, żeby wykrwawić się na śmierć, po to, by dostarczyć 
wam rozrywki? Nigdy nie odczuliście nawet krztyny cierpienia przez całe swoje 
życie. Chcieliście wtłoczyć w nasze życie tyle cierpienia, ile tylko można, tylko dla-
tego, że jesteście w stanie? Mieliście wszystko, czego wam było trzeba. Ale nie 
wystarczyły wam wasze mercedesy, wasze bachory. Nie wystarczały wam wasze 
złote naszyjniki, wy snoby. Nie wystarczały wam wasze fundusze powiernicze. Nie 
wystarczała wam wasza wódka i koniak. Nie wystarczało wam całe wasze rozpa-
sanie. To wszystko nie wystarczało wam, żeby zaspokoić wasze hedonistyczne 
potrzeby. Mieliście wszystko. Mieliście miliony szans i sposobów, żeby zapobiec 
temu, co się dziś zdarzyło. Ale postanowiliście przelać moją krew. Przyparliście 
mnie do muru i pozostawiliście jedno tylko wyjście. To była wasza decyzja. Teraz 
macie krew na rękach, której nigdy nie zdołacie zmyć. Nie musiałem tego robić. 
Mogłem odejść. Mogłem uciec. Ale nie, nie będę już dłużej uciekał. To nie dla 
mnie. To nie dla moich dzieci, moich braci, moich sióstr, które zerżneliście. Zrobi-
łem to dla nich. Zrobiłem to, kiedy przyszedł odpowiedni czas. Musiałem to zro-
bić.”6 

 
*** 

 
Zastanawiając się na tym, co za sprawą Cho-Seng-Hui’a miało miejsce w Vir-

ginia Tech, można mieć nadzieję, iż w zapobieganiu takim wydarzeniom skuteczne 
okażą się środki opisane prze Elliota Aronsona po masakrze w Columbie High 
School.7 (Krótkie podsumowanie jego przemyśleń, fragment zakończenia Nobody 
Left to Hate. Teaching Compassion After Columbine: „Rywalizacja, wykluczenie, 
poniżenie nie są ani naturalne, ani też nieuniknione. Te doświadczenia nie są nie-
zbywalną częścią bycia nastolatkiem w szkole, choć często tak się wydaje. Ćwierć 
                                                           
6 Manifest Seung-Hui Cho – http://en.wikipedia.org/wiki/Seung-Hui_Cho 
7 Elliot Aronson: Nobody Left to Hate: Teaching Compassion After Columbine, New York: A.W.H. Free-
man/Owl Books, 2001 
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wieku dogłębnych badań prowadzonych przez psychologów społecznych pokazuje 
ponad wszelką wątpliwość, że tak nie musi być. Poeta W. H. Auden napisał: ‘Mu-
simy kochać się wzajem lub umrzeć.’ To piękne i mocne stwierdzenie – ale być 
może nieco zbyt mocne. W mojej ocenie miłość wzajemna jest bardzo dobra, ale 
nie konieczna. Konieczne jest, byśmy uczyli się wzajemnie szanować, wczuwać 
i współczuć – nawet tym, którzy na pierwszy rzut oka mogą wydawać się bardzo 
różni od nas, pod względem rasy, pochodzenia, zainteresowań, sprawności, wy-
glądu, stylu ubierania się itd. (...) Wskazałem dwa różne sposoby osiągnięcia tego 
celu: rozwijanie inteligencji emocjonalnej oraz zdobywanie wiedzy w warunkach, 
jakie stwarza klasa szkolna funkcjonująca na zasadzie kooperacji.”8 Analizie tych 
kwestii, szczególnie edukacji kooperatywnej, poświęcona jest przywoływana 
tu praca Aronsona.9 Jego osiągnięcia w tej materii szeroko prezentowane są  
w internecie, np. w serwisie Social Psychology Network – na stronach The Jigsaw 
Classroom. Łatwo i szybko można tam zapoznać się także z „technicznymi” aspek-
tami opracowanych przez niego rozwiązań). W wypadku tak złożonych zjawisk, jak 
te, które najczęściej leżą u podstaw zdarzeń opisywanych w pierwszej części tek-
stu, trudno jest, oczywiście, wyrokować o skuteczności środków mających służyć 
przeciwdziałaniu im. Holistyczne przeciwdziałanie (wykorzystujące naraz wszelkie 
dostępne środki) póki co wydaje się nieuniknione. Biorąc pod uwagę tę z koniecz-
ności ograniczoną wiedzę na temat sprawcy masakry w Virginia Tech, to, o czym 
pisze Aronson (suma środków, o których wspomina – zarówno te, do rozwijania 
których przekonuje, jak i te, w których skuteczność powątpiewa), wystarczające 
wydaje się do rozwiązania problemów, jakie stawia przed nami historia Cho.  

Trudno nam jednak utrzymać podobny optymizm w odniesieniu do pierwszego 
opisywanego tu przypadku skrajnej nienawiści. Wydaje nam się bowiem, iż w histo-
rii Harrisa i Klebolda bardzo wyraźnie daje o sobie znać fenomen, z którym nader 
trudno jest walczyć, nawet za pomocą tak „rozsądnych” narzędzi, jakie podsuwa 
ów słynny psycholog. Resentyment przewartościowujący wartości, bo o nim tu 
mowa, to „choroba”, która zrodzić się może „z czegokolwiek”, z czegokolwiek, co 
wywołuje poczucie niższości. Nie jest ważne, czy niższość jest realna, czy urojona. 
Liczy się tylko psychika; ważne jest tylko to, że potencjalny człowiek ressentiment 
coś takiego odczuwa. Pojawienie się tego rodzaju problemu nie musi, ale może 
rozpocząć resentymentalne przewartościowanie systemu wartości, czy też tylko 
tych jego elementów, w które uderza poczucie niższości. Przyjrzyjmy się pobieżnie 
najistotniejszym elementom tego procesu, wykorzystując krótką charakterystykę 
ressentiment zaprezentowaną przez Petera Poellnera w pracy pt. „Self-Deception, 
Consciousness and Value. The Nietzschean Contribution”: „Ressentiment, tak jak 
opisuje go Nietzsche, można schematycznie scharakteryzować jako mentalny epi-
zod (można też to wtórnie ujmować jako resentymentalną dyspozycję – skłonność 
do podlegania tego rodzaju stanom mentalnym), który konstytuują takie oto istotne 
elementy: [1] Dyskomfort lub ból doświadczany jako wynik działania innego pod-
miotu (przedmiotu ressentiment); [2] Negatywna reakcja afektywna (‘nienawiść’) 
względem tego przedmiotu – wywołana przez [1]; [3] Pragnienie przewagi, wyż-
szości względem tego przedmiotu motywowane przez [1] i [2]; [4] Przyjęcie ogól-
                                                           
8 Ibidem, s. 169-170 
9 Nie tylko ona. Idee te prezentował już wcześniej – patrz np. E. Aronson (red.): The Jigsaw Classroom. 
Beverly Hills 1978; E. Aronson, S. Patnoe: The Jigsaw Classroom: Building Cooperation in the Class-
room. New York 1997 
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nych standardów oceny (odtąd nazywanych wartościami resentymentalnymi) 
umożliwiających rzekomo obiektywny negatywny osąd tego przedmiotu jako łamią-
cego te normy (‘potępienie’); [5] Instrumentalna intencja w przyjęciu wartości re-
sentymentalnych motywowana przez [3]. Nie są one przyjmowane ze względu na 
nie same, lecz dlatego, iż potępienie, które czynią możliwym, zaspokaja pragnienie 
pewnego rodzaju wyższości podmiotu resentymentalnego czy panowania nad 
przedmiotem resentymentu. Wartości resentymentalne przyjmowane są z tego 
właśnie powodu; [6] Akt ‘maskowania’ (Maskerade)10 lub ‘fałszywe’ wyrzeczenie 
się (Verlogenheit, Uneingeständlichkeit)11 emocji pierwotnie motywującej (‘niena-
wiści’) oraz faktycznych instrumentalnych powodów przyjęcia wartości resentymen-
talnych, tj. [2], [3] i [5]”.12 Niższość, wyrzeczenie się tego, co w poczuciu podmiotu 
resentymentalnego z niższością się wiąże, przyjęcie wartości resentymenalnych, 
potępienie (mocą nowych wartości) tego, co odczuwane jest przez człowieka res-
sentiment jako źródło poniżenia („wyimaginowana zemsta”, jak pisał Nietzsche), 
poczucie wyższości, oto najistotniejsze elementy procesu resentymentalnego 
przewartościowania wartości.  

Można się domyślać, iż w przypadku Harrisa i Klebolda miało miejsce resen-
tymentalne przekształcenie systemu wartości. Poczucie wyższości (bardzo silne) 
połączone z radykalnym odwartościowaniem otoczenia (pogarda) – na to wskazu-
je. Oni nie użalają się nad swoim smętnym losem, jak Cho, choć wiemy, że nie byli 
dobrze traktowani przez otoczenie. (Coś takiego trudno byłoby pogodzić z potrans-
formacyjnym systemem wartości, eksponującym swoją wyższość, doskonałość; 
nowy system ma być wszak remedium na poczucie niższości). „Wycinają idiotów” – 
taka jest misja tych „wielkich ludzi”; i tak właśnie powinien działać resentyment. Ci, 
którzy cierpią z powodu poczucia niższości, tworzą system wartości, z perspektywy 
którego jako „wielcy” ludzie wziąć mogą odwet (wyimaginowany lub jak najbardziej 
rzeczywisty) na świecie, który ich „skrzywdził”. To, co stało się źródłem ich poczu-
cia niższości (zazwyczaj właśnie to, ale niekoniecznie, gdyż systemy wartości 
przekształcać się mogą w bardzo „twórczy”, skomplikowany, nieprzewidywalny 
sposób) – dzięki ressentiment zaatakowane może zostać z mocą „tych, co maja 
przewagę”. Harris i Klebold czuli, że ją mają. Nie dość, ze można ich podejrzewać 
o wytworzenie resentymentalnego systemu wartości, to jeszcze przypuszczać na-
leży, iż mieli poważne kłopoty z utrzymaniem wiary weń. Nic bowiem nie wskazuje 
na istnienie innych powodów tego samobójstwa, jakim w istocie był zamach na 
Columbine High School. Kłopoty z utrzymaniem resentymentalnych systemów 
wartości wytworzyć mogą specyficzną mieszankę fanatyzmu i destrukcyjnego nihi-
lizmu „poniżonych”, takiego, co nie tylko nie widzi już żadnej przyszłości dla tego, 
kto go w sobie nosi, ale też widzieć jej nie chce dla tych, którzy „wszystkiemu są 
winni”, których szczęście w oczy kole człowieka ressentiment, i muszą za to zapła-
cić.13 Wiele wskazuje na to, iż ta właśnie „choroba” dotknęła sprawców masakry 
w Columbine High School.  
                                                           
10 F. Nietzsche: Z genealogii moralności. Warszawa 1997, r. 3, s. 14 
11 Ibidem 
12 Peter Poellner: Self-Deception, Consciousness and Value. The Nietzschean Contribution“. Journal of 
Consciousness Studies”, 2004, T. 11, nr 10-11, s. 48-49 
13 Być może właśnie coś takiego miał na myśli twórca teorii ressentiment, Fryderyk Nietzsche, gdy pisał 
w ineditach, złożonych przez Elżbietę Förster-Nietzsche w słynną Wolę mocy: „Moralność [resentymen-
talny system wartości – E.P., J.P.] chroniła życie przed rozpaczą i skokiem w nicość ludzi i stany spo-
łeczne, pogwałcone i przygniecione przez człowieka: niemoc wobec ludzi bowiem, a nie wobec natury, 
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Nie wydaje nam się przeto, iżby remedium na tego rodzaju problemy przepi-
sane po masakrze w Columbine przez Elliota Aronsona było wystarczające. (Moż-
na sobie wyobrazić, jako się rzekło, iż środki te okazać mogłyby się skuteczne 
w przypadku Cho. Przypadek Harrisa i Klebolda gasi jednak optymizm). To, co 
proponuje Aronson jest jak najbardziej słuszne, ale dołożyć do tego należy solidną 
refleksję nad „zarządzaniem rywalizacją” oraz mocno zindywidualizowane wsparcie 
alternatywnych (prospołecznych) ścieżek kompensacji poczucia niższości. Wiedza 
na temat genealogii ressentiment podpowiada, iż nawet najbardziej „empatyczne i 
kooperatywne” otoczenie to za mało, by uchronić indywidua społeczności przed 
konsekwencjami resentymentalnej reakcji na gorszość. (Źródłem poczucia niższo-
ści, jak już wspominaliśmy, może być cokolwiek, także coś zupełnie wyimaginowa-
nego, przeto niekontrolowalnego). Do słusznych, systemowych, relatywnie pro-
stych i tanich rozwiązań Aronsona dołożyć musimy coś znacznie trudniejszego, 
skomplikowanego i kosztownego, mocno zindywidualizowaną psychologiczo-
pedagogiczną prewencję. Rzetelna obserwacją objąć musimy indywidua zagrożo-
ne niższością. (Tylko głęboki, zindywidualizowany wywiad może odsłonić wczesne 
symptomy kłopotów). Po to, oczywiście, by przed wystąpieniem resentymentalnej 
transformacji dać im szansę skompensowania niższości w sposób niedestruktyw-
ny, by podsunąć im alternatywne ścieżki kompensacji. Skuteczność takich działań 
po resentymentalnym przewartościowaniu wartości wydaje się bowiem, najdelikat-
niej mówiąc, wątpliwa. Ressentiment obudowuje bowiem kompensacyjny system 
wartości murami obronnymi w postaci fundamentalizmu i fanatyzmu, które trudno 
jest sforsować czy skruszyć bez narażania podmiotu resentymentalnego i jego 
otoczenia na nihilistyczne konsekwencje zwątpienia w swoją wartość (w wartość 
obronnego systemu wartości). W wypadku resentymentalnych systemów wartości 
„prywatne nieszczęście” bardzo łatwo przerodzić się może w „nieszczęście pu-
bliczne”, czego przykładem są, w naszej opinii, dramatyczne zdarzenia z Columbi-
ne High School. Niełatwo zapewne jest wprowadzić w życie w bardzo złożonych 
systemach edukacyjnych to, o czym opowiada Aronson, jeszcze trudniej - to, czym 
wesprzeć chcielibyśmy jego zalecenia. Nie raz, nie dwa przeto przyjdzie nam pew-
nie patrzeć na kolejne przykłady nienawistnej przemocy z pytaniem na ustach: 
dlaczego tak mało skutecznie przeciwdziałamy fenomenowi, o którym tyle już wie-
my i od tak dawna? I coraz trudniej zaniechania w tej materii usprawiedliwić da się 
od lat powtarzaną banalną konstatacją, iż ressentiment to naprawdę trudny prze-
ciwnik. 

                                                                                                                                                    
rodzi najbardziej desperackie rozgoryczenie istnieniem. Moralność traktowała tyranów, pogwałcicieli, w 
ogóle ‘panów’ [przyczynę niższości człowieka ressentiment – E.P., J.P.], jako wrogów, przed którymi 
zwykłego człowieka należy ochraniać, tzn. w pierwszym rzędzie pokrzepiać, potęgować. W konsekwen-
cji moralność najbardziej nauczyła nienawidzić i mieć w pogardzie rys charakterystyczny wszystkich 
panujących: ich wolę mocy. Usunąć tę moralność, zaprzeczyć jej, rozsadzić ją: pozwoliłoby to odwrotnie 
odbierać i oceniać najbardziej znienawidzony [dotychczas] popęd. Gdyby cierpiący, uciśniony, stracił 
wiarę, że ma prawo pogardzać wolą mocy, wszedłby w stadium beznadziejnej desperacji.” F. Nietzsche: 
Zapiski o nihilizmie, wybór i przekład: Grzegorz Sowiński, Znak, 1994, nr 469 (6), s. 43 
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Zbigniew Krzysztof KNOP 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 
 

ŚWIĘTY WINCENTY A PAULO (1581-1660).  
JEGO DZIEŁA W POLSCE 

 
Święty Wincenty urodził się 24 kwietnia 1581r. w małej wiosce Pouy w pobliżu 

Dax. Był trzecim dzieckiem Jana de Paul i Bertrandy z domu de Moras. W dzieciń-
stwie pomagał swoim rodzicom w pracach domowych i na roli oraz pilnował trzody. 
W latach 1595-1597 dzięki poświęceniu rodziny i wydatnej pomocy sędziego de 
Cometa, Wincenty uczył się w kolegium franciszkanów w Dax. Zachęcany przez 
rodzinę Wincenty zdecydował się zostać kapłanem i w ten sposób zrobić życiową 
karierę. 20 grudnia 1596 r. przyjął tonsurę i święcenia niższa. W roku 1597 rozpo-
czął studia w Saragossie, które przerwała śmierć ojca w 1598r. Święcenia subdia-
konatu przyjął 19 września 1598r. w Tarbes. Trzy miesiące później otrzymał świę-
cenia diakonatu. 23 września 1600 r. w Château-l`Eveque przyjął święcenia ka-
płańskie i od razu rozpoczął starania o probostwo w Thil w diecezji Dax. Gdy zdo-
bycie tego beneficjum okazało się niemożliwe udał się z pielgrzymką do Rzymu. 
Po powrocie ukończył studia teologiczne w Tuluzie. Uzyskał stopień bakalaureata 
z teologii. 

Z treści listów księdza Wincentego pisanych do sędziego de Cometa dowiadu-
jemy się o jego dziwnej przygodzie. Pewna osoba z Castres zapisała mu w testa-
mencie dużą sumę pieniędzy. Okazało się, że dłużnik tej osoby, od którego Win-
centy otrzymiał odebrać pieniądze przeniósł się do Marsylii. Z trudnościami udało 
mu się w końcu odzyskać spadek. Wyruszył w drogę powrotną statkiem z Marsylii 
do Narbony. Na statek napadli piraci. Podróżnych i załogę zabrali do Tunezji 
i sprzedali jako niewolników. W ciągu dwóch lat 1605-1607 Wincenty był sprzeda-
wany cztery razy. Ostatni właściciel był renegatem z Nicei. Pod wpływem księdza 
Wincentego nawrócił się. Obaj uciekli przedostając się najpierw łodzią do Aigues-
Mortes, a potem do Awinionu. Z Awinionu ksiądz Wincenty udał się do Rzymu, aby 
zabiegać o intratne beneficjum. Nie udało się mu jednak zrealizować tych planów. 
W roku 1608 wrócił do Paryża i został kapelanem ekskrólowej Małgorzaty de Valo-
is. W tym czasie odwiedzał chorych w Szpitalu Miłosierdzia. Ludzka bieda i cier-
pienie chorych zrobiły na nim tak wielkie wrażenie, iż postanowił poświęcić całe 
swoje życie służbie ubogim. W roku 1612 został proboszczem w Clichy. Był bardzo 
gorliwym duszpasterzem. Po roku opuścił jednak swoją parafię. Został kapelanem 
i kierownikiem duchowym rodziny de Gondi oraz wychowawcą ich synów. 

W roku 1617 w Gannes wyspowiadał umierającego wieśniaka, który przyznał 
się publicznie, że bez tego wyznania grzechów byłby na pewno potępiony. To wy-
darzenie skłoniło księdza Wincentego do wygłoszenia kazania o konieczności od-
prawienia spowiedzi generalnej z całego życia. Wygłosił je w Folleville 25 stycznia 
1617r. W niedzielę 20 sierpnia 1617r. dowiedział się o dramatycznej sytuacji bied-
nej rodziny mieszkającej na skraju wsi. Powiedział o tym w kazaniu prosząc o po-
moc. Parafianie okazali miłosierną pomoc. Ksiądz Wincenty postanowił założyć w 
swojej parafii Bractwo Miłosierdzia, które miałoby spieszyć z pomocą potrzebują-
cym. 8 grudnia 1617 roku Bractwo zainaugurowało swoją działalność. 
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Rodzina de Gondi skłoniła księdza Wincentego, aby wrócił do ich paryskiego 
domu. Stało się to 23 grudnia 1617 r. Po powrocie ksiądz Wincenty rozpoczął mi-
sje parafialne w ich posiadłościach. Pomagali mu zaproszeni księża. Ewangeliza-
cja wy,agała jednak na stałe większej liczby księży. 17 kwietnia 1625 r. państwo de 
Gondi i ksiądz Wincenty podpisali kontrakt fundacyjny na bazie, którego w przy-
szłości powstało Zgromadzenia Misji. 

W paryskich parafiach powstało z jego inicjatywy wiele Bractw Miłosierdzia. 
Należały do nich przede wszystkim zamożne kobiety chcące nieść pomoc ubogim i 
chorym. Przyjęły one później nazwę Pań Miłosierdzia. Do księdza Wincentego 
zaczęły zgłaszać się dziewczęta, które chciały poświęcić całe życie służbie ubo-
gim. Z tych kandydatek 29 listopada 1633r. powstało Zgromadzenie Sióstr Miło-
sierdzia. Formację duchową i opiekę nad nimi ksiądz Wincenty zlecił Pani Miłosier-
dzia Ludwice de Marillac. 

Zgromadzenie Misji rozpoczęło we Francji wielkie dzieło reewangelizacji.  
Misjonarze głosili misje parafialne. W latach 1625-1660 kapłani tylko dwóch pary-
skich domów Zgromadzenia przeprowadzili 840 misji. W roku 1623 ksiądz Wincen-
ty, będący od 8 lutego 1619 r. Generalnym Kapelanem Galer, zorganizował misje 
dla galerników przebywających w Bordeaux. Spełniając prośby biskupów diece-
zjalnych kapłani Zgromadzenia Misji przez rekolekcje przygotowywali kandydatów 
do święceń kapłańskich. Okres przygotowania przedłużył się z dwóch miesięcy do 
dwóch lat i dał początek seminariom duchownym. Pierwsze seminarium w duchu 
wincentyńskim powstało w 1642r. w Annecy. Działalność ewangelizacyjna Zgro-
madzenia Misji przekroczyła granice Francji. W roku 1641 pierwsi misjonarze udali 
się do Włoch; w 1645 r. do Irlandii; w 1651r., na życzenie królowej Ludwiki Gonza-
gi, do Polski. Pod koniec życia ksiądz Wincenty a Paulo udoskonalał rozpoczęte 
dzieła. W 1655 r. uzyskał papieskie zatwierdzenie ślubów składanych w Zgroma-
dzeniu Misji. W 1658 r. przekazał współbraciom tekst Reguł wspólnych. Z wiekiem 
pogarszał się stan zdrowia księdza Wincentego. Powracały dawne dolegliwości i 
skutki przebytych chorób. W 1660 r. nie wychodził już ze swojego pokoju. Ksiądz 
Wincenty a Paulo zmarł 27 września 1660 r. o godzinie 4.45. 21 sierpnia 1729 r. 
został beatyfikowany, a 16 czerwca 1737 r. kanonizowany.  

W 1885 r. ogłoszono św. Wincentego a Paulo patronem wszystkich dzieł miło-
sierdzia, które mają związek z jego duchowością. 

 
ZGROMADZENIE MISJI W POLSCE 
Sytuacja polityczno-gospodarcza w rzeczpospolitej w drugiej połowie XVII w. 

była tragiczna. Wojny wyniszczyły kraj. Szerząca się nędza i głód pogłębiały kryzys 
moralny w narodzie. 

Królowa Polski Maria Ludwika Gonzaga dostrzegała potrzebę niesienia po-
mocy materialnej i duchowej biednemu ludowi. Wykazywała również troskę o du-
chową formację kleru diecezjalnego. Królowa prosiła księdza Wincentego o skie-
rowanie do Polski kapłanów ze Zgromadzenia Misji, którzy pomogliby w rozwiązy-
waniu aktualnych problemów. 

Pierwsi kapłani Zgromadzenia Misji, w liczbie czterech, przybyli do Polski w li-
stopadzie 1651 r. Najpierw mieszkali w domku na przedmieściach Warszawy. W 
1652 r. królowa ofiarowała Misjonarzom parafię w Sokółce koło Białegostoku. W 
grudniu 1653 r. przekazała Zgromadzeniu parafię Świętego Krzyża w Warszawie. 
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W latach 1679-1696 wybudowano nową świątynię na miejscu zniszczonego drew-
nianego kościółka. 

Warunkiem rozpoczęcia działalności misyjnej w Polsce było opanowanie języ-
ka. Do tego czasu misjonarze prowadzili duszpasterstwo Francuzów mieszkają-
cych w Warszawie oraz otaczali opieką duchową Siostry Miłosierdzia przybyłe do 
Polski w 1652 r. 

Pierwsze misje ludowe Misjonarze przeprowadzili w 1654 r. w parafii Świętego 
Krzyża w Warszawie i w Skułach. Następnych sześciu Misjonarzy przysłał ksiądz 
Wincenty do Polski w 1654 r. W 1675 r. przy parafii Świętego Krzyża w Warszawie 
utworzono pierwsze Seminarium diecezjalne pod zarządem misjonarskim. Biskupi 
powierzyli również Misjonarzom zarząd Seminarium Chełmińskiego (1677) i Semi-
narium Zamkowego w Krakowie (1682). 

W 1685 r. Misjonarze utworzyli dom w Wilnie; w 1687 r. objęli Seminarium w 
Przemyślu, a w 1700 r. w Gnieźnie. Darowizny biskupa Jana Małachowskiego 
pozwoliły Misjonarzom za zakup w 1686 r. domku i okolicznych łąk na Stradomiu w 
Krakowie. Kupiono również kilka kamienic i Pałac Wielopolskich. Prace budowlane 
przeprowadzone w latach 1693-1695 i 1719-1728 umożliwiły prowadzenie rekolek-
cji dla kandydatów do kapłaństwa na krakowskim Stradomiu. 

Na IV Konwencie Generalnym Zgromadzenia Misji Przełożony Generalny ery-
gował Polską Prowincję. Domem centralnym został Dom Świętego Krzyża w War-
szawie. Pierwszym Wizytatorem Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji został 
ksiądz Bartłomiej Tarło (1685-1710). Wówczas w trzech domach Zgromadzenia w 
Polsce pracowało 21 księży i 6 braci. 

W 1708 r. Prowincja Polska liczyła już siedem domów z 29 kapłanami i 20 
braćmi, a w 1772 r. trzydzieści domów ze 193 księżmi i 59 braćmi. Po I rozbiorze w 
1772 r. sytuacja Zgromadzenia Misji w Polsce uległa pogorszeniu. Misjonarzy do-
tknęła kasata. W zaborze austriackim zlikwidowano dziewięć domów misjonar-
skich. W zaborze pruskim misjonarze mogli prowadzić swoją działalność do połowy 
XIX wieku. W latach trzydziestych XIX wieku uległy kasacie domy w Poznaniu, 
Gnieźnie i Chełmnie. Zgromadzenie przerwało działalność na terenie Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego. Misjonarze wrócili do Poznania w 1858 r. i pracowali do 
1863 r. 

W okresie niewoli narodowej powstały trzy Prowincje Zgromadzenia Misji: 
Prowincja Litewska (1794-1842), Prowincja Warszawska (1794-1864) i Prowincja 
Krakowska (1865-1918). Na początku XX wieku Zgromadzenie Misji rozpoczęło 
pracę wśród emigracji polskiej w Niemczech, Danii i Anglii. W 1903 r. powstało 
duszpasterstwo polonijne w Brazylii i Stanach Zjednoczonych. 

Trudny dla Zgromadzenia był okres I wojny światowej. 32 księży zostało wcie-
lonych do wojska jako kapelani. 41 kleryków i 17 braci przydzielono do oddziałów 
liniowych i sanitarnych. W czasie działań wojennych zginęło 6 kleryków i 5 braci. 
Zniszczeniu uległo wiele kościołów i domów misjonarskich. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. zaczęła odradzać się 
Polska Prowincja Księży Misjonarzy. Misjonarze rozpoczęli od nowa pracę dusz-
pasterską przy kościele Świętego Krzyża w Warszawie i podjęli się prowadzenia 
Konwiktu dla duchownych studiujących na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Warszawskiego. 
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O rozwoju Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy świadczy fakt, że w 1939r. po-
siadała 18 domów na terenie Polski ze 132 księżmi i 62 braćmi. Poza granicami 
kraju znajdowało się 18 domów ze 119 księżmi i 5 braćmi. 

Misjonarze prowadzili własne studium filozoficzno-teologiczne, które w 1939r. 
liczyło 158 kleryków. W misjonarskim Niższym Seminarium Duchownym w Krako-
wie kształciło się 200 uczniów. 

W okresie międzywojennym misjonarze podejmowali różnorodne formy dzia-
łalności duszpasterskiej, charytatywnej, dydaktyczno-wychowawczej, a także wy-
dawniczej. W czasie okupacji hitlerowskiej Misjonarze w miarę możliwości próbo-
wali kontynuować dotychczasowa pracę. Spotykały ich represje ze strony Niem-
ców. Wielu kapłanów za działalność religijno- patriotyczną poniosło śmierć lub 
znalazło się w obozach koncentracyjnych. W czasie II wojny światowej Zgroma-
dzenie Misji poniosło niepowetowane straty personalne: 5 księży i 2 braci zostało 
rozstrzelanych; 12 księży, 4 braci i 1 kleryk zginęło w obozach koncentracyjnych; 3 
kapłanów zginęło w wyniku działań wojennych, a 1 ksiądz zginął. 

Po zakończeniu II wojny światowej kapłani Zgromadzenia Misji zostali zmu-
szeni do opuszczenia polskich terenów zajętych przez ZSRR. W odpowiedzi na 
prośby Administratorów Apostolskich Ziem Zachodnich Zgromadzenie Misji otoczy-
ło opieką duszpasterską repatriantów ze Wschodu. Tylko na terenie dawnej diece-
zji gorzowskiej, a dzisiejszej zielonogórsko-gorzowskiej w ciągu 50 lat pracowało 
około 200 kapłanów Zgromadzenia Misji. Misjonarze pracowali także w duszpa-
sterstwie parafialnym Archidiecezji Wrocławskiej. 

Zgromadzenie Misji włączyło się również w dzieło kształcenia i formacji du-
chowej kleru diecezjalnego w Diecezjalnym Seminarium w Gorzowie Wielkopol-
skim (1947) oraz Biskupim Seminarium Duchownym w Gdańsku (1957). 

Aktualnie Polska Prowincja Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego 
a Paulo:  

- prowadzi działalność misyjną na Madagaskarze od 1970 r. i w Zairze od 
1976 r.; 

- prowadzi działalność duszpasterską na Białorusi, Ukrainie i w Rosji; 
- udziela pomocy personalnej innym Prowincjom Zgromadzenia lub diece-

zjom, w których brakuje kapłanów – Austria, Belgia, Boliwia, Brazylia, Da-
nia, Francja, Holandia, Kongo, Luksemburg, Niemcy, Portoryko, Stany 
Zjednoczone Ameryki Północnej, Tajwan, Węgry, 

- prowadzi działalność w duszpasterstwie parafialnym; 
- otacza opieką duchową Siostry Miłosierdzia; 
- zajmuje się formacją duchową i intelektualną kleru zakonnego i diecezjal-

nego w seminariach duchownych; 
- otacza opieką duchową chorych w szpitalach i Domach Opieki Społecznej; 
- prowadzi na szeroką skalę działalność charytatywną (jadłodajnie, świetlice 

środowiskowe, opieka nad dziećmi z biednych rodzin i rodzin patologicz-
nych). 
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Piotr KWIATKIEWICZ 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą Poznaniu 
 
 

TEKST DOTYCZY REWOLUCJI 14 LIPCA 1958 ROKU W IRAKU. 
ZAPOMNIANA REWOLUCJA 14 LIPCA 

 
Dzień 14 lipca, ma swoją niepowtarzalną wymowę dziejową. Należy do tych 

nielicznych dat dziennych wspominanych na lekcjach historii w niemal wszystkich 
zakątkach świata. W Europie kojarzy się jednoznacznie z początkiem nowego po-
rządku politycznego, społecznego i gospodarczego. Mieszkańcy państw Starego 
Kontynentu nie są bynajmniej w swoich odczuciach odosobnieni, 14 lipca podobnie 
odbierane jest również w Iraku. Choć i tu przywodzi na myśl kres świata arystokra-
tycznego, upadek emancypującej się od potrzeb i pragnień poddanych monarchii, 
to jednak dzieje się to nie za sprawą wiadomości o wydarzeniach z 1789 roku. 
Ponad półtora wieku od momentu kiedy to przyciśnięci skrajną nędzą mieszkańcy 
Paryża upomnieli się o swoje prawa kierując gniew przeciw uchodzącemu w ich 
oczach za sprawcę niedoli królowi oraz jego otoczeniu, grupa irackich oficerów 
dokonała od dawna przygotowywanego przewrotu. Rewolta ta trwałe zmieniła poli-
tyczne oblicze Bliskiego Wschodu odciskając nie mniejsze piętno na współcze-
snych dziejach regionu niż te pozostawione przez jej francuska odpowiedniczkę na 
oblicze XIX wiecznej Europy 

 
Naser i brytyjsko – haszymidzki „Żyzny Półksiężyc” 
Z nadejściem 1958 roku oczy wszystkich Arabów spoglądały z zachwytem 

i fascynacją na dzierżącego ster władzy w Egipcie Gamala Abd an-Nasera. Postać 
otaczaną czcią i kultem, człowieka, który za życia stał się legendą. Kochali go  
gdyż podczas kryzysu sueskiego i wywołanej nim wojny, upokorzył przed światem 
kolonialną mentalność Anglików i Francuzów oraz przeciwstawił się agresji izrael-
skiej. Każdy z tych epizodów z osobna wystarczył, aby zdobyć miłość i szacunek 
mieszkańców Bliskiego Wschodu. Naser jednak na tym nie poprzestał. Wyszedł 
naprzeciw najśmielszym politycznym marzeniom tutejszej ulicy i salonów politycz-
nych. Zainicjował proces integracji świata arabskiego. Za jego sprawą 1 lutego 
1958 roku Egipt i Syria połączyły się bowiem w jedno państwo tworząc Zjednoczo-
ną Republikę Arabską. Był to „...wstępny krok – jak zapisano wtedy w Akcie Kon-
stytucyjnym nowego organizmu politycznego – do uzyskania pełnej jedności świata 
arabskiego. Na odzew nie trzeba było długo czekać, już w następnym miesiącu do 
Zjednoczonej Republiki Arabskiej przystąpił na zasadzie federacji Jemen.1 

Popularność haseł zjednoczeniowych w świecie arabskim starali się wykorzy-
stać również Brytyjczycy. Rząd przy londyńskiej Downing Street usiłując umocnić 
nieco podupadle po konflikcie sueskim nadal jednak znaczące wpływy na arabskim 
wschodzie z właściwym sobie, wręcz maniakalnym uporem, powracał co kilka lat 

                                                           
1 Yemen to Federate with Nasser, Retaining Her Own Sovereignty, The New York Times z dnia 3 marca 
1958, s. 1–2; oraz Yemen federates with Arab Union, The New York Times z dnia 9 marca 1958, s. 19; 
A. Joannides, Yemenites Join Egypt, Syria Union; political, military aspects covered by agreement, The 
Washington Post and Times Herald z dnia 3 marca 1958, s. 1. – o przystąpieniu Jemenu do ZRA – L.W. 
Balkowa Meżdunarodnyje otnoszienia Iemena w 1945–1962 gg (w:) Meżdunarodnyje otnoszenija na 
Bliżniem i Sredniem Wostoke posle wtoroj mirowoj wojny. 40–50 gody, Moskwa 1974. 
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do koncepcji połączenia Syrii, Libanu, Iraku i Jordanii - państw tzw. „Żyznego Pół-
księżyca”- pod berłem podporządkowanej sobie dynastii haszymidzkiej. Determi-
nacja brytyjskiej dyplomacji zaczęła stopniowo przynosić wymierne rezultaty poli-
tyczne. Niemalże nawiązując do starej anglosaskiej tradycji walentynkowej 14 lute-
go 1958 roku proklamowano konkurencyjną do Zjednoczonej Republiki Arabskiej 
federację królestw Jordanii i Iraku pod nazwą Arabskiego Państwa Federalnego. 
Warunki unii zakładały między innymi ujednolicenie polityki zewnętrznej, zespole-
nie placówek dyplomatycznych za granicą, zjednoczenie irackich i jordańskich sił 
zbrojnych w „Armię Arabską”.2  

Niewątpliwy sukces dyplomacji brytyjskiej jakim było wykreowanie Arabskiego 
Państwa Federacyjnego zaostrzył polityczne apetyty na Wyspach. Angielska prasa 
wręcz upajała się odniesionym tryumfem. Miejscowe salony i puby ponownie oży-
wił specyficzny klimat dyskusji przy rozpostartych szpaltach „Timesa”. Słowa Bliski 
Wschód nie kojarzyły się z upokorzeniem doznanym przed dwoma laty, lecz pobu-
dzały wyobraźnię a wraz z nią ledwo uśpione demony mocarstwowej dumy Wy-
spiarzy. Niewątpliwa pokusa stojąca za rozszerzenia Federacji o Kuwejt, księstwa 
nad Zatoką Perską, oraz Liban, mogąca bez wątpienia umocnić pozycję Brytyjczy-
ków na Bliskim Wschodzie obarczona była jednak ogromnym ryzykiem. W mini-
sterstwie spraw zagranicznych istniały wyraźnie podzielone opinie na temat poten-
cjalnych korzyści i zagrożeń idących za przystąpieniem do ich realizacji. Nie chcia-
no przede wszystkim nadmiernym eksponowaniem obecności swych interesów 
prowokować miejscowych sił patriotycznych. Obawiano się rozniecenia antykolo-
nialnych nastrojów tutejszego społeczeństwa i wypływającej stąd groźby buntu czy 
wręcz zbrojnego powstania. Utrzymanie dotychczasowego stanu izolacji poszcze-
gólnych ośrodków wpływów politycznych prócz licznych wad posiadało dla Londy-
nu jedną, ale za to zasadniczą zaletę: pozwalało w razie utraty kontroli nad któ-
rymś z nich zachować pozostałe.  

Podobnych obiekcji nie posiadały natomiast władze w Bagdadzie. Brytyjskie 
koncepcje unifikacyjne zawsze otrzymywały pełne poparcie tutejszego rządu, nio-
sły bowiem za sobą możliwość wzmocnienia na arenie regionalnej pozycji Haszy-
midów. Zapędy te spotykały się jednak ze zdecydowanie wrogim przyjęciem w 
sąsiedniej Arabii Saudyjskiej rywalizującej z iracko – jordańską rodziną panująca.. 
Starając się unikać zadrażnień Brytyjczycy odstąpili wspierania ekspansji APF w 
kierunku południowym. Oznaczało to wycofanie się iracko – jordańskiego rządu 
Nuriego as-Saida z podejmowania starań na rzecz przyłączenia położonych tu 
państw do monarchii haszymidzkiej.3 

Kwestią otwartą pozostawało natomiast rozszerzenie Federacji o Liban. Nie-
stabilna sytuacja wewnętrzna w tym kraju wyraźnie sprzyjała realizacji przedsię-
wzięcia. Urzędujący od 1952 roku prezydent Szamun odpowiedzialnością za zaist-
niały tu stan rzeczy obarczał Egipcjan. Prawdziwe powody napięć panujących w 
Libanie były jednak znacznie bardziej złożone, niemniej opinię Szamuna dotyczącą 
przyczyn ówczesnych tarć politycznych na obszarze tego państwa oficjalnie po-
dzielał Biały Dom. W dniu 13 maja prezydent Libanu spotkał się z ambasadorami 

                                                           
2 Szeroko na ten temat: P. Kwiatkiewicz, Mocarstwa wobec Iraku, Toruń 2005. 
3 Sprawy nie uznano jednak za definitywnie zamknietą, co w pełni potwierdzał przebieg złożonej zaled-
wie dzień po wyborach wizyty kuwejckiego szejka Abd Allaha as-Salima as-Sabaha – Link with Kuwait 
Weighed by Iraq, The New York Times z dnia 7 marca 1958, s. 4, oraz Kuwait Chief Begins State Visit 
to Iraq, The New York Times z dnia 11 marca 1958, s. 15. 
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Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji, prosząc „aby szefowie rządów 
tych państw przypomnieli sobie o udzielonych kanałami dyplomatycznymi gwaran-
cjach i rozważyli możliwość wysłania tu lądowych sił zbrojnych.4 

Brytyjczycy wykorzystali nadarzającą się okazję. Ostatecznie również Stany 
Zjednoczone nie chcąc zostać zepchnięte na boczny tor bliskowschodniej roz-
grywki potwierdziły gotowość skierowania swych oddziałów.5  

Porozumienie na linii Waszyngton – Londyn w kwestiach militarnych kreślące 
zasadniczy koncept wspólnej akcji zbrojnej osiągnięto już 14 maja. Tego dnia roz-
poczęto też wysyłkę sprzętu do Libanu. Brany pod uwagę udział Francuzów w 
operacji wojskowej tak Waszyngton jak i Londyn uznał za „bezproduktywny”. Bry-
tyjczycy byli wyraźnie zainteresowani możliwie najszybszą realizacją przedsięwzię-
cia. Logistyczne przygotowania do akcji podjęto za pośrednictwem państwa iracko 
- jordańskiego. Począwszy od ostatniej dekady maja władze w Bagdadzie przeka-
zywały sukcesywnie prezydentowi Szamunowi dotacje finansowe oraz sprzęt i 
uzbrojenie. Pod hasłem uwolnienia Libanu od wpływów komunistycznych rozpo-
częto werbunek arabskich „ochotników”. Na przełomie maja i czerwca 1958 roku 
tylko z terenu Iraku przerzucono samolotami  oddziały liczące według najostroż-
niejszych szacunków nie mniej niż tysiąc osób. Podobne punkty rekrutacji najem-
ników funkcjonowały z niemniejszym powodzeniem na terenie całej federacji, także 
w Jordanii.6 

Do energicznych działań przystąpili też Amerykanie. Departament Stanu wy-
stosował 15 maja ostrzeżenie pod adresem Nasera podkreślając „gotowość Sta-
nów Zjednoczonych do wypełnienia sojuszniczych zobowiązań [...] oraz konse-
kwencji działań które mogą być podejmowane z terytorium ZRA przeciwko inte-
gralności Libanu” pokładając nadzieję na „przejęcie przez tutejszy rząd inicjatyw 
zmierzających do powstrzymania tego precedensu”.7 Prezydent Egiptu spotkał się 
z Raymondem A. Harem kierującym amerykańska placówka dyplomatyczną w 
Kairze, przedkładając gotową propozycję warunków porozumienia między libańską 
opozycją a tamtejszymi władzami. Zapowiedział zarazem dołożenie wszelkich sta-
rań oraz wykorzystanie swych wpływów, aby przekonać przywódców sił opozycyj-
nych do zaakceptowania przedstawionego rozwiązania.8 Zaledwie dwa dni później 
rząd w Bejrucie, działając zgodnie z sugestią J.F. Dullesa, złożył wniosek do Rady 
Bezpieczeństwa, domagając się zwołania nadzwyczajnego posiedzenia poświęco-
nego: „Skardze Libanu związanej z sytuacją powstałą na skutek ingerowania ZRA 
w wewnętrzne sprawy tego państwa, której kontynuowanie zagraża utrzymaniu 
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”.9 Prośba otrzymała poparcie Stanów 
Zjednoczonych.  

Naser wyraził głębokie rozczarowanie postawą Białego Domu, czując się, co 
wydatnie zaakcentował amerykańskiemu ambasadorowi w Kairze mocno urażony 

                                                           
4 FRUS. 1958–1960, vol. XI, № 27, Telegram from the Embassay in Lebanon to the Department of 
State, Bejrut z dnia 13 maja 1958, s. 42. 
5 FRUS. 1958–1960, vol. XI, № 31, Telegram from the Embassay in Lebanon to the Department of 
State, Bejrut z dnia 13 maja 1958, s. 49. 
6 W. Prokofjew, Agresiwnyj blok CENTO, Moskwa 1963, s. 56. 
7 FRUS. 1958–1960, vol. XI, № 36, Telegram from the Department of State the to Embassay in Egypt, 
Washington z dnia 15 maja 1958, s. 55. 
8 FRUS. 1958–1960, vol. XI, № 44, Telegram from the Embassay in Egypt to the Department of State, 
Cairo z dnia 20 maja 1958, s. 69. 
9 Yearbook of the United Nations, 1958, s. 36. 
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oskarżeniami Białego Domu o animowanie rebelii libańskiej. Ponieważ nie posiada 
kontaktów z opozycją libańską – jak oświadczył swemu rozmówcy – zażądał, aby 
nie obarczać go odpowiedzialnością za brak porozumienia między nią a tamtej-
szym rządem.10  

 
Interwenci  
Od początku czerwca sytuacja w Libanie uległa dalszej destabilizacji, dwu-

krotnie nieznani sprawcy ostrzelali rezydencję Szamuna. Naserowi nie zależało 
bynajmniej na prowokowaniu podobnymi incydentami anglo–amerykańskiej inter-
wencji. Narastające napięcie polityczne w Libanie wyraźnie sprzyjało za to realiza-
cji brytyjskich projektów. Wskutek komplikującej się sytuacji wewnętrznej w pierw-
szych dniach czerwca Szamun zwrócił się już oficjalnie z prośbą o pomoc wojsko-
wą do rządu federacji iracko – jordańskiej., Władze Federacji na czele z Nuri as-
Said niezwłocznie przychyliły się do wniosku Szamuna, 9 czerwca deklarując ze 
swej strony wszechstronne wsparcie w walce z „elementami wywrotowymi”.11 

Zaledwie pięć dni po oficjalnym uruchomieniu dostaw sprzętu i zaopatrzenia 
wojskowego z APF, gdy transfer broni i ludzi dla reżymu Szamuna sięgnął najwyż-
szego poziomu, do Libanu zgodnie z zaaprobowanym przez Radę Bezpieczeństwa 
szwedzkim projektem rezolucji przybyła pierwsza grupa obserwatorów ONZ. Po 
powrocie, 3 lipca przedstawiciele misji UNOGiL (United Nations Observation Group 
in Lebanon) złożyli stosowny raport. Potwierdzał on obecność uzbrojonych oddzia-
łów na terenie tego kraju, nie określał jednak skąd przenikały owe grupy i kto prze-
kazywał im broń. Ponieważ zadanie wysłanników ONZ sprowadzało się głównie do 
zbadania zasadności skargi rządu libańskiego, przedstawiona ocena nie obciążała 
bezpośrednio ZRA. Zdawała się nie do końca spełniać pokładane w niej oczekiwa-
nia Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Pozostawiała jednak dużą swobodę 
interpretacji, co przy nadaniu sprawie odpowiedniego wydźwięku medialnego, po-
zwalało mocarstwom zachodnim przynajmniej przed własnym społeczeństwem 
argumentować w razie konieczności decyzję o interwencji prewencją antykomuni-
styczną.  

Publikowane na łamach amerykańskiej prasy oceny działań UNOGiL sprzyjały 
temu.12 W artykułach opiniotworczej The Washington Post oraz The New York 
Times nie znalazła się nawet wzmianka o najemnikach przerzucanych z APF, na-
prowadzająca na iracko–jordański trop mogący stanowić najprostsze wyjaśnienie 
pochodzenia grup zbrojnych opisanych w raporcie UNOGiL. Oba dzienniki posia-
dały akredytowanych korespondentów w Libanie i fakt ten musial być im znany. 
Nawet jeśli nie oddawał on pełni złożoności zagadnienia działalności bliżej niezi-
dentyfikowanych przez obserwatorów ONZ oddziałów, przemilczenie tego wątku 
miało swoją polityczną wymowę. 

W czerwcu amerykański sekretarz stanu J.F. Dulles omawiał sprawę wysłania 
Arabskiej Armii do Libanu z przedstawicielem rządu federalnego Fadilem al-
Dżamalim, politykiem znanym od lat ze swych proamerykańskich sympatii. Dalsze 

                                                           
10 FRUS. 1958–1960, vol. XI, № 55, Telegram from the Embassay in Egypt to the Department of State, 
Cairo z dnia 31 maja 1958, s. 85. 
11 A.F. Fiedczenko, Irak w borbie za niezawisimost' 1917–1969, Moskwa 1970,s. 220. 
12 Wyraźnie zaakcentowane zostało to w oswiadczeniu agencji TASS – Oswiadczenie Agencji TASS w 
sprawie przygotowań państw zachodnich do interwencji w Libanie, Moskwa dnia 25 czerwca 1958 (w:) 
Bliski i Środkowy..., Op. cit., s. 167. 
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negocjacje na ten temat kontynuował już osobiście ściśle powiązany z brytyjskim 
establishmentem politycznym premier Nuri as-Said.. Swój przyjazd do Ameryki 
poprzedził rzecz jasna kilkudniowym pobytem w Londynie.13 Spotkania w Stanach 
Zjednoczonych pozwoliły mu domknąć kwestie organizacyjne. Bezpośrednim na-
stępstwem podjętych w Waszyngtonie decyzji był wydany 13 lipca 1958 roku roz-
kaz głównodowodzącego siłami zbrojnymi APF króla Fajsala II zlecający szefowi 
sztabu generalnego Muhammadowi Rafikowi Arifowi skierowanie dwóch irackich 
brygad na teren Jordanii oraz przygotowanie warunków pod przerzut w terminie 
późniejszym tych formacji do Libanu 

 
Zgodnie z planem  
Na zaistnienie podobnej sytuacji „Wolni Oficerowie” wyczekiwali od listopada 

1956 roku. Była niemal idealnie dostosowana do założeń powstałego przed trzema 
laty planu zamachu stanu. Przewidywał on przejęcie kontroli nad jednostką woj-
skową poruszającą się w pełnym rynsztunku bojowym w pobliżu Bagdadu i obale-
nie rządu, nim ten zdąży wezwać na pomoc wierne sobie oddziały. W dniu 13 
sierpnia korpus dowódczy 19–tej i batalionów 20–tej brygady 3–ej dywizji pod ko-
mendą stojących na czele irackich „Wolnych oficerów” gen. Abd al-Karima Kasima 
oraz płk Abd as-Salama Muhammada Arifa postanowił wykorzystać nadarzającą 
się okazję i odsunąć od władzy rządzące Irakiem stronnictwo dworskie. Znaleziono 
też sposób, aby usunąć ostatnią przeszkodę stojącą na drodze realizacji tego za-
miaru, a mianowicie rygorystycznie egzekwowany zakaz posiadania ostrej amunicji 
przez oddziały poruszające się w pobliżu stolicy zabezpieczający rząd przed ewen-
tualnymi niespodziankami ze strony wojska. Wykonaniem tego zadania zajął się 
osobiście płk A.S. Arif.14 

Po południu 13 sierpnia trzy stacjonujące w Dżaluli bataliony liczące 2000 żoł-
nierzy z uznawanej w naczelnym dowództwie za niepodlegającą wpływom Wol-
nych Oficerów 20–ej brygady otrzymały polecenie przemarszu nad granicę jordań-
ską. A.S. Arif, pozostający bezpośrednio pod komendą lojalnego wobec władz 
zwierzchnika tej jednostki, zdołał przekonać swego dowódcę , aby  wyprzedził 
wraz z sztabem kolumnę celem zorganizowania miejsca postoju dla oddziału. Kie-
dy odjechał, płk A.S. Arif wraz z wtajemniczonymi oficerami przejął kontrolę nad 
garnizonem. Poinformowany niezwłocznie o powodzeniu przedsięwzięcia stacjonu-
jący z 19–ej brygadą w bazie Mansur gen. A.K. Kasima przesłał amunicję znajdu-
jącym się wtedy 30 km na wschód od Bagdadu batalionom. Nad ranem dotarły one 
do stolicy.15 

Przewrót 
Pierwsze walki rozpoczęły się około 5 nad ranem. Oddziały płk Arifa nie natra-

fiwszy na poważny opór w ciągu zaledwie godziny opanowały niemal wszystkie 
ważniejsze punkty strategiczne miasta, zajmując między innymi rozgłośnię radiową 
i ministerstwo obrony. Aresztowano szefa sztabu generalnego APF gen. Rafika 
Arifa, co ułatwiło organizatorom puczu przejęcie kontroli nad pozostałymi jednost-
kami „Armii Arabskiej”. Walki toczyły się tylko wokół pałacu Rihab – miejsca pobytu 

                                                           
13 D. Middleton, Iraqi Urges UN to Seal Lebanon, The New York Times z dnia 27 czerwca 1958, s. 4, 
London Is Pessimistic, The New York Times z dnia 25 czerwca 1958, s. 3. 
14 M. Farouk – Sluglett, P. Sluglett, Iraq since 1958. From Revolution to Dictatorship, London – New 
York, 1990, s. 49 
15 G. de Gaury, Three Kings in Baghdad 1921–1958, London 1961, s. 202.  
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rodziny królewskiej. Tam też rozegrały się najkrwawsze wydarzenia pierwszego 
dnia rewolucji.16 

Fajsal II oraz książę regent Abd al-Ilah, nie widząc innej szansy na uratowanie 
życia, oddali się dobrowolnie w ręce spiskowców, pozwalając im się odeskortować. 
Nadzieję na ocalenie rozwiali żołnierze już przy frontowym dziedzińcu pałacu: wy-
strzelona wówczas seria z karabinu maszynowego zakończyła dzieje irackiej mo-
narchii, dając równocześnie początek republice. 

Dowodzący atakiem na rezydencję monarchy porucznik Abd Saltar al-Ubusi, 
obawiając się reakcji swych podkomendnych, aby w obliczu monarchy nie poddali 
się pokusie udzielenia mu pomocy, wydał rozkaz natychmiastowej egzekucji wzię-
tych do niewoli Haszymidów. Zwłoki księcia regenta Abda al-Ilaha powieszono za 
nogi na bramie ministerstwa obrony, co stanowiło swoisty rewanż ze strony armii 
za potraktowanie przez niego w ten sam sposób przywódców rebelii z 1941 roku  
pragnących wykorzystać podczas II wojny pomoc hitlerowskich Niemiec do usunię-
cia Brytyjczyków z Iraku. Ciało księcia wydane następnie tłumowi zostały przezeń 
rozerwane na szczątki i wleczone po ulicach.17 

Rebeliantom nie udało się 14 lipca odnaleźć Nuriego as-Saida.18 Ogłoszono 
list proskrypcyjny, wyznaczając pokaźną sumę – 10 000 funtów szterlingów – za 
głowę premiera. Następnego dnia rozpoznano go w przebraniu kobiety pod amba-
sadą amerykańską. Nie mając szans na ucieczkę, wyciągnął rewolwer i zastrzelił 
się. Ciało martwego polityka wystawiono na widok publiczny, wojsko starało się 
jednak chronić je przed gromadzącą się wokół wielotysięczną gawiedzią. Napiera-
jące masy przerwały kordon ochronny, masakrując trupa premiera i obnosząc go 
po ulicach. Ostatecznie żołnierze pochowali Nuriego as-Saida w nieoznakowanym 
miejscu przy egipskiej placówce dyplomatycznej, mimo to 17 lipca motłoch odna-
lazł i podpalił prowizoryczną mogiłę. 

Rano 14 lipca 1958 radio Bagdadzkie przekazało oficjalny komunikat dowódz-
twa armii irackiej tzw. Proklamację nr 1:  

Szlachetny Narodzie Iraku! Mając poparcie w Bogu i swych wiernych synach 
oraz siłach zbrojnych, rozpoczęliśmy szczytne dzieło wyzwolenia naszej ukochanej 
ojczyzny spod rządów sprzedajnej kliki ustanowionej u steru władzy przez przeklę-
tych imperialistów, aby grać losem społeczeństwa, służąc obcym interesom i wła-
snym celom. Bracia, armia, która składa się z Was i istnieje dla Was, powstała, 
żeby spełnić Wasze życzenie i obalić sitwę tyranów otwarcie drwiącej z narodu. 
Waszym obowiązkiem jest udzielenie poparcia armii!”.19 

Nalegano jednocześnie, aby nie wzniecać anarchii i zjednoczyć się wokół 
wspólnego celu w imię hasła „Jedna ojczyzna – jeden naród”. Bagdad ogarnęła 
prawdziwa euforia. Ulica dała wyraz swej nienawiści do starego reżymu. Do stolicy 
ściągały setki osób, często zwykłych wieśniaków i nomadów. Podanie wraz z przy-
toczonym komunikatem wiadomości o śmierci króla wyraźnie ułatwiło przeprowa-
dzenie powstania w całym kraju. 

                                                           
16 I. al-Arif, Iraq Reborn. A Firsthand Account of the July 1958 Revolution and after, New York 1982, s. 
60. 
17 J. Bulloch, H. Morris, Wojna Saddama, Poznań 1991, s. 69. 
18 W.J. Gallman, Iraq under General Nuri: My Recollections of Nuri as-Said 1954–1958, Baltimore 1964. 
s. 203. 
19 Documents of the international Affairs, London 1958, s. 285–286. 
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Kolejne regimenty stacjonujące na prowincji potwierdzały swe poparcie dla 
akcji Wolnych oficerów. Przystąpiono do czystek. Uzbrojeni młodzieńcy z nacjona-
listycznych oraz lewicowych partii nawoływali do wskazywania ludzi powiązanych z 
dotychczasowym układem władzy. ogromną aktywnością na tym polu wykazywały 
się bojówki komunistyczne, bez skrupułów likwidując „element reakcyjny”. Podbu-
rzany tłum, kierując gniew przeciw protektorom monarchii, spalił budynek brytyj-
skiej ambasady oraz stojący nieopodal postument przedstawiający postać narzu-
conego Irakowi pierwszego monarchy tego państwa – króla Fajsala I. 

Wspomniana Proklamacja nr 1 ogłaszała powstanie republiki, deklarując za-
chowanie jedności kraju oraz utrzymanie „braterskich więzi z innymi państwami 
arabskimi”. Akt zapowiadał oparcie polityki zagranicznej kraju na uchwałach konfe-
rencji w Bandungu. Obwieszczał również powołanie tzw. Rady Suwerennej (Madż-
lis as-Sijada) stanowiącej najwyższy organ rządzący wyposażony w uprawnienia 
prezydenta aż do czasu, gdy stanowisko to obsadzone zostanie drogą ogólnona-
rodowego referendum. Było to trzyosobowe kolegium składające się z sunnity, 
szyity i Kurda. Nie posiadało znaczenia jako siła polityczna, ale odtąd wszystkie 
dekrety wydawano w jego imieniu. 

Natychmiast po przejęciu władzy organizatorzy zamachu stanu poinformowali 
też o sformowaniu nowego gabinetu. Premierem i ministrem obrony mianował się 
gen. A.K. Kasim, natomiast wicepremierem oraz szefem resortu bezpieczeństwa 
został płk A.S. Arif.20 

 
Słowo stało się ciałem  
Wiadomości o przewrocie w Iraku wyraźnie zaskoczyły administrację Białego 

Domu. W pierwszych godzinach po otrzymaniu informacji nie bardzo nawet wie-
dziano, kto dokonał zamachu stanu. Na podstawie przesłanych za pośrednictwem 
ambasady w Bagdadzie szczątkowych doniesień wstępnie ustalenia oscylowały 
wokół uznania go dziełem sił pronaserowskich, które zdaniem tutejszej ekipy zmie-
rzały do usunięcia wpływów a przede wszystkim obecności Zachodu z obszaru 
Bliskiego Wschodu.21 

Podczas zwołanej 15 lipca nadzwyczajnej sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ 
poświęconej sprawie amerykańskiej interwencji w Libanie, przedstawiciel Związku 
Radzieckiego zażądał, aby przynależne tu Irakowi miejsce zajął reprezentant le-
galnego rządu tego państwa. Oznaczało to zapowiedź bezpośredniego zaangażo-
wania się Kremla na rzecz międzynarodowej legitymizacji władz republikańskich. 
Nazajutrz też otrzymały one oficjalnie uznanie Moskwy oraz wszystkich krajów 
bloku wschodniego a także ChRL. Oczywiście również Naser nie pozostał obojętny 
na wydarzenia w Bagdadzie.  Ogłoszony rankiem 16 lipca w Kairze komunikat 
rządowy deklarował pełne poparcie dla proklamowanej Republiki, zapowiadając 
uznanie wszelkich działań zbrojnych przeciw Irakowi za równoznaczny z wypowie-
dzeniem wojny ZRA.22 Riposta Białego Domu była równie stanowcza. Wystosowa-

                                                           
20 R.P. Hunt, New Cabinet of Iraq Includes Some Strong Arab Nationalists, The New York Times z dnia 
15 lipca 1958, s. 3. 
21 FRUS. 1958–1960, vol. XI, № 127, Memorandum of a Conversation with the President, Biały Dom, 
Washington z dnia 14 lipca 1958, s. 221. – w takim tez świetle problem kreśliły amerykańskie media – 
O. Caruthers, Faisal Vanishes, The New York Times z dnia 15 lipca 1958, s. 1–2. 
22 Broadcasts by Cairo Set Stage for Baghdad Coup, The Washington Post and Times Herald z dnia 16 
lipca 1958, s. 6. 
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na następnego dnia, a zatem dokładnie wtedy, kiedy to S. Lloyd przebywał w Wa-
szyngtonie, depesza Departamentu Stanu zawierała wyraźną groźbę pod adresem 
rządu ZRA, ostrzegając przed konsekwencjami na wypadek podjęcia przez siły 
zbrojne tego państwa lub jakiekolwiek inne powiązane z nimi oddzialy nieprzyja-
znych kroków wobec wykonujących swą misję żołnierzy amerykańskich.23 Odpo-
wiedź ta utwierdziła tylko Nasera we wcześniejszym przekonaniu, zgodnie z którym 
militarną obecność Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii na terenie Libanu 
i Jordanii stanowiła etap poprzedzający operację skierowaną przeciw rządowi irac-
kiemu.24 Szukając poparcia, zlozył tajną wizytę w Moskwie.25 

Związek Radziecki i bez tego nie zamierzał zaprzepaścić nadarzającej się 
okazji do wzmocnienia swych wpływów na Bliskim Wschodzie. Agencja TASS 
opublikowala 16 lipca oficjalne oświadczenie Kremla w sprawie lądowania wojsk 
amerykańskich w Libanie, określając je mianem „aktu otwartej agresji”, wobec któ-
rego Związek Radziecki „nie może pozostać obojętnym, gdyż stwarza on zagroże-
nie na obszarze bezpośrednio przyległym do jego granic, i zastrzega sobie prawo 
podjęcia koniecznych środków dyktowanych przez interes pokoju i bezpieczeń-
stwa”.26 

Czynnikiem o decydującym znaczeniu dla utrwalenia dokonanych w Iraku 
zmian okazała się postępująca konsolidacja wewnetrzna oraz postawa ekipy gen. 
A.K. Kasima. Jego rząd bardzo sprawnie przejął zadania cywilne, zapewniając 
normalne funkcjonowanie państwu.27 

                                                           
23 FRUS. 1958–1960, vol. XI, № 151, Telegram from the Department of State to the Embassy in Egypt, 
Washington z dnia 17 lipca 1958, s. 259. 
24 Nasser Speech Excerpts, The New York Times z dnia 19 lipca 1958, s. 2. 
25 O. Caruthers, Nasser, in Moscow, Cautions Khrushchev to Avoid Action Imperiling World Peace, Trip 
Was Secret, The New York Times z dnia 19 lipca 1958, s. 1. 
26 Text of Soviet Statement on Mideast, The Washington Post and Times Herald z dnia 17 lipca 1958, s. 
16. 
27 FRUS. 1958–1960, vol. XII, № 31, Memorandum of Discussion at the 373d Meeting of the National 
Security Council, Washington z dnia 24 lipca 1958, s. 102. 
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Piotr KWIATKIEWICZ 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 
 
KRYZYSU SUESKI JAKO BODZIEC PRZEOBRAŻEŃ POLITYCZNYCH 

W ŚWIECIE ARABSKIM NA PRZYKŁADZIE IRACKIM 
 
Po przejęciu pełni władzy przez Chruszczowa radziecka polityka bliskow-

schodnia nabrała zdecydowanie bardziej ekspansywnego charakteru. W skali glo-
balnej polegała ona na wykorzystaniu antykolonialnych uprzedzeń krajów trzeciego 
świata przeciw mocarstwom zachodnim.1 

Na arabskim Wschodzie nowa taktyka Związku Radzieckiego dawała elemen-
tom niepodległościowym silny atut przetargowy, ułatwiający renegocjację nieko-
rzystnych powiązań gospodarczych opartych na monopolizacji dostaw artykułów 
przemysłowych oraz całkowitemu uzależnieniu od dotychczasowych źródeł kapita-
łu inwestycyjnego.2 Szansę taką stworzyło już samo zaistnienie konkurencji i towa-
rzyszące temu możliwości dokonania wyboru kontrahenta. Przełom w stosunkach 
radziecko-arabskich nastąpił wkrótce po konferencji banduńskiej. 

W następstwie izraelskiej agresji z 28 lutego 1955 roku na Strefę Gazy rząd 
w Kairze podjął decyzję o zakupie broni. Wielka Brytania, Francja oraz Stany Zjed-
noczone, do których się o to zwracał, obwarowały jednak swą zgodę na sprzedaż 
sprzętu wojskowego żądaniami sprzecznymi z egipską racją stanu.3 Odpowiedź ta 
stanowiła próbę wymuszenia na Naserze ustępstw w dziedzinie prowadzonej do-
tąd polityki niezależności i powiązanych z nią alternatywnych dla Paktu Bagdadz-
kiego regionalnych projektów obronnych. 

Wobec takiego stanowiska mocarstw zachodnich na kwietniowym spotkaniu 
przywódców 29 państw Azji i Afryki w Bandungu skierował tym razem swą prośbę 
do obecnej na szczycie delegacji Chin. Kierujący nią premier Czou En Lai w trakcie 
rozmowy z Naserem odmówił, argumentując swą odpowiedź zbytnim uzależnie-
niem od dostaw radzieckich. Zasugerował równocześnie egipskiemu liderowi, aby 
skierował swe pytanie bezpośredni do Moskwy, i obiecał też poruszyć sprawę 
w rozmowach z Kremlem.4 Zaledwie kilka dni po powrocie z Bandungu rezydujący 
w Kairze ambasador Związku Radzieckiego Daniel Sołod poinformował Nasera 
o gotowości dostarczenia przez jego kraj nowoczesnego uzbrojenia włącznie 
z czołgami i samolotami w zamian za ryż i bawełnę. 

Wcale nie jest pewne, czy Naser faktycznie zamierzał skorzystać z oferty, 
gdyż o możliwości zakupu przez Egipt broni w Związku Radzieckim osobiście po-

                                                           
1 Doskonałym przykładem jest tu oferta pomocy dla Pakistanu. – S. Gruson: Czechs Offer Pakistan Aid 
to Win Her from the West, „The New York Times” z dnia 22 stycznia 1956, s. 1-2 
2 Sprowadzanie problemu do jedynie do dostaw broni i sprzętu wojskowego, jak przedstawia tę kwestię 
R. Bania – R. Bania: Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Bliskiego Wschodu za prezyden-
tury D.D. Eisenhowera, Toruń 2000, s. 112, – wydaje się nie do końca oddawać pełną złożoność tego 
zagadnienia 
3 Szerzej na ten temat – H.A. Jamsheer: Konflikt sueski w stosunkach międzynarodowych 1956–57, 
Łódź 1987, s. 36 
4 Ibidem s. 37 
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wiadomił Henry’ego Berry, amerykańskiego ambasadora w Kairze5. Wątpliwe, 
aby zrobił to, gdyby decyzja w tej sprawie już zapadła. W Białym Domu posiadano 
pełną tego świadomość i działania Nasera uznano tu za próbę szantażu politycz-
nego.6 Zresztą trudno byłoby odmówić temu słuszności, nie stanowiło to bynajm-
niej przeszkody na drodze do podjęcia mediacji. Postawa Egipcjanina, a precyzyj-
niej informacja przekazana Berry’emu, wyraźnie wskazywała na gotowość do ne-
gocjacji z Waszyngtonem w oczekiwaniu na przedstawienie przezeń konkurencyj-
nego pakietu dostaw broni. Stało się jednak inaczej. Administracja Eisenhowera 
nie wykazywała najmniejszego zainteresowania nawiązaniem dialogu oraz zmianą 
stanowiska odnośnie kwestii zaopatrzenia Egiptu w sprzęt wojskowy. Odmowne 
odpowiedzi rządów w Waszyngtonie, Londynie i Paryżu odebrane zostały przez 
Nasera jako dowód zachodniego poparcia dla Tel Awiwu. Dodatkowo w przekona-
niu tym utwierdziła go ujawniona latem 1955 roku sprzedaż broni przez Francję 
Izraelowi. Utrzymywana w sekrecie transakcja stała się wkrótce tajemnicą poliszy-
nela.7 Odwołując się do tego faktu, Naser uzasadnił sfinalizowanie umowy zakupu 
w Czechosłowacji wyposażenia dla armii egipskiej.8 W specjalnie wydanym 27 
września oświadczeniu zakomunikował o podjęciu takiej decyzji, powołując się na 
zagrożenie bezpieczeństwa swego państwa, wynikające z francuskich dostaw dla 
wojsk izraelskich oraz braku możliwości nabycia uzbrojenia od państw zachodnich.  

Deklaracja ta wywołała wstrząs polityczny na Zachodzie. Kierujący brytyjską 
Foreign Office Harold Macmillan oraz sekretarz stanu John Foster Dulles odbyli 
specjalną naradę, szukając skutecznego sposobu zmuszenia Nasera do rezygnacji 
z zakupu broni od państw bloku wschodniego.9 Równocześnie rządy obu tych mo-
carstw podjęły cały szereg oficjalnych zabiegów dyplomatycznych, dążąc do wy-
warcia presji na egipskim przywódcy.10 Okazały się one jednak zupełnie bezsku-
teczne Naser nie zmienił swych zamiarów. W rezultacie do Egiptu trafił sprzęt woj-
skowy najnowszej wówczas generacji znajdujący się na stałym wyposażeniu armii 
państw Układu Warszawskiego np. myśliwce MIG–17, bombowce Ił–28, czołgi T–
54/5511.  

Napięcie w stosunkach bilateralnych na linii Kair – Londyn spotęgowały do-
datkowo brytyjskie oskarżenia wysuwane pod adresem Egiptu. Zarzuty dotyczyły 
wspierania antyrządowych wystąpień w Jordanii zimą 1955–1956 roku oraz inspi-

                                                           
5 J. Modrzejewska–Leśniewska: Konflikt sueski. 1956 W: A. Bartnicki (red.): Zarys Dziejów Afryki i Azji. 
Historia konfliktów 1869–2000. Warszawa 2002, s. 354 
6 Ibidem 
7 J. Modrzejewska–Leśniewska, op. cit., s. 354 
8 Faktycznym kontrahentem był oczywiście Związek Radziecki, do czego jednak Naser przyznał się 
dopiero 26 lipca 1956 roku. – A. Wasiljew: Rossija na Bliżniem i Sredniem Wostoke: ot messianstwa k 
pragmatyzmu. Moskwa 1993, s. 44 
9 U.S., Britain Caution Reds on Weapons, The Washington Post and Times Herald z dnia 28 września 
1955, s. 1 
10 H. Macmillan wystosował protest do ministra spraw zagranicznych Egiptu Mahmuda Fawziego, nato-
miast J.F. Dulles do Wiaczesława Mołotowa. Anthony Eden wysłał bardzo ostro sformułowany list do 
Nikołaja Buganina, a poprzedniego dnia Eisenhower do Chruszczowa – Red Chiefs Join in Messages to 
Ike, The Washington Post and Times Herald z dnia 26 września 1955, s. 3. – Wkrótce zresztą H. Mac-
millan osobiście spotkał się z W. Mołotowem – C.M. Roberts: Reports of Policy Decision Denied, The 
Washington Post and Times Herald z dnia 30 października 1955, s. 1 
11 A. Wasiljew, op. cit., s. 44 
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rowania działań na rzecz wydalenia stamtąd gen. Johna Bagota Glubba.12 Kryzys 
narastał. Podczas kwietniowej wizyty I sekretarza KC KPZR Nikity Chruszczowa 
oraz premiera Nikołaja Bułganina w Londynie, Anthony Eden wręcz zagroził wojną 
na wypadek wywołania polityką zagraniczną Związku Radzieckiego zakłóceń do-
staw bliskowschodniej ropy naftowej do Wielkiej Brytanii.13 

Konfliktogenną sytuacja osiągnęła stan krytyczny latem 1956 roku za sprawą 
postawy Białego Domu. Stany Zjednoczone pod koniec 1955 roku i w pierwszym 
półroczu 1956 roku podjęły szereg wysiłków, starając się nie dopuścić do trwałego 
zacieśnienia współpracy między Związkiem Radzieckim a Egiptem.14 J.F. Dulles 
wyraźnie dążył do tego, aby umowa o zakupie broni przez Egipt w Czechosłowacji 
okazała się aktem jednorazowym i nie naruszała układu sił w regionie.15 Kierując 
się tą przesłanką, administracja Eisenhowera zaoferowała rządowi w Kairze udzie-
lenie pomocy finansowej pozwalającej na realizację kluczowego dla gospodarki 
tego państwa projektu – budowy tamy asuańskiej.16 Przedłożona Naserowi propo-
zycja przyznania takiego wsparcia obwarowana została jednak rzędem klauzul 
uzależniającym politycznie i gospodarczo Egipt od przyszłych wierzycieli, co też 
odebrano tam z nieukrywanym rozgoryczeniem.17 

Dalsze pogorszenie stosunków politycznych miedzy tym państwem a Stanami 
Zjednoczonymi przez pierwszą połowę 1956 roku18 nie wpłynęło bynajmniej na 

                                                           
12 A. Nutting: No End of a Lesson. The Story of Suez. London 1967, s. 17-18 
13 J. Modrzejewska–Leśniewska, op. cit., s. 355 
14 Zaoferowano przede wszystkim pomoc techniczną i materialną oraz kredyty na budowę tamy asuań-
skiej – FRUS. 1955–1957, vol. XV, № 1, Telegram from the Embassy in Egipt to the Department of 
State, Cairo z dnia 1 stycznia 1956, s. 1. – propozycje powielane były zresztą bardzo systematycznie, 
aż do końca czerwca 1956 roku – FRUS. 1955–1957, vol. XV, № 406, Telegram from Egipt to the 
Department of State, Cairo z dnia 21 czerwca 1956, s. 742. – Obawiano się bowiem, iz po czerwcowym 
spotkaniu Nasera z ministrem spraw zagranicznych Związku Radzieckiego Dymitrem Szepiłowem ten 
ostatni zaproponuje Egiptowi udzielenie wszechstronnej pomocy gospodarczej oraz wsparcie przy 
realizacji projektów o kluczowym znaczeniu dla tego państwa np. budowy tamy w Asuanie. 
15 FRUS. 1955–1957, vol. XII, № 66, Memorandum of Discussion at the 260th Meeting of the National 
Security Council, Washington z dnia 6 października 1955, s. 163 
16 O znaczeniu tamy – por. A. Czubiński, W. Olszewski: Historia powszechna 1939–1994. Poznań 1996, 
s. 269 
17 FRUS. 1955–1957, vol. XV, № 1, Telegram from the Embassy in Egipt to the Department of State, 
Cairo z dnia 1 stycznia 1956, s. 1 
18 Problem leżał głównie po stronie amerykańskiej, uzależniającej swe dalsze relacje z Egiptem od 
uregulowania przez to państwo stosunków z Izraelem. Przedkładane Naserowi przez amerykańskiego 
wysłannika R.B. Andersona sugestie dotyczące rozwiązań sporu terytorialnego były dla Egipcjan nie do 
przyjęcia z dwóch powodów: braku potwierdzenia ze strony Waszyngtonu, iż polityka prowadzona 
współnie z Wielką Brytanią nie będzie zmierzać do izolowania Egiptu wśród państw arabskich i nie będą 
prowadzone dzialania zmierzające do rozszerzenia Paktu Bagdadzkiego – FRUS. 1955–1957, vol. XV, 
№ 21, Message from Robert B. Anderson to the Department of State, Cairo z dnia 19 stycznia 1956, s. 
35. – oraz braku akceptacji na postulowane przez Nasera oddanie pustyni Negew – FRUS. 1955–1957, 
vol. XV, № 162, Message from Robert B. Andreson to the Department of State, at Karachi, Cairo z dnia 
5 marca 1956, s. 305. – Wydarzeniem, które zaciążyło definitywnie na impasie relacji amerykańsko–
egipskich, okazało się nawiązanie przez rząd Nasera oficjalnych stosunków dyplomatycznych z Chińską 
Republiką Ludową – D. Adams Schmidt: Capital Feels Other Arab Lands Will Follow Egypt's Peiping 
Tie, The New York Times z dnia 18 maja 1956 s. 1–2. – Stany Zjednoczone dawały bardzo sprzeczne 
sygnały Egipcjanom, z jednej strony grożąc w razie dalszego zbliżenia ze światem komunistycznym 
wycofaniem z projektu pożyczki dla Egiptu – FRUS. 1955–1957, vol. XV, № 353, Memorandum of a 
Conversation, the Department of State, Washington z dnia 17 maja 1956, s. 648, – z drugiej strony 
nalegając jeszcze w czerwcu za pośrednictwem misji E. Blacka – FRUS. 1955–1957, vol. XV, № 406, 
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końcowe stanowisko władz w Kairze. Ahmad Husajn, egipski ambasador w Wa-
szyngtonie, 17 lipca oznajmił publicznie o podjęciu decyzji dotyczącej przyjęcia 
przez jego kraj amerykańskiej oferty z grudnia 1955 roku wraz z wszystkimi wyni-
kającymi stąd zobowiązaniami.19 Dwa dni później J.F. Dulles wezwał go do siebie, 
oświadczając mu w mało dyplomatycznej formie o odmowie udzielenia przyrzeczo-
nej wcześniej pożyczki.20 Na zwołanej 24 lipca 1956 roku konferencji prasowej 
Naser wygłosił gniewne przemówienie, zapowiadając udzielenie odpowiedzi Za-
chodowi w ciągu najbliższych dwóch dni.21 Słowa dotrzymał – 26 lipca proklamo-
wał nacjonalizację kompanii Kanału Sueskiego.  

W Stanach Zjednoczonych, a przede wszystkim Wielkiej Brytanii i Francji 
uznano to za jednoznacznie wrogie posunięcie, polityczne wyzwanie rzucone im 
przez przywódcę kraju trzeciego świata.22 Dla obu tych państw posiadało podwój-
nie pejoratywny wymiar, równocześnie bowiem naruszało strategiczne interesy 
oraz mocarstwową dumę.23 Co więcej dokonane zostało na Bliskim Wschodzie, 
pozostającym jeśli nie ostatnim to z pewnością najważniejszym bastionem ich 
geopolitycznego oddziaływania, stąd też nie można było go ot tak po prostu pozo-
stawić bez odzewu. Nastroje kół rządowych Londynu i Paryża znamiennie oddawa-
ła nieoficjalna wypowiedź ministra skarbu Harolda Macmillana: „musimy przyjąć 
wyzwanie – słowa byłego szefa dyplomacji odnosiły się również do Francji – bądź 
rozpłyniemy się wśród narodów drugiej klasy”.24 

Poglądy brytyjskiego establishmentu politycznego na temat konieczności siło-
wego rozstrzygnięcia problemu w pełni podzielał ściśle z nim związany premier 
Iraku Nuri as-Said. Rzecz niezwykle wymowna: to właśnie iracki premier okazał się 
pierwszym w tym gronie, który otwarcie wyraził taką właśnie opinię. Wiadomość o 
nacjonalizacji Towarzystwa Kanału Sueskiego dotarła bowiem do A. Edena wie-
czorem 26 lipca 1956 roku w trakcie uroczystego bankietu wydanego na cześć 
przebywającego z oficjalną wizytą państwową króla Fajsala II oraz Nuriego as-
Saida.25 

Po otrzymaniu informacji od osobistego sekretarza, gospodarz natychmiast 
obwieścił ją uczestniczącym w przyjęciu gościom. Szef irackiego gabinetu zwrócił 

                                                                                                                                                    
Telegram from Egipt to the Department of State, Cairo z dnia 21 czerwca 1956, s. 742. – Nie bez wpły-
wu na kształt relacji amerykańsko–egipskich pozostało zawiązanie w kwietniu 1956 egipsko–jordańsko–
saudyjskiego sojuszu obronnego, będącego kontrpropozycją wobec prozachodniego bloku, – L.W. 
Balkowa, Meżdunarodnyje otnoszienia Iemena w 1945–1962 gg W: Meżdunarodnyje otnoszenija na 
Bliżniem i Sriedniem Wostokie posle wtoroj mirowoj wojny. 40–50 gody, Moskwa 1974, s. 140. 
19 H.A. Jamsheer, op. cit., s. 51 
20 FRUS. 1955–1957, vol. XV, № 473, Memorandum of a Conversation, Biały Dom, Washington z dnia 
19 lipca 1956, s. 862 
21 H.A. Jamsheer, op. cit., s. 53–54 
22 Problem doskonale ujmują A. Czubiński i W. Olszewski – autorzy, dobrze oddając antyegipskie na-
stroje w państwach zachodnich oraz towarzyszącą im histerię wojenną, wskazują jednak, iż „biorąc pod 
uwagę zapewnienie o odszkodowaniu dla akcjonariuszy, sam fakt nacjonalizacji nie był – jak na XX 
wiek – niczym oryginalnym” – A. Czubiński, W. Olszewski, op. cit., s. 269 
23 O reakcjach władz francuskich i brytyjskich szeroko – H.A. Jamsheer, op. cit., s. 74-76 
24 Wypowiedź pochodzi z 30 lipca 1956 roku. Zdanie to Macmillan miał skierować do specjalnego wy-
słanika Stanów Zjednoczonych R. Murphy’ego – H. Macmillan: Riding the Storm, 1956–1959, London 
1971, s. 104 
25 H.A. Jamsheer, op. cit., s. 66 
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się wtedy do ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Sylwina Lloyda z jed-
noznacznie brzmiącym przesłaniem: „należy uderzyć w Nasera szybko i mocno”.26 

Oficjalne stanowisko rządu w Bagdadzie, dawało się określić jako zachowaw-
cze, pełne daleko idącej powściągliwości, przyjmujące formę neutralności czy 
wręcz nieprzychylnej Kairowi pasywnej postawy. Nuri as-Said prowadził na polu 
konfliktu sueskiego jawnie wieloznaczną grę dyplomatyczną. Najogólniej rzecz 
biorąc polegała na stosowaniu w polityce zagranicznej tzw. podwójnego standardu, 
oficjalnego i nieoficjalnego kursu realizującego przeciwstawne sobie cele.27 Na-
tychmiast po ogłoszeniu brytyjsko–francuskiego ultimatum żądającego od walczą-
cych stron wycofania się znad strefy Kanału, Irak wystosował otwarty protest prze-
ciw antyarabskiej postawie Zachodu.28 Wydarzenia towarzyszące agresji na Egipt 
przypuszczalnie stanowiły jednak większe zaskoczenie dla Białego Domu niż 
władz w Bagdadzie. Rząd Nuriego as-Saida musiał zostać choćby częściowo 
wprowadzony w plan francusko–brytyjskiej interwencji opatrzonej kryptonimem 
„Muszkieter”.29 Realizowanie go bez oparcia w Iraku było po prostu niemożliwe.30  

Przesłanie wspomnianych wyrazów oburzenia i dezaprobaty należało uznać 
za formę politycznego kamuflażu oddalającą od Bagdadu podejrzenia o kolabora-
cję z interwentami. Dyplomatycznie niezbędne w kontekście spodziewanego dal-
szego rozwoju sytuacji. Inicjatywę od początku wyraźnie obliczono na wywołanie 
efektu propagandowego, podkreślenie swej przynależności do świata arabskiego 
i solidaryzowanie się z nim w obliczu zewnętrznych zagrożeń. W rzeczywistości 
posunięcie to stanowiło jedynie pusty nie przekładający się na żadne wymierne 
działania gest. Podobny charakter posiadało ogłoszenie mobilizacji31 oraz decyzja 
o przerzuceniu grupy wojsk na teren Jordanii czym sygnalizowano rzekomą goto-
wość do podjęcia natychmiastowej akcji zbrojnej przeciw Izraelowi.32 

Na czele wysłanej poza granice kraju 19–tej brygady stał nie kto inny niż ści-
śle powiązany już wówczas z opozycyjną organizacją Wolnych Oficerów gen. Abd 
al-Karim Kasim. 

Sam fakt przerzucenia na terytorium Jordanii między innymi 19–tej brygady 
Kasima stanowił element gry dyplomatycznej, manifestacje dochowania wierności 
idei jedności narodowej w obliczu zagrożenia ze strony Izraela. Natomiast doraźnie 
posunięcie służyło Bagdadowi do zbicia kapitału politycznego na arenie arabskiej 
oraz rozładowania utrzymującego się od dłuższego czasu napięcia wewnętrznego. 
W rzeczywistości bowiem do podjęcia działań zbrojnych przeciw temu państwu 
nawet się nie przymierzano. Iracka armia otrzymała wkrótce polecenie niezwłocz-

                                                           
26 R.R. James: Anthony Eden, London 1986, s. 453 
27 Kurs oficjalny potępiający agresję służył potrzebom wewnętrznym oraz kontaktom z państwami arab-
skimi, nieoficjalny – kontynuowaniu ścisłej współpracy z Wielką Brytanią 
28 Iraq to Protest to West, The New York Times z dnia 1 listopada 1956, s. 10 
29 Bez wątpienia poinformowany również o udziale, jaki odgrywał w nim Izrael. Rola rządu w Tel–Awiwie 
określona została tajną umową zawartą podczas rozmów francusko–brytyjsko–izraelskich toczących się 
między 22 a 24 października 1956 roku we francuskim Sevres – J. Modrzejewska–Leśniewska, op. cit., 
s. 356., co sanowiło tryumf polityki Ben Gruriona – A. Czubiński, W. Olszewski, op. cit., s. 269 
30 Problem nakłonienia do współpracy Iraku musiał pojawić się zatem jeszcze na etapie wstępnych 
konsultacji, poprzedzających powstanie samego projektu operacji.  
31 Jordan Expects Attack by Israel, The New York Times z dnia 31 października 1956, s. 4. 
32 D. Adams Schmidt: Arabs Said to Put Troops in Jordan, “The New York Times” z dnia 3 listopada 
1956, s. 1–2 
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nego powrotu do kraju. W szeregach korpusu ekspedycyjnego dały jednak o sobie 
znać silne wpływy „Wolnych oficerów” i kierująca nim kadra dowódcza odmówiła 
wykonania polecenie.33 Wbrew otrzymanym instrukcjom oddziały te pozostał za-
tem na miejscu. Incydent wywołał słusznie zresztą niemały niepokój władz w Bag-
dadzie.34 Podobne akty niesubordynacji wojska miały bowiem miejsce również 
w kraju, co przy utrzymującym się tu napięciu nadal groziło wybuchem puczu. 
Większość oddziałów co prawda nadal pozostawała, przynajmniej deklaratywnie, 
wierna rządowi aczkolwiek wyraźnie stroniono od wywierania nacisków i podejmo-
wania decyzji wystawiających na próbę tę lojalność. Problem nieobliczalności irac-
kiej armii stwarzał zagrożenie dla powodzenia całej operacji „Muszkieter”. Według 
ściśle tajnych planów miała ona posłużyć do neutralizacji Syrii na wypadek podję-
cia przez to państwo ofensywnych działań wojennych przeciwko Izraelowi. Przewi-
dywano obalenie republikańskiego rządu w Damaszku oraz powołanie monarchii 
i wyniesienie na tron Abda al-Ilaha.35 Spoczywało na niej również zadanie ochrony 
instalacji naftowych, co wiązało się bezpośrednio z koniecznością zapewnienia 
stałych dostaw tego surowca dla interweniujących w Egipcie wojsk.36 Prawdopo-
dobieństwo militarnego zaangażowania się Syrii oraz akcji sabotażowych na li-
niach przesyłu ropy było bardzo realne. Zaledwie tydzień przed agresją – 23 paź-
dziernika zapadła bowiem decyzja o połączeniu syryjskich i egipskich sił zbrojnych 
i podporządkowaniu ich naczelnemu dowództwu w Kairze.37 Naser jednak przewi-
dział lub co bardziej prawdopodobne został poinformowany o grożących Syrii re-
perkusjach z powodu czynnego zaangażowania się tego państwa w konflikt, po-
wiadamiając tamtejszy rząd, aby powstrzymał się od przygotowań uderzenia na 
Izrael do momentu otrzymania dalszych rozkazów.38 Odmiennie przedstawiał się 
problem przerwania transferu ropy naftowej. Wielotorowa polityka Nuriego as-
Saida przynajmniej w pierwszych dniach konfliktu święciła jednak tryumfy.  

Komunikat informujący o wkroczeniu armii żydowskiej na obszar Synaju39 
bagdadzkie stacje radiowe podały w godzinach późnopopołudniowych. Wieczorem 
place i ulice irackiej stolicy stały się miejscem spontanicznych manifestacji i wie-
ców. Nazajutrz sytuacja się powtórzyła. Skala prowadzonych od rana mityngów 
i demonstracji wzrosła jednak znacząco pod względem liczby uczestników. Zgro-
madzeni coraz częściej obok antysemickich sloganów wysuwali postulat dymisji 
rządu, zarzucając mu brak solidarności z resztą świata arabskiego. Obciążała go 
                                                           
33 N.O. Oganesjan: Nacionalno–oswoboditielnoje dwiżenije w Irakie 1917–1958, Erewan 1976, s. 364 
34 D. Adams Schmidt: Iraq Presses U.S. on Arms Delivery, “The New York Times” z dnia 27 listopada 
1956, s. 1-2 
35 The Iraq Times, z dnia 21 listopada 1958, s. 1–2. – na wspomniany artykuł powołuje się też A.F. 
Fiedczenko – A.F. Fiedczenko: Irak w borbie za niezawisimost' 1917–1969, Moskwa 1970, s. 209. – 
Wiarygodność informacji nie jest do końca potwierdzona, uchodzi jednak za niezwykle prawdopodobną i 
przytaczana jest w wielu monograficznych opracowaniach poruszających problematykę dziejów monar-
chii irackiej lub brytyjskich koncepcji Wielkiej Syrii. 
36 Iraq Takes Action to Guard Oil Areas, The New York Times z dnia 22 listopada 1956, s. 1. 
37 Dwa dni później do układu tego przystała również Jordania – H. Macmillan, Op. cit., s. 149. 
38 R. Bania, Op. cit., s. 227. – Autor wspomina o mozliwości okupacji brytyjsko–francuskiej, rzecz sciśle 
wiązała się jednak z planami obsadzenia na syryjskim tronie al-Ilaha (przyp. P.K.) 
39 Opatrzonej przez władze izraelskie kryptonimem „Kadesz” od nazwy starożytnego miasta – J. Mo-
drzejewska–Leśniewska, Konflikt..., Op. cit., s. 356. – całkowicie błędnie lokowanego przez autorkę na 
środkowym Synaju (o starożytnym Kadesz – J. Zabłocka, Historia Bliskiego Wschodu w starożytności, 
Warszawa 1988, s. 231–233, 242, 248, 256–259, 267, 271, 297. 



 
 
 

 
72 

powszechnie znana zażyłość w kontaktach z Londynem. Pod wpływem docierają-
cych kolejno doniesień o ogłoszeniu brytyjsko–francuskiego ultimatum wobec wal-
czących stron, zablokowaniu przez oba wymienione mocarstwa rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa40 nakazującej Izraelowi wycofanie swych wojsk z Synaju oraz 
podjęciu interwencji w strefie Kanału41 – żądania te stały się hasłem przewodnim 
wszystkich dalszych wystąpień na terenie całego kraju.  

Nuri as-Said niezwłocznie wydał publiczne oświadczenie, zapowiadając goto-
wość do udzielenia zbrojnej pomocy dla Egiptu, zerwanie oficjalne stosunki z Fran-
cją oraz zobowiązał się nie brać udziału w posiedzeniach rady Paktu Bagdadzkie-
go jeśli będą tam obecni przedstawiciele Wielkiej Brytanii.42 

Nagłośnienie na forum międzynarodowym deklaracji z wyrazami irackiego 
sprzeciwu wobec francusko–brytyjskiego ultimatum oraz skierowaniu wojsk na 
obszar Jordanii, wprowadziły najwyraźniej w błąd egipskiego przywódcę co do 
oceny rzeczywistego stanowiska Bagdadu. Wkrótce po rozpoczęciu przez wojska 
francusko–brytyjskie operacji „Muszkieter” Naser zaanonsował podjęcie próby 
nakłonienia rządów Syrii i Iraku do zniszczenia znajdujących się na terytoriach tych 
państw instalacji naftowych w odwecie za atak zachodnich mocarstw ziemię arab-
ską.43 Syryjczycy odpowiedzieli na apel i wysadzili w powietrze ropociągi przecho-
dzące przez obszar ich kraju.44 W stosunku do Iraku rachuby te zupełnie zawio-
dły.45 Przez krótki czas przerwano jedynie dostawy tego surowca na linii Kirkuk – 
Sydon. Stało się to jednak nie za sprawą władz, lecz wskutek oddolnej inicjatywy 
społeczeństwa i ogłoszenia w odzewie na słowa Nasera strajku protestacyjnego 
przez robotników Kirkutu.46 Rząd Nuriego as-Saida nawet nie brał pod uwagę re-
alizacji takiego przedsięwzięcia podobnie do deklarowanej niezmiennie możliwości 
podjęcia działań zaczepnych przeciw Izraelowi.47 Pchnął natomiast dwie silne bry-
gady pancerne do Syrii. Szybko zmuszone zostały jednak do przerwania swego 
marszu i pozostania w okolicach Bagdadu.48 Niestabilna sytuacja wewnętrzna 
postawiła Nuriego as-Saida w bardzo trudnym położeniu. Trzy czwarte armii nadal 
stacjonowało na terenie Iraku angażując się do działań stricte policyjnych i nic nie 
wskazywało na to, aby w bliższym czasie zaszły tu zmiany.49 Skierowanie ich poza 
granice kraju, zgodnie z uprzednimi założeniami, stało się w zaistniałych okolicz-
nościach niewykonalne. 

                                                           
40 IFR. 1947–1974, vol. 1-2, IX. The Sinai Campaign, № 4, General Assembly Resolution 999 ES-I, z 
dnia 4 listopada 1956, s.1 
41 H.A. Jamsheer, op. cit., s. 101 
42 Bagdad protestujet protiw imperialisticzeskoj agresji, Prawda z dnia 31 października 1956, s. 1 
43 S. Pope Brewer, Oil Sabotage Bid Laid to Nasser But Iraqi–Syrian Response Lags, The New York 
Times z dnia 2 listopada 1956, s. 3 
44 M. Gdański: Arabski Wschód. Historia–Gospodarka–Polityka, Warszawa 1963, s. 535; R. Bania, op. 
cit., s. 227 
45 Cały czas pracował również przechodzący przez teren Jordanii ropociąg Abkaik – Sydon Arabian Oil 
Line Is Reported Open, „The New York Times” z dnia 5 listopada 1956, s. 10 
46 N.O. Oganesjan, op. cit., s. 363 
47 s. Pope Brewer: Attack Expected by 3 Arab Lands, “The New York Times” z dnia 5 listopada 1956, s. 
7 
48 N.O. Oganesjan, op. cit., s. 365 
49 A.F. Fiedczenko, op. cit., s. 210 
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Manifestowana wrogość do rządu przedstawicieli najważniejszych politycz-
nych i religijnych sił zamknęła ostatecznie kwestię interwencji w Syrii. W tych oko-
licznościach więcej zadań stało bowiem przed armią na terenie kraju niż poza gra-
nicami. Oficjalnie Nuri as-Siad dotrzymał złożonych wcześniej obietnic: zerwał 
stosunki z Francją,50 bojkotował posiedzenia rady Paktu Bagdadzkiego z udziałem 
przedstawicieli Wielkiej Brytanii oraz oczywiście sukcesywnie podtrzymywał zade-
klarowane wtedy zapewnienia o gotowości udzielenia pomocy. Wyczerpywało to 
jednak limit ustępstw poczynionych na rzecz wysuwanych przeciw prowadzonej 
przezeń polityce zagranicznej. W kontekście rzeczywistych działań podejmowa-
nych pozakuluarowym kursem i tak nie miały one żadnego znaczenia. Poza 
wspomnianym już przygotowaniem interwencji przeciw Syrii i ochroną instalacji 
naftowych zapewniających dostawy arabskiej ropy do portów śródziemnomorskich 
rząd iracki zadbał także o regularne zaopatrzenie w paliwa baz lotniczych Habbani-
jji i Asz-Szuajby skąd kilka razy dziennie startowały brytyjskie samoloty bombardu-
jące miasta położone na północy Egiptu oraz strategicznie ważne obiekty nad ka-
nałem Sueskim.51 W wyniku tych nalotów ucierpiała miedzy innymi, stwarzającą od 
niemal dwóch lat wydatne problemy władzą w Bagdadzie, arabskojęzyczna rozgło-
śnia radiową pod Kairem nadające antyreżimowe audycje dla Irakijczyków. Rów-
nież administratorzy Downing Street wyciągnęli pomocną dłoń do rządu Nuriemu 
as-Saidowi nie pozostawiając go bez wsparcia w obliczu narastającego kryzysu 
wewnętrznego. W połowie listopada do portu w Basrze przybyła w iście ekspreso-
wym tempie potężna partia sprzętu wojennego: czołgi, działa, transportery opance-
rzone i amunicja.52 Najdelikatniej rzecz nazywając w wyniku operacji „Muszkieter” 
współpraca iracko–brytyjska nie doznała uszczerbku. Tak szeroko zakrojonej ko-
operacji nie dawało się utrzymać w sekrecie żadnym sposobem. Spektakularyzm 
tego procederu wykraczał swym antynarodowym charakterem poza najdalej wysu-
nięty próg wytrzymałości społeczeństwa. Stał się niebezpiecznie nieakceptowalny 
dla Nuriego as-Saida, gdy spowodowane nim niezadowolenie dawało się we znaki 
nawet na najwyższych szczebli dowódczych armii. Komendanci brygad skierowa-
nych do Syrii podjęli we własnym gronie decyzję dotyczącą nie podejmowania 
walki w razie otrzymania rozkazów ataku na to państwo uznając takie polecenie za 
przestępstwo wobec jedności arabskiej.53 Po wspomnianej już niesubordynacji 
korpusu ekspedycyjnego w Jordanii oraz coraz liczniej napływających z garnizo-
nów na terenie całego kraju sygnałach szerzenia się wśród średniej kadry oficer-
skiej rewolucyjnych nastrojów był to kolejny widomy symptom procesu, który już 
raz skutecznie pozbawił Nuriego as-Saida władzy – uzyskiwania przez armię statu-
su niezależnej siły politycznej.54 

Deklaracjom i zapewnieniom Nuri as Saida w sprawie gotowości przyjścia z 
pomocą Egiptowi nie dano w Iraku wiary. Początkowo całkowicie żywiołowe i spon-
taniczne reakcje społeczeństwa szybko nabrały charakteru skoordynowanego, 
                                                           
50 Iraq Cuts Paris Ties over War on Egypt, The New York Times z dnia 10 listopada 1956, s. 9. 
51 A.F. Fiedczenko, op. cit., s. 209 
52 Ibidem oraz Prawda z dnia 19 grudnia 1956, s. 1 
53 An-Nasr – Damaszek z dnia 7 grudnia 1956 
54 Bez cienia wątpliwosci najsilniejszą pozycję uzyskała ona pod wodzą Raszida Alego al-Kajlaniego, 
wtedy też doszło do usunięcia Nuriego as-Saida z kraju. Bodaj najpełniejsze opracowanie zagadnienia 
podaje – L. Hirszowicz: III Rzesza i Arabski Wschód, Warszawa 1963., s. 138-241, – w okrojonej formie 
również – M. Khadduri: Independent Iraq 1932–1958. A Study in Iraqi Politics, London 1960.s. 381-382 
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kierowanego odgórnie przedsięwzięcia. Za sprawą wspólnej inicjatywy liderów KPI, 
Baas, NDP i Istiklalu już pierwszego dnia konfliktu powołano „Komitet Pomocy 
Egiptowi oraz Wszystkim Arabom” stawiający sobie za cel usunięcie Nuriego as-
Saida oraz obalenie monarchii. W krótkim czasie przejął on też pełny nadzór orga-
nizacyjny nad odbywającymi się wiecami i manifestacjami, aranżując nową serię 
potężnych protestów, co nadało im cech regularnego powstania.55 

Otwarta niechęć Irakijczyków do rządzącego gabinetowi przybierała na sile. 
Podejmowane przez „Komitet Pomocy Egiptowi oraz Wszystkim Arabom” akcje 
spotykały się z jednakowo pozytywnym odzewem dokładnie każdej warstwy społe-
czeństwa jednocząc wokół wspólnej idei usunięcia znienawidzonego powszechnie 
premiera i odejścia od prowadzonej przezeń polityki zagranicznej przeważającą 
większość mieszkańców kraju. Pod koniec listopada natężenie antyreżymowych 
protestów sięgnęło apogeum. Demonstracje, strajki i starcia z policją toczyły się 
równocześnie w ponad trzydziestu miastach. Eskalacji obywatelskiego nieposłu-
szeństwa nie powstrzymywało nawet zaprowadzenie prawnych obostrzeń stanu 
wyjątkowego. Zmierzając do zdławienia narastającej fali oporu, władze wykorzy-
stywały większość dostępnych im środków, zupełnie nie przebierając w metodach 
działań podejmowanych wobec obywateli swego państwa. 

W ostatnim tygodniu listopada przyszłość gabinetu Nuriego as-Saida stała 
pod wyraźnym znakiem zapytania. Rozmiary i zasięg buntu zdawały się wykraczać 
poza możliwość okiełznania go własnymi siłami. Wyjście z opresji ułatwiły wspo-
mniane już dostawy przez port w Basrze brytyjskiego sprzętu wojskowego oraz 
wydane 29 listopada publiczne oświadczenie Białego Domu będące odzewem na 
wystosowaną wcześniej przez Nuriego as-Saida prośbę o niezwłoczne udzielenie 
wsparcia jeśli Amerykanie chcą by Irak nadal pozostał w Pakcie,56 zawierające 
obietnice udzielenia pomocy dotychczasowym władzom w walce z komunistycznej 
rebelii. Komunikat niósł w sobie wyraźne ostrzeżenie wobec miejscowych sił opo-
zycyjnych.57 Sam w sobie stanowił potężny oręż oddziaływania psychologicznego. 
Cykliczne powtarzanie wiadomości przez reżymowe stacje radiowe służyło wywo-
łaniu psychozę strachu, przekonania o bezcelowości kontynuowania zrywu.58 Po-
parcie płynące z Zachodu pozwoliło Nuriemu as-Saidowi przejść do kontrofensy-
wy.59 Do Bagdadu wprowadzono dwie dywizje pancerne. Fajsal II wydal dekret o 
zamknięciu parlamentu.60 Z dniem 1 grudnia miast obowiązujących dotąd ob-

                                                           
55 Termin ten bardzo często stosowany jest w odniesieniu do wydarzeń rozgrywających się na terenie 
Iraku w okresie konfiktu sueskiego. Nagminnie używany jest w literaturze fachowej autorów piszących w 
ZSRR, np. A.F. Fiedczenko, N.O. Oganesjan, O. Tuganowa, B.M. Dancig... Ostrożniej pojęciem tym 
operują historycy podejmujący problematykę iracką na Zachodzie, choc i tu nie należy ono do rzadko-
ści, np. Ch. Tripp, M. Khadduri...  
56 D. Adams Schmidt, Iraq Presses U.S on Arms Delivery, “The New York Times” z dnia 27 listopada 
1956, s. 1-2 
57 United States Support for the Pact: Department of State Press Statement, 29 listopada W: Document 
on the Midle East, wyd. R.H. Magnus, Washington 1969, s. 83 
58 N.O. Oganesjan, op. cit., s. 365 
59 S.P. Brewer, Opposition Heads Arrested in Iraq, The New York Times z dnia 1 grudnia 1956, s. 3 
60 Iraq Parliament Closed by King; Martial Law Set, The New York Times z dnia 2 grudnia 1956, s. 1-2 – 
N.O. Oganesjan, określając decyzję jako równoznaczną z rozwiązaniem parlamentu, popełnia błąd. – 
N.O. Oganesjan, op. cit., s. 363. – posunięcie króla równoznacze było tylko z czasowym zawieszeniem 
obrad. Skład izby poselskiej i senatorskiej był aż nazbyt wygodny dla rządzącej ekipy i przeprowadzenie 
nowych wyborów w ówczesnej sytuacji na pewno nie było w jej interesie. 
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ostrzeń prawnych zaprowadzono stan wyjątkowy. Zabieg ten wyraźnie przyśpie-
szył proces pacyfikacji buntu. Siły bezpieczeństwa przystąpiły do bezpardonowej 
rozprawy z organizatorami rebelii.61 Policja reagowała na wszelkie przejawy anty-
reżymowych postaw tłumiąc w zalążku próby protestu. Dwa tygodnie później przy-
wróconą rządowa kontrole na obszarze całego kraju. Po zdławieniu powstania 
zgodnie z utartą przez tradycje ostatnich lat procedurą przystąpiono do politycz-
nych mordów przedstawicieli opozycji i masowych represji wobec zazwyczaj ni-
czemu niewinnych obywateli.62 Aresztowanym stawiano zwykle zarzut udziału 
w komunistycznym spisku, działalności agenturalnej na rzecz Związku Radzieckie-
go etc.63 Przeprowadzono również gruntowne czystki w armii usuwając z szeregów 
niepewny politycznie element. Odbudowa morale i przywrócenie pełnej karności w 
wojsku po wydarzeniach listopada przestało być już możliwe. Międzynarodowy 
tryumf Nasera aż nazbyt sugestywnie oddziaływał na to środowisko aby mimo 
istniejącego ryzyka nie znaleźć w nim naśladowców. Po powrocie z Jordanii przy-
wodzący „Wolnym Oficerom” gen. Abd al-Karim Kasim oraz należący od czasu 
wspomnianej ekspedycji do grona jego najbliższych współpracowników płk Abd as-
Salam Muhammad  Arif uniknęli odpowiedzialności, pozostając nadal na swych 
stanowiskach, przetrwał zresztą z niewielkimi uszczerbkami cały trzon kadrowy 
organizacji co umożliwiło kontynuowanie przez nią działalności spiskowej.64 Stało 
się to możliwe wyłącznie dzięki postawie szefa sztabu armii irackiej gen. Rafika 
Arifa, który odmówił wszczęcia śledztwa na temat planowanego przez spiskowców 
w listopadzie 1956 roku przewrotu nie wyrażając zarazem zgody aby sprawą zajęły 
się służby bezpieczeństwa prowadząc odrębne dochodzenie.65 

Kontrofensywa władz poczyniła natomiast ogromne spustoszenie w szere-
gach cywilnej opozycji. Luki spowodowane licznymi aresztowaniami zdołano jed-
nak bardzo szybko uzupełnić zastępując zdekonspirowanych działaczy nowymi. 
Przebiegająca w tak błyskawicznym tempie odbudowa nadwątlonych struktury 
organizacyjnych dowodziła niezbicie dysponowania przez dysydenckie ośrodki 
ogromnym zapleczem osobowym. Choć zatem reżymowi udało się okiełznać samą 
rebelię nie zniszczył kierujących nią ogniw, bunt tlił się więc dalej. Endogenicznych 
bodźców stymulujących i podtrzymujących opór przeciw rządzącemu gabinetowi 
nie dało się zresztą całkowicie wyrugować tkwiły, one bowiem w świadomości spo-
łeczeństwa irackiego rozbudzonej wydarzeniami ostatnich tygodni. Powszechna 
wrogość do dzierżącej władzę probrytyjskiej ekipy była potężna i nieprzejednana 
aby nie eksplodować ponownie. Na ulicach irackich miast spokój nie trwał też dłu-
go. W końcu 1956 grudnia istniejące napięcie stało się znów widoczne za sprawą 
następnej fali protestów przelewających się przez kraj.66 Znacznie ustępowały 
akcjom sprzed miesiąca pod względem liczby uczestników, częstotliwości, zasięgu 
terytorialnego, również siły bezpieczeństwa okazały się mniej bezradne niż wtedy. 
Wystąpienia te stanowiły natomiast bardzo znamienny sygnał wskazujący wyraźnie 

                                                           
61 K. Love: Iraq Jails Chief of Regime's Foes, “The New York Times” z dnia 20 grudnia 1956, s. 10 
62 Ibidem 
63 Ibidem 
64 Szerzej o działalności “Wolnych Oficerów” – Ch. Tripp, op. cit., s. 143 
65 I. al-Arif: Iraq Reborn. A Firsthand Account of the July 1958 Revolution and after, New York 1982. s. 
54 
66 K. Love: Iraq Quells Disturbances, The New York Times z dnia 23 grudnia 1956, s. 7 
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na zmianę przyjętej przez stronnictwa opozycyjne strategii działania. Dotąd każdo-
razowo, gdy tylko władze dławiły ostatnie oznaki buntu ugrupowania wspierające 
nieudaną rewoltę ograniczały swą aktywność schodząc na pewien czas do głębo-
kiej konspiracji, tym razem tego jednak nie uczyniły starając się wykorzystać sprzy-
jający im klimat polityczny oraz ogromne poparcie wśród ludności.  

Konwersji uległ też ich stosunek do komunistów. Ewoluował on bardzo wi-
docznie już od momentu powołania Komitetu Reprezentacyjnego kiedy to obec-
ność KPI na miejscowej arenie politycznej zaczęła być, o czym zresztą już wspo-
minano, oficjalnie aprobowana przez NDP a następnie Baas i Istiklal. Prawdziwy 
przełom w relacjach z irackimi środowiskami opozycyjnymi nastąpił dopiero jednak 
po konflikcie sueskim. Elementem decydującym okazał się sukces Nasera a precy-
zyjniej osiągnięcie go, co też nie stanowiło dla nikogo tajemnicy, głównie dzięki 
bezkompromisowej postawie Kremla. Odbiór tych wydarzeń przez społeczność 
arabską nie odbiegał od sposobu przedstawiano go przez samego Chruszczowa: 
„Rząd radziecki wystosował pisma do Edena, Guy Molleta i Ben Guriona, ostrzega-
jąc o istnieniu kraju, który może zadać druzgocący cios, o ile agresja nie zostanie 
przerwana. I dosłownie, po 22 godzinach wojna została przerwana”.67 Twarde sta-
nowisko władz w Moskwie oparte o atomowy szantaż wobec Izraela, Wielkiej Bry-
tanii i Francji68 wpłynęły na zmianę sposobu postrzegania Związku Radzieckiego a 
tym samym również powiązanej z nim KPI. Współodpowiedzialność za pozyskanie 
sympatii Irakijczyków i całego świata arabskiego dla Moskwy69 ponosiła również 
administracja Eisenhowera. Dokonała tego bynajmniej nie tylko działalnością poli-
tyczną na Bliskim Wschodzie lecz także irracjonalnym dla swych interesów nagła-
śnianiem za pośrednictwem amerykańskich mediów oskarżeń pod adresem Syrii 
niedwuznacznie sugerujących jakoby popieranie przez to państwo Egiptu stanowiło 
pochodną radzieckiego oddziaływania na rząd w Damaszku.70 Zarzut prac agentu-
ralnych na rzecz bloku wschodniego odnoszono zresztą do wszystkich ugrupowań 
w regionie deklarujących sympatie dla postawy Nasera.71 Mało zresztą prawdopo-
dobne aby ewidentne zacieranie przed opinią publiczną różnic programowych mię-
dzy komunistami i stronnictwami patriotyczno – narodowymi stanowiło tylko zwykłą 
indolencję Zachodu. W rezultacie rządy Stanów Zjednoczonych czy też Wielkiej 
Brytanii otrzymywały niezbędne im powszechne przyzwolenie na ścisłe kontakty 
z antydemokratycznymi reżymami. Stosowanie takich praktyk niosło za sobą jed-

                                                           
67 Z przemówienia I sekretarza KC KPZR na III Zjeździe Rumuńskiej Partii Robotniczej, „Trybuna Ludu” 
z dnia 23 czerwca 1960, s. 4 
68 Teksty pism Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR z 5 listopada 1956 r. do premierów Wielkiej 
Brytanii i Francji W: Zbiór Dokumentów PISM, nr 11, 1956, s. 1819–1823, 1833–1836 
69 W. Hangen, Soviet Sympathetic, “The New York Times” z dnia 15 grudnia 1956, s. 5; S.P. Brewer, 
Arab Chiefs Split on Links to Reds, “The New York Times” z dnia 15 listopada 1956, s. 13; Iraqi Warns 
Arabs Against Russians, “The New York Times” z dnia 13 listopada 1956, s. 11 
70 Np. New Request for Shipments of Planes Linked to Aid by Soviet for Syria Soviet Aid Recalled Syri-
ans Charged Plot, “The New York Times” z dnia 27 listopada 1956, s. 1–2; E.L. Dale, U.S. Fears Syria 
swings to reds, The New York Times z dnia 25 listopada 1956, s. 1–2; Syrians Charge Iraqi Plotting, 
“The New York Times” z dnia 25 listopada 1956 s. 22; S.P. Brewer, Arab Chiefs Split on Links to Reds, 
“The New York Times” z dnia 15 listopada 1956, s. 13; W. Hangen, Western Diplomats Say Soviet 
Plans Arms Alliance with Arabs, The New York Times z dnia 11 listopada 1956, s. 29 
71 FRUS. 1955–1957, vol. XII, № 161, Paper Prepared in the Bureau of Near Eastern, South Asian, and 
Africa Affairs and the Policy Planning Staff, Washington z dnia 5 grudnia 1956, s. 383–384 
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nak bardzo wymierne zagrożenie dla ich interesów na lokalnych arenach.72 Umie-
jętnie tu powielane przez propagandę komunistyczną dawały bowiem argument 
przemawiający do miejscowej ludności na rzecz tychże organizacji – przesłanie „ 
walczymy o to samo”. 

Zmiana układu sił po konflikcie sueskim stanowiła zjawisko o zasiegu marko-
regionalnym. Przetasowania na irackiej scenie politycznej nie były wyjątkiem. Pro-
ces konsolidacji opozycji, wzrostu nastrojów antykolonialnych zachodził na obsza-
rach wszystkich państw bliskowschodzich, gdzie nadal władzę sprawowały w pełni 
zależne od mocarstw zachodnich ekipy rządzące. Niewątpliwym beneficjentem 
nowego rozdania okazał się Związek Radziecki,73 przegranymi Francja i oczywi-
ście Wielka Brytania. Upadek gabinetu A. Edena po fiasku operacji „Muszkieter” 
oznaczał ni mniej ni więcej tylko porażkę realizowanej przez niego koncepcji 
umocnienia własnych wpływów w świecie arabskim za pośrednictwem Paktu Bag-
dadzkiego, co bynajmniej nie przekładalo się na zapowiedź odwrotu stamtąd. Po-
wodem dymisji premiera nie była bowiem przyjęta przez niego ekspansywna stra-
tegia działania w regionie bliskowschodnim, lecz doznane na tym polu niepowo-
dzenie.74 Możliwości wycofania lub ograniczenia swych interesów na tym obszarze 
nie brano nawet pod uwagę.75 

                                                           
72 Amerykańscy analitycy wyraźnie jednak przestrzegali przed stosowaniem tego typu praktyk, szcze-
gólnie na forum ONZ – Ibidem, s. 384 
73 A. Wasiljew, op. cit., s. 52–53 
74 Potwierdzała to fala krytyki, jaką obciążyło go własne środowisko – D. Middleton, Eden Retirement 
Pressed in Party, The New York Times z dnia 8 grudnia 1956 s. 1–2. – O okolicznościach złożenia 
dymisji – W. Tuchanowski: Anthony Eden, Warszawa 1979, s. 490-491 
75 D. Middleton: Britain Faces a Loss in Creat–Power Role, “The New York Times” z dnia 9 grudnia 
1956, s. 1 
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CULTURAL DIFFERENCES: AN OPPORTUNITY FOR THE DEVELOPMENT 
OF THE INTERNATIONAL COMPANIES 

 
SUMMARY 
     Modern enterprises have to deal with many inevitable and complicated 

changes of their environment. The result of those changes is going to be a different 
way of thinking about managing a company. The success of a company is still con-
sidered as achieving objectives, but it could be seen a change in thinking of condi-
tions of that success. One of those conditions – not the only one and not the most 
important – are cultural differences among members of the organization. Every 
human is a part of his/her cultural group, but in the same time he/she is an individ-
ual with his/her own personality, experiences, ways of thinking and perceiving the 
world. The author tries to show that cultural differences could be considered not 
only as a source of misunderstanding within the organization, but also, if the ap-
propriate model of the intercultural managing is used, cultural differences could 
cause the growth of the organization.  

 
Key words: culture, intercultural management, cultural cooperation. 
 
INTRODUCTION 
Because of the processes taking place in the modern world[1], the issues con-

nected with culture and cultural influence over the economy[2] – in its broadest defi-
nition – become more and more important. From the economical standpoint an 
increase in migration is very important – since it promotes intercultural contacts. 
People are marked with the national culture – and yet constantly exposed to the 
intercultural relations. Different, at times even contradictory, the elements of culture 
and the international strategy of the company do not mix easily. Cultural differ-
ences become really important among the people of different nationalities in a sin-
gle workspace. It is necessary to acknowledge the fact, that visible globalization 
trends, which seemingly tie people together, also bring out the profound differ-
ences between the people of various nationalities, on the level of an individual, 
a group of people, and – which is of utmost importance – on the level of the or-
ganizations. As Mr. Korporowicz points out „The phenomena of cultural globaliza-
tion, specific for the contemporary forms of the technologically advanced civiliza-
tion, which brought forth the period of the expansive standardization, have lead to 
the opposite phase. The immense variety of cultures has been revealed, along with 
the necessity to define the formula for the coexistence, and, indirectly, the problem 
of the cultural identity groups and individuals under the conditions of international-

                                                           
1  The processes mentioned include: shortening the distance between East and West, expansion of the 
South-east Asia and the development of the trans-national corporations, the increase of the value of the 
information, development and transfer of the modern technologies.  
2 Cf. G. Hofstede: Kultury i organizacje. Warszawa 2000 
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ized systems of social life and growing importance of the intercultural communica-
tion”[3].  

The idea that cultures differ is a truism. However, understanding the differ-
ences between the cultures, accepting and respecting them, seems to be a neces-
sity to run the effective  international business. Thus widening the horizons of cog-
nition beyond the borders of the country grants an opportunity to evolve. Aside 
from that, involving cultural differences in professional manner, as well as introduc-
tion of the appropriate intercultural management model, minimizes the number of 
the conflicts sparking out due to those differences, and increases management 
effectiveness. 

 
THE NOTION OF CULTURE  
There are as many definitions of the notion of „culture” as there are the mem-

bers of it. There is no single or most appropriate definition. One may agree with 
what Herder[4] has said: „There is nothing more indefinite than the word ‘culture’”. 
The differentiation stems from the domain one treats as the root for the definition 
(anthropology, sociology, psychology). Six types of the definition of culture are 
accepted: descriptive-numeric, historical, normative, psychological, structural and 
genetical[5]. In all of the above, there are some common elements of the notion in 
question. Culture is the phenomenon which is: beyond individual, social, the set of 
symbols, the historical reality, the psychological phenomenon, the learnt entity(as 
opposed to the biologically transmitted).[6].  

Among the most cited definitions, one deserves special mention. Hofstede 
claims that „culture is the collective software of the mind, which differentiates one 
social group from the other”[7]. This would mean, that mind of any man is somehow 
programmed. The programming is in part common to all the people, and in part 
only specific to one person. There are three levels of ‘mind-programming’.  
 

Picture 1 The mind-programming levels  
The mind-programming levels  
 
 
 
                                                                                    PERSONALITY 
 
 CULTURE 
 
 HUMAN NATURE 
 
 

From: Hofstede G., Kultury i organizacje, Warszawa 2000, p.40 
 
                                                           
3  L. Korporowicz: Od konfliktu do spotkania kultur, czyli tożsamość jako reguła autotransformacji, [in]: 
A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka (eds.): Komunikacja międzykulturowa. Zbliżenia i impresje. Insty-
tut Kultury 1995, p.39 
4  J.G. Herder: Myśli o filozofii dziejów. Warszawa 2000, p.22 
5  B. Balewski: Psychospołeczne i ekonomiczne uwarunkowania efektywności aktywnych form przeciw-
działania bezrobociu, Poznań 2006, p.15 
6  E. Nowicka: Świat człowieka – Świat kultury. Warszawa 1998, pp.59 - 62 
7  G. Hofstede, op. cit., p. 40 
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Hofstede says that human nature is the universal level, common to all human 
beings. It is the bulk of knowledge regarding the basic psychological and physical 
needs.[8]. 

Culture is the collective level, thus characteristic for given social group. It is 
learnt. It is acquired in the socialization process, from those, who have been the 
members of culture themselves. This level allows one group to be unique in its 
surrounding.[9]. 

The personality, for Hofstede, is the level specific and unique for a given hu-
man being. It is in part inherited, and in part acquired and shaped under the influ-
ence of one’s own experiences and culture[10]. 

The elements, of which culture is comprised, such as language, rituals, sym-
bols and prearranged reaction rites, are transmitted as cultural artifacts. Those, in 
turn, can be divided into: physical, linguistic and behavioral artifacts[11]. 

Physical artifacts are material goods of culture – Art, architecture.  
Linguistic artifacts form language, used by the members of given culture. 

Myths and legends are considered such linguistic artifacts[12]. 
Behavioural artifacts, on the other hand, make up for specific rituals and hab-

its connected with schemes of behaviour. Those are codified to a varied extent.[13] 
When one is familiar with cultural artifacts, it is possible to observe concre-

tized images of given culture. Most researches are of the opinion[14] that within one 
culture, one can find set of norms and values characteristic to it. There can be 
even marked differences in the understanding of such basic notions as „good” or 
„evil”[15].   

Culture has profound meaning, both in life on an individual, as in the life of the 
group. It teaches the members of the given community, how “to live”, think, be-
have, perceive the world. Thanks to it the individuals receive prepared samples of 
behaviour and thinking. Culture „retains” the norms and values, which the mem-
bers of the given culture share, and which mark the difference between them and 
the members of other cultures. Culture itself creates the division between people, 
the division into “us” and “them”[16].  
 

CULTURE AND MANAGEMENT 
Just as there is no one proper definition of culture, there is no one, common 

style of management. Because of the cultural differences, the managers make 
decisions in a different way, reach the ascribed goals differently.[17] Their behaviour 
is dictated by culture, which they inherited, as much as culture of the country they 
are working in. As it has been already stated, culture is one of the defining factors, 

                                                           
8   ibidem 
9   ibidem 
10  ibidem, p.41 
11  A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (eds.), (1995), p.420 
12  ibidem, p.421 
13 A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz: Zarządzanie organizacjami, Toruń 
2002, p. 590 
14  cf. F. Trompenaars, Ch. Hampden-Turner, (2002) 
15 E. Nowicka: Świat człowieka – Świat kultury, p. 432 
16  K. Nishiyama,  Doing business with Japan: successful strategies for intercultural communication, 
Honolulu 2000, pp.16-17  
17  A. Murdoch: Współpraca z cudzoziemcami w firmie, poltext, Warszawa 1999, pp.175-177 
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as far as thinking, perceiving world and individuals goes. It will also impact prefer-
ences and attitudes of the employees, their work-style[18].   

The scientific domain, which is entitled to the research of the phenomena on 
the border of the management and national cultures, is called intercultural man-
agement. It „focuses on (...) interactions of the people from more than one culture, 
operating in the confines of the organizational roles (...); it is based on the pre-
sumption, that culture influences the norms and values, attitudes and behavioural 
rites of the members of the organization”[19]. Thus, culture is the element, because 
of which the behaviour of the members of the organization is unified. It is impossi-
ble to unify those behavioural patterns completely, because each human being 
possesses unique personality.[20] What’s more, the unifications lead to even more 
pronounced differences between cultures.[21] It is worth noting, that culture is only 
one of the elements of the surrounding of the company[22]. It cannot be either over- 
or under-appreciated.   

From the intercultural standpoint, the most important cultural artifacts are 
those, which, while differing among themselves, impact the management in differ-
ent ways. The following differences allow to view cultural dimensions (cultural ori-
entations, cultural groups)[23], and also inform of characteristic features of given 
cultural groups.  
 

Table 1. Chosen cultural dimensions  
Autor Division criterion Cultural dimension 
G. Hofstede Attitude towards individual and 

group 
Attitude towards social hierar-
chy  
Attitude towards changes and 
new situations  
Attitude towards social roles 

Individualism - Collectivism 
 
Power distance 
Level of avoiding the uncertainty 
 
Masculinity – Femininity  

F. Trom-
penaars                         
   Ch. Hampden-Turner 

Attitude towards individual and 
group  
Attitude towards ethical and 
legal rules   
The way of behaving 
The way of perceiving the 
world 
The way of marking the social 
status 
Attitude towards time 
Attitude towards the surround-
ings  

Individualism - Collectivism 
 
Universalism - Particularism 
 
Restraint - Emotionality 
Segmentation  - Wholeness 
Achieving - Ascribing 
 
Linearity - Nonlinearity 
Harmony - Aggressiveness 

                                                           
18  K.S. Cameron, R.E. Quinn: Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Kraków 2003, p.15 
19  A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (eds.), (1995), p.422  
20  G. Hofstede, op. cit., p.41 
21  F. Tropenaars, Ch. Hampden-Turner, op. cit., p.18 
22  M. Bartosik-Purgat: Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, Poznań 2006, p.35 
23  The terms are used interchangeably  
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R.R. Gesteland Attitude towards business 
environment  
Attitude towards time  
The way of behaving 
Attitude towards rules, laws, 
habits and conventions 

Pro-transaction – Pro-
partnership  
 
Monochrony- Polychrony 
Expressiveness - Modesty 
Ceremony – Non-ceremony 

 From: own research, on the basis of: Hofstede G., Kultury i organizacje, Warszawa 2000, p.51; Trom-
penaars F., Hampden-Turner Ch., Siedem wymiarów kultury, Oficyna Ekonomiczna, Cracow  
2002, pp.22-24; Gesteland R.R.: Różnice kulturowe w biznesie, Warszawa 2000, pp.16-17. 
 

In the classification devised by Hofstede one can define four types of cultural 
dimension. This is done on the basis of the four criteria: attitude towards the group 
and individual, attitude towards social hierarchy, attitude towards change and new 
situations and attitude towards the social roles. The four dimensions thus reached 
are: individualism – collectivism, power distance, level of avoidance of the uncer-
tainty, masculinity – femininity. To this end, Trompenaars and Hampden-Turner 
propose to use 7 criteria: attitude towards the individual and the group, attitude 
towards the ethical and legal rules, the way of behaviour, the way of perceiving the 
world, the way of marking the social status, the attitude towards time, attitude to-
wards surroundings. On the basis of the seven, they define seven types of cultural 
orientations, grouping them in the antagonistic pairs: individualism – collectivism, 
universalism – particularism, restraint – emotionality, segmentation – wholeness, 
achieving –ascribing, linearity – non-linearity, harmony - aggressiveness. On the 
other hand, Gesteland presents such cultural dimensions: pro-transaction – pro-
partnership, monochrony – polychrony, expressiveness – modesty, ceremony – 
non-ceremony. He uses the following criteria: attitude towards business surround-
ings, attitude towards time, the way of behaving, attitude towards rules, laws, hab-
its and conventions. As it can be observed, the bulk of the criteria is the same and 
the cultural dimensions, devised on their basis – though named differently – over-
lap significantly. There are thus the cultural orientations which are specifically im-
portant in the intercultural business relations, owing to which there is a distinct 
possibility to define the differences between the members of different cultures.   

Intercultural management means managing the multi-national organizations[24] 
- thus those, which economical subjects are operating in the different national 
economies, cultural systems, are centre-dependent and co-depend in capital[25]. In 
this type of the organizations, the intercultural relations are an everyday reality with 
which the managers have to cope. National culture influences the members of the 
organization. Because of this, people originating from different cultures have differ-
ent expectations towards both formal and informal behavioural patterns[26]. Those 
expectations decide how the people will react to different situations. There are 
three models of the intercultural interactions: the model of the cultural domination, 
the model of the cultural coexistence, and the model of cultural cooperation[27].  

Cultural domination requires the main cultures dominance over the organiza-
tion as far as norms and values are concerned. Other cultures are discriminated or 
                                                           
24  A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (eds.), op. cit., p.422 
25  A. Murdoch, op. cit., p.85 
26  A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, op. cit., pp. 588-560 
27  A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (eds.), op. cit., p.434 
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ignored. From the practical standpoint this is the easiest model to implement. Its 
incorporation into the organization requires no specific knowledge or skills. How-
ever, its use is risky for the company – the employees are resistant and in conflict, 
which in turn diminishes effectiveness and leaves the potential of the employees 
and the company untapped.   
 

Picture 2. Model of the cultural domination 
Model of the cultural domination 
 
  
 A   B 
 Dominating culture Dominated culture  
 
 
 
 
 
 

From: Koźmiński A.K., Piotrowski W. (eds.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 1995, p. 
434  

 
In the cultural coexistence model, the main-culture members, and the guest-culture 

members try to reach a compromise between the cultures they represent. Only the solutions 
which please members of both cultures are valid. In the company management the common 
points between the cultures are employed. In this model, despite the fact that it accepts 
different norms and values, the tendency is to avoid conflicts on the cultural ground. Be-
cause of this, the employees of the organization operate in the domain of the cultural like-
nesses, since this guarantees the harmony of the organization. This attitude, however, 
leaves the strong points of the cultures untapped.   
 
 

Picture 3. Model of the cultural coexistence  
Model of the cultural coexistence  
 
  Culture A   Culture B 
 
 
 
 
   The area of cultural likenesses 
 

From: Koźmiński A.K., Piotrowski W. (eds.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 1995, 
p. 435 
 

The cultural cooperation model operates under the assumption, that the cul-
tural interactions lead to the development of the organization and its members, 
bring in the new norms and values. New cultural patterns, created in the organiza-
tion, do not only base on the elements of the original national cultures, but exceed 
them. This way the new management style arises, the one based on the mutual 
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respect and tolerance, openness to the cultural difference, new ideas and creative 
thinking. This way, culture has a meaning for the economical effectiveness of the 
company[28]. The members of the organization learn how to „create new forms of 
the organization and management, which surpass the individual cultures of its 
members”[29].  
 

Picture 4. Model of the cultural cooperation 
Model of the cultural cooperation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Culture A  Culture B 
 

From: Koźmiński A.K., Piotrowski W. (eds.), op. cit., p. 436 
  

     To sum up, culture has, without a doubt, an impact on the behaviour of a 
man, on the choices he/she makes, his/her reactions in relations with other people. 
Because people are, in fact, the true capital of the company, the cultural differ-
ences within should be noted. This is really important in the multi-national compa-
nies. From the practical management standpoint it is important that the suitable 
intercultural management model is used – such as will benefit the organization and 
increase its effectiveness. The most viable is the cultural cooperation model, which 
draws on the cultural differences to offer a new management system. Having the 
common cultural elements as the base, one can search for mutual solutions which 
can be used in every element of the organizational management, for the most part 
– in personnel management. Despite proposing new solutions to the employment 
of the cultural differences, one has to keep in mind, that „every researcher as a 
man and simple mortal has specific cultural inheritance and the view thus bi-
ased”[30]. It is also worth stressing that the changes in the personnel management – 
because of the intrinsically people related nature – are significantly dependent on 
the culture of the members of the organization. Culture influences the employees – 
their involvement, efficiency, loyalty to the company, satisfaction with the work 
performed, emotional state, physical health.[31] Having this in mind, in the personnel 
management the cultural cooperation model should be used, as the one most ef-
fective from the organizational and employee standpoint, and the new managing 
style should base on the respect, tolerance for that, which is different, and on the 
conscience of the meaning of culture.   
 
                                                           
28 H. Steinmann, G. Schreyogg: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, 
funkcje, przykłady. Wrocław  1998, p.453 
29  N.J. Adler: International Dimension of Organizational Behaviour. 2002, p.108 
30  G. Hofstede, op. cit., p. 246 
31  K.S. Cameron, R.E. Quinn, op. cit., p.15  
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Matylda GWOŹDZICKA-PIOTROWSKA 
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 
 
 

WYBRANE ASPEKTY WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 
Idea wolności, rozumiana także jako wolność gospodarcza pojawiła się w 

okresie Oświecenia w Anglii. Nurt pochodzący z tej epoki, zwany liberalizmem, 
opierający się na systemie poglądów ekonomicznych i politycznych, postulował 
m.in. zastąpienie pańszczyzny wprowadzeniem wolności gospodarczej, a także 
uwzględniał równość obywateli względem prawa.1 Program liberałów sprzeciwiał 
się merkantylistycznej regulacji i kontroli życia gospodarczego, co znalazło uza-
sadnienie w pracach francuskich fizjokratów, gdyż wolność gospodarcza traktowa-
na była jako porządek naturalny.2 Wprowadzenie idei wolności spowodowało 
wzrost usuwania różnorodnych ograniczeń nałożonych przez państwo w sferze 
działalności gospodarczej. Dzięki temu gospodarujący obywatel posiada swobodę 
(wolną od ingerencji państwa) podejmowania rozstrzygnięć gospodarczych. Pań-
stwo nie może ingerować w tą swobodę, jeżeli sposób ingerencji zaprzeczałby 
istnieniu wolności i praw obywateli w gospodarce, zgodnie z zasadą państwa kon-
stytucyjnego. W efekcie wolność gospodarcza powoduje powstrzymanie się pań-
stwa od podjęcia określonych działań.3 Jeśli chodzi o współczesne spojrzenie na 
wolność gospodarczą, to należy zaznaczyć, iż nie różni się ono zbytnio od pier-
wotnej idei. Jest natomiast bogatsze o doświadczenia związane z normatywnym 
ujęciem zasady wolności gospodarczej i jej realizacją w różnych systemach go-
spodarczych. Cechą charakterystyczną jest kontekst, w którym interpretuje się 
wolność gospodarczą. Można powiedzieć, że jest ona postrzegana jako jedna z 
wolności publicznoprawnych i jedna z zasad ogólnych prawa, dlatego też staje się 
przedmiotem analizy prawniczej.4 

Jako zasada wpływająca na zdefiniowanie ustroju gospodarczego państwa, 
wolność gospodarcza jest charakterystyczna dla państwa liberalnego. Zasada ta 
jest podstawową, a zarazem najważniejszą z zasad regulowanych przez prawo, na 
których opiera się podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w kra-
jach o gospodarce rynkowej. Jest ona przeciwieństwem zasady reglamentacji dzia-
łalności gospodarczej, odgrywa bardzo istotną rolę także w gospodarce polskiej, 
ponieważ wywiera decydujący wpływ na sposób regulowania procesów gospodar-
czych5. Przez swoją funkcję tworzącą określony system wartości, oznacza gwa-
rancję niepodejmowania przez organy państwowe rozstrzygnięć, które uchylałby te 

                                                           
1 C. Kosikowski: Wolność gospodarcza w prawie Polskim. Warszawa 1995, s. 19-21 
2C. Kosikowski: Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej. W-wa 2006, s. 5; M. Zdyb: 
Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze. Wolność i reglamentacja działalności gospodar-
czej. Handel zagraniczny. Warszawa 2008, TOM I, r. 2, s. 82 
3M. Wierzbiński i M. Wyrzykowski (red.): Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne. 
Warszawa 2005, s. 48 
4 C. Kosikowski, op. cit. s.58; Z. Brodecki (red.): Wolność gospodarcza. Warszawa 2003, s. 23 
5J. Kufel, W. Siuda: Prawo gospodarcze dla ekonomistów. Poznań 2001, s. 37;  M. Zdyb: Wspólnotowe 
 i polskie publiczne prawo gospodarcze. Wolność i reglamentacja działalności gospodarczej. Handel 
zagraniczny. Warszawa 2008, Tom I, r. 2, s. 90 
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wartości. Wybór formy organizacyjno-prawnej wykonywania działalności gospodar-
czej może więc zostać zmienione (ograniczony) wyłącznie w drodze ustawy.6  

Zasada wolności gospodarczej na tle prawa polskiego jest jedną z fundamen-
talnych zasad ustroju gospodarczego. W okresie międzywojenny utożsamiano ją z 
wolnością przemysłową podlegającą licznym ograniczeniom. Po wojnie przestała 
praktycznie istnieć, gdyż zasadą stała się reglamentacja działalności gospodarczej. 
Zasada wolności gospodarczej powróciła do polskiego sytemu prawnego dopiero 
za sprawą ustawy z 23 grudnia 1988 roku o działalności gospodarczej.7 Ustawa ta 
wprowadziła wolność gospodarczą, jako swobodę w zakresie podejmowania dzia-
łalności gospodarczej. Uznano, że każda działalność gospodarcza w zakresie po-
dejmowania i wykonywania jest dozwolona, o ile przepisu ustawowe nie wprowa-
dzają wyjątków.8 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.9 (dalej: Konsty-
tucja RP) stanowi, iż podstawą ustroju gospodarczego Polski jest społeczna go-
spodarka rynkowa oparta jest na wolności działalności gospodarczej, własności 
prywatnej, solidarności, dialogu i współpracy stanowiąc podstawę ustroju gospo-
darczego,10 a ograniczenie wolności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w dro-
dze ustawy i tylko ze względu na ważny interes państwa.11 W świetle ustawy z dnia 
2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej12 (dalej: ustawa, ustawa 
s.d.g.) doprecyzowaniem konstytucyjnego unormowania zasady wolności gospo-
darczej jest wskazanie, że podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności 
gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warun-
ków określonych przepisami prawa.13  

Podstawowym rodzajem ograniczenia wolności gospodarczej ze względu na 
ważny interes publiczny jest wprowadzanie i utrzymywanie przez państwo różnych 
form reglamentacji działalności gospodarczej.14 Aby przedsiębiorca mógł podjąć i 
wykonywać działalność gospodarczą regulowaną, obligatoryjne jest uzyskanie 
koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Ograniczenia 
reglamentacyjne nie mogą naruszać istoty wolności gospodarczej, która jest okre-
śleniem maksymalnej granicy ingerencji pastwa w tę sferę.15 Ustawą o s.d.g. 
wprowadzono obowiązek uzyskania koncesji dla następujących sfery działalności 
gospodarczej: 

1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze 
złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania od-
padów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych; 

2) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wy-
robami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; 

                                                           
6 M. Wierzbiński i M. Wyrzykowski (red.), op. cit., s. 48-49 
7 Dz. U. 1989 nr  41, poz. 324 z późn. zm. 
8 C. Kosikowski, op. cit., s. 59-60 
9 Dz. U. 1997, nr 78 poz. 483 
10 Ibidem, art. 20 
11 Ibidem, art. 22 
12 Dz. U. 2004,  nr 1733, poz. 1807 
13 Ibidem, art. 6 
14 J. Grabowski (red.): Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu. Bydgoszcz-Katowice 2008, s. 14 
15Orzeczenie TK z 11 maja 1990r. sygn. K 19/98, za: M. Wierzbiński i M. Wyrzykowski (red.), op. cit., 
s. 51 
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3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i ob-
rotu paliwami i energią; 

4) ochrony osób i mienia; 
5) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych; 
6) przewozów lotniczych.16 
Zasada wolności gospodarczej jest zasadą konstytucyjną, więc nie jest naru-

szeniem wolności gospodarczej jej ograniczenie z uwagi na konieczność realizacji 
innej zasady konstytucyjnej. Dopuszczalne jest ograniczenie wolności gospodar-
czej pod warunkiem, że jest ono merytorycznie uzasadnione, a w przypadku kon-
fliktu z wolnością gospodarczą wykaże wartość dodatnią.17 Zasada wolności go-
spodarczej pozostaje w ścisłym związku z zasadą  proporcjonalności, gdyż wpro-
wadza obowiązek łącznego spełnienia się trzech przesłanek dopuszczalności 
ograniczeń w korzystaniu z wolności gospodarczej, tj. ustawową formę ogranicze-
nia, istnienie w państwie demokratycznym konieczności wprowadzenia ogranicze-
nia, funkcjonalny związek niezbędności ograniczenia z realizacją wartości, do któ-
rych zalicza się bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny, ochrona środowi-
ska, zdrowie i moralność publiczne, wolności i prawa innych osób, zakaz narusza-
nia istoty wolności.18 

Ujęcie przedmiotowe problemu dotyczy zakresu uprawnień przysługujących 
przedsiębiorcy w ramach wolności gospodarczej stanowiąc zespół swobód doty-
czących podejmowania, organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej. 
Przedsiębiorcy wolno podejmować działalność gospodarczą, wybrać formę organi-
zacyjno-prawnej prowadzonej działalności, konkurować z innymi przedsiębiorcami, 
zbywać własne towary i usługi, kształtować ceny, swobodnie zatrudniać pracowni-
ków, decydować o sposobie prowadzenie działalności gospodarczej, zmieniać jej 
profil i czas trwania.19 Dzięki nadaniu przedsiębiorcy swobody w kształtowaniu 
formy, struktury i strategii prowadzenia działalności gospodarczej ma on możliwość 
pełnego zarządzania zasobami wypracowanymi przez swoją działalność, a także 
potencjalnego wpływu na gospodarkę lokalną, bądź krajową.  

 Wolność gospodarcza może być także rozpatrywana w aspekcie politycz-
nym, gdyż istnieją zależności pomiędzy wolnością polityczną, a wolnością gospo-
darczą. Nie są to jednak relacje ścisłe, czyli wolność gospodarcza może istnieć 
bez wolności politycznej i odwrotnie. Jednak stosunek państwa do gospodarki ist-
nieje i wyraża ideologię ekonomiczną klasy panującej. Zaznaczyć należy, że o tym, 
czy w danym państwie istnieje wolność gospodarcza, czy nie, świadczą rozwiąza-
nia prawne dotyczące gospodarowania, a nie ustrój polityczny państwa.20  

 Odnośnie jurydycznych aspektów wolności gospodarczej, uznaje się, że 
wolność gospodarcza jest konstrukcją danego porządku prawnego, a w pojęciu 
wolności gospodarczej ujęte są jej granice. Dlatego też wolność gospodarcza 
oznacza domniemanie swobody podejmowania i prowadzenia działalności gospo-

                                                           
16Op. cit., art. 46 ustawy s.d.g. 
17 M. Wierzbiński i M. Wyrzykowski (red.), op. cit., s. 50 
18Ibidem, s. 50. Innymi słowy, podejmowane środki ograniczające powinny być przydatne dla realizacji 
zamierzonego celu;  podjęcie danego środka powinno być konieczne, a następstwa zastosowania 
danego środka powinny być jak najmniej uciążliwe. 
19 J. Grabowski, op. cit., s.14 
20 C. Kosikowski, op. cit., s. 60. 
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darczej przez podmioty gospodarcze, o ile wynika to z przepisów ustawowych. 
Zasadą jest swoboda przedsiębiorcy, a wyjątkiem zakazy i ograniczenia.21 

Prawo polskie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej musiało zostać do-
stosowane do standardów unijnych, dlatego też istotne jest unormowanie wolności 
gospodarczej w prawie wspólnotowym. Uregulowania te wprowadza Traktat usta-
nawiający Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957 roku.22 Traktat ten stanowi, 
iż obywatele państw członkowskich mają prawo swobodnego przemieszczania się i 
podejmowania działalności gospodarczej na całym obszarze rynku wewnętrznego 
korzystając z dwóch podstawowych swobód tego rynku: swobody prowadzenia 
działalności gospodarczej23 oraz swobody świadczenia usług.24 Ponadto przepisy 
art. 43 i 49 Traktatu wprowadzają jednolity zakaz ograniczeń w podejmowaniu i 
prowadzeniu działalności gospodarczej przez podmioty pochodzące z jednego 
państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego Wspólnoty 
Europejskiej. Podmioty te mają prawo do traktowania na takich samych warun-
kach, jakie przyjęte są wobec obywateli państwa, na terytorium którego wykonują 
działalność gospodarczą. Przepisy traktatu stanowią konkretyzację w zakresie 
zakazu dyskryminacji ze względu na przynależność państwową. Wolność gospo-
darcza opiera się tu na zasadzie narodowego traktowania przedsiębiorców pocho-
dzących z innych państw członkowskich. Natomiast państwa członkowskie nie 
mogą wprowadzać środków, które powodowałyby gorsze traktowanie takich przed-
siębiorców zarówno pod względem prawnym i faktycznym.25 

Wolność gospodarcza jest zatem możliwością swobodnego gospodarowania 
podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, wolnego od ingerencji organów 
państwa. Obejmuje zarówno swobodne podejmowanie, organizowanie, zarządza-
nie, jak i prowadzenie działalności gospodarczej. 
 
 

                                                           
21Ibidem, s. 60-61; S. Biernat: Wolność handlu i przemysłu i prawne aspekty oddziaływania państwa na 
gospodarkę w Szwajcarii, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, 1996/2, s. 24-27 
22 W wersji skonsolidowanej z Maastricht z dnia  7 lutego 1992r., Dz. Urz. C 340, 10.11.1997r., s. 173-
308 
23Ibidem, Rozdział II Swoboda przedsiębiorczości, art. 43-48 
24Ibidem, Rozdział III Usługi, art. 49-55 
25J. Grabowski (red.), op. cit., s.15; dla przykładu patrz S. Biernat: Koncesja komunalna (ocena koncep-
cji legislacyjnej w świetle wymagań Układu Europejskiego i prawa Wspólnoty Europejskiej), W: C. Mik 
(red.): Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, Warunki, Szanse i Zagrożenia. Toruń 1997, s. 87-102 
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Błażej BALEWSKI  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 
 

MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI AKTYWNYCH FORM  
PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU 

 
Wprowadzenie 
Koniec ubiegłego wieku to okres zapoczątkowania, w wielu krajach Europy 

środkowo-wschodniej, procesu transformacji społeczno-gospodarczej. Jednym 
z prekursorów procesów przemian była Polska. Obecnie z uwagi m.in. na to, że 
w wielu z dziedzin polityki gospodarczej, gwałtownym i częstym zmianom nie towa-
rzyszyła celność, społeczeństwo nasze utraciło miano lidera procesu przemian. 
Jedną z dziedzin polityki gospodarczej negatywnie wpływających na ten wizerunek 
jest aktywna polityka rynku pracy.1  

 
Powody interwencji państwa w działanie rynku pracy 
Analiza podstawowych wskaźników makroekonomicznych, ilustrujących zja-

wiska i procesy gospodarcze, zachodzące na polskim rynku pracy, w okresie trans-
formacji ustrojowej pozwala stwierdzić, że pomimo istnienia odpowiednich regulacji 
prawnych, procesy gospodarcze zachodzą w nim niezgodnie z prawidłowościami 
charakterystycznymi dla gospodarki rynkowej. Zjawiska te zachodzą trwale lub 
w systematycznie powtarzających się okresach. Dylemat badawczy stanowi próba 
wyłonienia odmiennych obszarów, znalezienia przyczyn występowania różnic  
i określenia prawidłowości.  

Powszechnie przyjętym, klasycznym kanonem, jest odwrotnie proporcjonalna 
zależność pomiędzy zmianą poziomu wartości produktu krajowego brutto per capi-
ta i zmianą wskaźnika bezrobocia. Wzrost wskaźnika PKB per capita obrazuje 
bowiem wzrost dobrobytu, jak również wzrost aktywności gospodarczej i wpływa 
na ograniczenie patologii rynku w tym na spadek wartości wskaźnika bezrobocia. 

Spadek bezrobocia winien zachodzić w skutek tzw. absorpcji zasobu bezro-
bocia przez rozwój rynku i zachodzące na nim procesy wymiany.2 

 
Tabela Nr 1. Współczynnik absorpcji zatrudnienia w Polsce w okresie transformacji 
 

Rok 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Współczynnik 
absorpcji 
zatrudnienia 

0,59 0,55 -1,67 -0,6 0,25 0,19 0,32 0,37 0,00 -0,46 -0,63 -1,3 

 

Źródło: W. Jarmołowicz (red.): Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych. Poznań 2003, s. 96 
 
Współczynnik absorpcji przyjmuje jednak pozytywne wartości, tylko w sytuacji 

znaczącego tempa wzrostu tj. pow. 5%. Jest to możliwe jedynie przy ustawicznym 
                                                           
1 B. Balewski: Unemployment counteraction coefficients - the Polish Labour Market, W: D. Kopycińska: 
The Policy of the EU Member States in Relation to Labour Market Competitiveness, “Economics & 
Competition Policy” No. 9. Szczecin 2007, s. 124-138 
2 P. Glikman, M. Kabaj, T. Muszkiet: Ciągłość i transformacja gospodarki. Warszawa 1997, s. 166 
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obowiązywaniu strategii popytowej, czyli pobudzaniu przy pomocy instrumentów 
fiskalnych i monetarnych wewnętrznego popytu konsumpcyjnego.  

Przeszkodą w prowadzeniu takiej polityki, w warunkach polskiej gospodarki 
okresu transformacji, jest niski poziom oszczędności krajowych i niski poziom kapi-
tału. Przeszkody te prowadzą do pojawienia się tzw. „bariery podaży” produkcji 
krajowej, powodującej wzrost poziomu inflacji i znaczący deficyt w obrotach bieżą-
cych,3 a w konsekwencji dalszy wzrost wskaźnika bezrobocia. W ujęciach relacji 
makroekonomicznych preferowanych przez zwolenników neoklasycznej szkoły 
ekonomii podkreśla się również, że poziom zasobu bezrobocia wiąże się ze zmia-
nami w wydajności pracy oraz ze zmianami w technicznym uzbrojeniu pracy. O ile 
bowiem wydajność pracy rośnie z powodu redukcji zatrudnienia, lub też wzrost ten 
następuje z powodu wzrostu sprzedaży w danej gałęzi; to spadek wydajności pra-
cy, przy równoczesnym występowaniu pozytywnych tendencji w wielkości sprzeda-
ży, powoduje wzrost popytu na pracę i tym samym wpływa na zmniejszenie zasobu 
bezrobocia. Spadek wartości technicznego uzbrojenia pracy ilustrującego koszt 
stworzenia jednego miejsca pracy w danej gałęzi, pozwala również na zmniejsze-
nie zasobu bezrobocia o ile, podobnie jak przy zmianach w tempie wydajności 
pracy, występują pozytywne tendencje w wielkości sprzedaży. 

W transformowanej polskiej gospodarce mamy jednak do czynienia z sytuacją 
odmienną, od ukazanej wyżej zasady. W okresie 1996-97 r. w sytuacji zrównowa-
żonych zmian w relacjach udziału w PKB eksportu netto i popytu krajowego, ob-
serwujemy spadek wartości wskaźnika bezrobocia, przy jednoczesnym wzroście 
wydajności pracy. W okresie 2000-2001 r. podobnym relacjom eksportu i popytu 
krajowego towarzyszy natomiast spadek wydajności i równoległy do tegoż wzrost 
wielkości bezrobocia. 
 

Tabela Nr 2. Podstawowe dane makroekonomiczne dotyczące wielkości bezrobocia, 
wydajności pracy, wartości technicznego uzbrojenia pracy oraz udziału popytu krajowego 
i eksportu w PKB 

 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
% Wb 13,2 10,3 10,4 13,1 15,1 17,5 

% zmianaWp 3,4 3,6 2,9 6,7 5,8 4 
% p.k. w 

PKB 101,6 104,3 105,2 106,4 106,9 103,5 

% e.n. w 
PKB 1,6 4,3 5,2 6,4 6,9 3,5 

Wartość TUP 1,6 1,4 1,9 6,9 6,1 5,3 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP 
 

Podobny wzrost wielkości zasobu bezrobocia, występuje pomimo obserwo-
wanego w w/w okresach, zmniejszenia wartości majątku przypadającej na jednego 
pracującego. 

W oparciu o istotę krzywej Phillips’a powszechnie przyjmuje się tendencję wy-
stępowania krótkookresowej zależności odwrotnie proporcjonalnej, pomiędzy 
zmianą wartości stopy inflacji i zmianą wartości wskaźnika bezrobocia.  

 

                                                           
3 W. Jarmołowicz: Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych. Poznań 2003, s. 96 
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Rysunek Nr 1. Relacja wskaźnika inflacji średniorocznej i wskaźnika bezrobocia 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
Ujęcie neoklasyczne podkreślając, że poziom bezrobocia związany jest z wiel-

kością płacy realnej, zakłada występowanie punktu równowagi pomiędzy podażą 
i popytem na pracę. Punktem tym jest ukształtowana na określonym poziomie 
stawka płacy realnej. Zmiana wartości płacy realnej winna, zgodnie z założeniem 
ujęcia klasycznego, powodować ewentualnie dalszy wzrost popytu na pracę przy 
wystąpieniu tendencji obniżenia wartości płacy realnej lub też spadek popytu w 
sytuacji odwrotnej. 
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Rysunek Nr 2. Relacja wskaźnika wynagrodzeń realnych i wskaźnika bezrobocia 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 
Przedstawione powyżej analizy, relacji zachodzących pomiędzy poziomem 

wskaźnika bezrobocia a podstawowymi wskaźnikami ilustrującymi zjawiska i pro-
cesy gospodarcze, pozwalają stwierdzić, że w okresie transformowania gospodarki 
nie zachodzą klasyczne zależności. Nie spełniają się założenia ujęcia neoklasycz-
nego o wpływie zmian wskaźnika płacy realnej na wielkość bezrobocia. Nie do-
strzega się odwrotnie proporcjonalnej zależności pomiędzy zmianą poziomu pro-
duktu krajowego per capita, zmianą wydajności pracy i wartością TUP a zmianą 
wskaźnika bezrobocia. Można wręcz dostrzec stale lub okresowo występującą, 
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niemal klasyczną postać zależności wprost proporcjonalnej (y = ax). Nie obserwuje 
się również zjawiska określonego w formule wyrażanej krzywą Phillips’a. W związ-
ku z tym nasuwa wniosek, że może istnieć negatywny szok ogólnej aktywności i 
dominacja bezrobocia związanego z nadwyżką globalnej podaży pracy nad popy-
tem na pracę. 
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Wykres Nr 3. Relacje wskaźnika bezrobocia w województwie wielkopolskim  i wartości 

stopy wolnych miejsc pracy (Krzywa Beveridge’a) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
Ta nadwyżka globalnej podaży pracy nad popytem na pracę, szczególnie uwi-

doczniona jest w liczbie osób długotrwale bezrobotnych oraz w kształtowaniu się 
relacji zmian ogólnej liczby bezrobotnych i zmian liczby długotrwale bezrobotnych.  
 

 
8%

19%
20%

7%

33%

13%

do 1 m-ca od 1 - 3 m-cy od 3-6 m-cy

od 6 -12 m-cy od 12-24 m-cy pow 24 m-cy
 

Rysunek Nr 4. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach /stan 
na koniec czerwca 2000 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 
Zasób bezrobocia w ponad połowie stanowią osoby długotrwale bezrobotne. 

Co w porównaniu z 15 % udziałem w tym zasobie bezrobocia frykcyjnego przema-
wia za słusznością tezy o chronicznej nadwyżce podaży pracy na popytem na nią. 
Bezrobocie długookresowe4 charakteryzuje też swoiste tempo zmian ilościowych. 
                                                           
4 Bezrobocie długookresowe, bezrobocie długotrwałe / chroniczne/ pozostawanie bez pracy w okresie 
powyżej 12 miesięcy, powodujące izolację społeczną, pauperyzację jednostki oraz szereg niekorzyst-
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Tempo i zakres zmian ilości bezrobotnych pozostających bez pracy w okresie 
powyżej 1 roku i powyżej 24 miesięcy w stosunku do zmian ogólnej liczby bezro-
botnych nie posiada jednorodnego charakteru. W początkowej fazie transformacji 
zmiana wielkości zasobu bezrobocia ogółem, kształtowała się podobnie jak przy-
rost zasobu pozostających bez pracy od jednego do dwóch lat i odwrotnie propor-
cjonalnie do przyrostu zasobu bezrobotnych pozostających w rejestrach powyżej 
24 miesięcy. Dodatniej zmianie wielkości ogólnego zasobu towarzyszył bowiem 
spadek liczby osób pozostających bez pracy w okresie dłuższym niż 2 lata. I od-
wrotnie - spadkowi towarzyszył wzrost. Systematyczny, ustawiczny wzrost zaso-
bów bezrobotnych zaobserwujemy w latach 1997-2001. Tendencja wzrostu ogólnej 
wielkości zasobu bezrobotnych jest ”odwzorowana” w tendencji kształtowania za-
sobu bezrobocia długookresowego, z wyjątkiem zmian zachodzących w grupie 
bezrobotnych, pozostających bez pracy w okresie od 1 do dwóch lat. Tutaj bowiem 
tempa wzrostu nie są skorelowane. Szczególnym tego przykładem są zmiany za-
chodzące w latach 1997-1999. Początkowo bowiem tempo przyrostu bezrobocia 
ogółem, jest znacznie mniejsze od tempa zmian liczby bezrobotnych pozostają-
cych bez pracy, w okresie od 1 do 2 lat. Później jednak tempo wzrostu ogólnego 
zasobu bezrobocia, jest znacznie większe od przyrostu zasobu pozostających bez 
pracy, w okresie od roku do dwóch lat. Istotę wyników analizy stanowi jednak spo-
strzeżenie, że spadek liczby bezrobotnych, dotkniętych tzw. bezrobociem chro-
nicznym, zachodzi w znacznie wolniejszym tempie niż spadek ogólnej liczby bez-
robotnych. Istniejący typ bezrobocia w Polsce okresu transformacji jest zatem w 
znacznej swej części bezrobociem strukturalnym5 lub też jego transformacyjną 
odmianą.6  

Zgodnie z wynikami prac badawczych nad rolą i funkcją pracy w życiu spo-
łecznym7 można uznać, że praca jest jednym z czynników produkcji, wykorzysty-
wanym powszechnie w procesie produkcji podlegającym prawom ekonomicznym, 
ale także, że jest ona formą więzi między jednostkami oraz formą stosunków spo-
łecznych. Natomiast w podejściu do zagadnienia braku pracy, uznać należy za 
słuszne ujęcie K. Mlonek ukazujące bezrobocie jako kategorię analityczną rynku 
pracy, oznaczającą niezrealizowaną podaż pracy, która jest rezultatem nierówno-
wagi między podażą zasobów ludzkich, a chłonnością zatrudnieniową gospodarki. 
Jak również kategorię podmiotową, czyli stan przymusowej bezczynności zawodo-

                                                                                                                                                    
nych zjawisk w psychice osób nim dotkniętych. W. Jarmołowicz, M. Knapińska: Polityka państwa na 
rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej. Warszawa 2005, s. 66 
5 Bezrobocie strukturalne – w wąskim znaczeniu brak pracy wynikający ze strukturalnych zmian w 
gospodarce w wyniku kurczenia się niektórych dziedzin produkcji i zwalniania pracowników ze względu 
na wiek lub zbędne już kwalifikacje (w Polsce np. w hutnictwie i górnictwie). W sensie largo zróżnico-
wanie stóp bezrobocia w poszczególnych grupach siły roboczej i na poszczególnych mikrorynkach, 
nawet w warunkach zachowania równowagi całkowitej na rynku pracy. M. Socha, U. Sztanderska: 
Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. Warszawa 2000, s. 27 
6 Transformacyjne bezrobocie strukturalne. Zjawiska gospodarcze, którego przyczyny  powstania są 
bezpośrednio związane z procesem transformacji i nie podlegają likwidacji za pomocą doraźnych posu-
nięć polityczno-gospodarczych. Bezrobocie to uwarunkowane jest m.in. od racjonalizacji gospodarki, 
wysokości udziału budżetu w PKB oraz od występowania ujemnego salda w bilansie handlowym.  
W. Balicki, B. Ptaszyńska: Strukturalne bezrobocie transformacyjne W: W. Jarmołowicz, op. cit., s. 40  
i 46-49 
7 M.in. Cz. Skrzeszewski: Praca ludzka, Lublin 1978; Katechizm Jan Paweł II 1983; F. Engels W:  
K. Marks, F. Engels: Dzieła wybrane. Warszawa 1949, t. 2; K. Marks: Kapitał. t.1. Warszawa 1951;  
D. Begg, S. Fischer, R.  Dornbusch: Ekonomia, Warszawa 1973 
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wej osób zdolnych do pracy i zgłaszających gotowość do jej podjęcia, dla których 
podstawą egzystencji są dochody z pracy.8 Kategoria podmiotowa ujęcia zjawiska 
bezrobocia ukazując społeczne konsekwencje zjawiska braku pracy uwypukla 
jednocześnie szczególną ułomność „niewidzialnej ręki rynku” obserwowaną na 
rynku pracy i tym samym przyczynia się do prób poszukiwania instrumentów na-
prawczych. Poszukiwanie to jednak z uwagi na pierwszą z płaszczyzn definicji 
zaproponowanej przez K. Mlonka nie może być prowadzone w oderwaniu od wie-
dzy ekonomicznej. Z uwagi na fakt, że żadna z koncepcji ekonomicznych nie do-
czekała się jednak pełnej realizacji,9 można stwierdzić, że trójelementowy model 
życia gospodarczego: gospodarstwo domowe10 + podmioty gospodarcze11 + pań-
stwo jest modelem, w którym winno poszukiwać się wsparcia dla „niewidzialnej 
ręki” rynku pracy. Szczególnie państwo, z uwagi na występowanie jego niepodwa-
żalnego trwałego związku ze społeczeństwem oraz na fakt, że stanowi ono zabez-
pieczenie wartości narodu12 i stwarza warunki korzystania z tych wartości oraz ich 
ubogacania13 jest tą płaszczyzną, w której można znaleźć pomoc dla sił rynko-
wych. W aspekcie oddziaływania na bezrobocie pomoc państwa, realizowana jest 
w dwóch typach polityki zatrudnienia: pasywnej i aktywnej. 

 
Istota aktywnej polityki rynku pracy 
W okresie transformacji ustrojowej, szczególnie widocznym elementem polity-

ki gospodarczej, będącej „oddziaływaniem państwa na dynamikę, strukturę i funk-
cjonowanie gospodarki”,14 jest oddziaływanie na rynek pracy poprzez tzw. politykę 
zatrudnienia, a w szczególności politykę rynku pracy.  

Polityka zatrudnienia, rozumiana jako „czynne oddziaływanie władz państwo-
wych na rynek pracy pod kątem potrzeb gospodarki kraju oraz godzenia interesów 
pracodawców i robotników”15 powstała na początku XX wieku. Współcześnie ter-
min ten jest wielokrotnie redefiniowany. M. Sęp uważa, że „polityka zatrudnienia 
zajmuje się ustalaniem i wyjaśnianiem w układzie dynamicznym siły sprzężenia 
procesu rozwoju gospodarki z procesami demograficzno-społecznymi, wskazuje 
na określone cele zatrudnieniowe oraz metody, środki i drogi prowadzące do osią-
gnięcia wyznaczonych celów, wpływając przy tym na zatrudnienie”.16 K. Markowski 
natomiast uważa, że „polityka zatrudnienia łącząc w sobie elementy polityki go-
spodarczej i społecznej polega na, opracowywaniu i wcielaniu w życie programów 
zatrudnienia, zgodnie z nadrzędnymi celami rozwoju gospodarki narodowej”.17 

                                                           
8 K. Mlonek: Bezrobocie – pojęcia podstawowe. Warszawa, s. 6-7 
9 Historia nie zna przykładu państwa o ustroju doskonale zliberalizowanym, ani też państwa doskonale 
zetatyzowanego 
10 zbiór osób wspólnie zamieszkujących i posiadających wspólne dochody 
11 organizacje powołane dla osiągnięcia zysku na drodze wolnorynkowego, konkurencyjnego procesu 
wymiany dóbr 
12 W języku francuskim i angielskim słowo „nation” oznacza zarówno naród jak i państwo 
13  A. Zwoliński: O narodzie. „Biblioteczka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Krakow-
skiej” – Nr 2, Kraków 1992, s.23 
14 B. Winiarski: Polityka gospodarcza. Warszawa 2001, s.17 
15 Ibidem, s. 466 
16 M. Sęp: Uwarunkowania i przemiany strukturalne zatrudnienia młodocianych w przemyśle polskim. 
„Zeszyty Naukowe” Seria II, Nr 147. Poznań1996, s. 23 
17 K. Markowski: Rola państwa w gospodarce rynkowej PWE. Warszawa 1992, s.  154 
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Z. Wiśniewski podkreśla, że jest ona „przejawem działalności na rzecz racjo-
nalnej alokacji zasobów ludzkich”.18 

Podobne jak w przypadku problemów przy jednoznacznym określeniu zakresu 
i znaczeniu polityki zatrudnieniowej, występują również trudności w jednoznacz-
nym określaniu celów stawianych przed polityką zatrudnieniową. M. Kabaj za naj-
ważniejsze funkcje polityki zatrudnienia nazywanej również przez niego polityką 
przeciwdziałania bezrobociu, uznaje: cele osłonowe, czyli łagodzenie finansowych 
skutków bezrobocia, czasową aktywizację bezrobotnych w ramach aktywnych form 
promowania zatrudnienia, (jako integralnego elementu polityki społeczno-
gospodarczej) oraz analizę i eliminowanie czynników generujących bezrobocie.19 
W odniesieniu do oddziaływania na bezrobocie Z. Wiśniewski dodaje, że głównym 
celem polityki zatrudnieniowej jest utrzymywanie - możliwego do zaakceptowania 
przez społeczeństwo poziomu bezrobocia”.20 J. Gogolewska natomiast systematy-
zuje funkcje polityki zatrudnienia dzieląc je na funkcje: społeczne i ekonomiczne.21 

W. Jarmołowicz podkreśla dodatkowo konieczność nadania polityce zatrud-
nieniowej regionalnego charakteru.22 

Z uwagi m.in. na metody realizacji celów stawianych przed polityką zatrudnie-
nia nie jest ona terminem jednoznacznym z polityką rynku pracy. Polityka zatrud-
nienia skierowana jest bowiem przede wszystkim na utrzymanie istniejących i two-
rzenie nowych miejsc pracy na tzw. rynku pierwotnym, a polityka rynku pracy jako 
jej składowa „koncentruje się na rozwiązywaniu problemów strukturalnych i spo-
łecznych już działającego rynku pracy”.23 

Ze względu na wymiar gospodarczy, politykę rynku pracy można podzielić na 
politykę pasywną i aktywną.24 Pierwszy z typów charakteryzuje się prowadzeniem 
działań legislacyjnych na rzecz tworzenia spójnego prawa pracy – tzw. regulatorów 
autonomicznych. Są nimi mechanizmy, które bez konieczności podejmowania każ-
dorazowo odrębnych decyzji, wpływają na sytuację na rynku pracy: np. określenie 
limitu nadgodzin.25 Regulatorami tymi są także: zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki i 
świadczenia przedemerytalne, wcześniejsze emerytury, zasiłki okresowe i celowe, 
świadczenia w naturze, odprawy pieniężne z tytułu zwolnień oraz inne świadczenia 

                                                           
18 E. Dolny, J. Meller, Z. Wiśniewski: Popyt i pracodawcy na rynku pracy w Polsce. Toruń 1998, s. 15 
19 P. Glikman, M. Kabaj, T. Muszkiet, op. cit., s. 310 
20 Z. Wiśniewski: Polityka zatrudnienia i rynku pracy w RFN. Toruń 1994, s. 31 
21 J. Gogolewska: Regulowanie rynku pracy. W: B. Winiarski: Polityka gospodarcza. Warszawa 2001, 
s. 467 
22 W. Jarmołowicz, M. Knapińska, op. cit., s. 91 
23 Ibidem 
24 E. Kwiatkowski do instrumentów aktywnej polityki państwa na rynku pracy zalicza: publiczne progra-
my zatrudnienia, polegające na tworzeniu przez państwo dodatkowych miejsc pracy w dziedzinach nie 
cieszących się zainteresowaniem sektora prywatnego oraz subsydiowanie zatrudnienia polegające na 
udzielaniu bezzwrotnej pomocy państwa przedsiębiorstwom rezygnującym z redukcji zatrudnienia lub 
tworzącym nowe miejsca pracy, pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. Według Wiśniewskiej K.- 
aktywna polityka państwa na rynku pracy to kierowanie bezrobotnych na szkolenie , prace interwencyj-
ne, roboty publiczne , inicjowane zatrudnienie absolwentów oraz pobudzanie przedsiębiorczości. 
W. Jarmułowicz, M. Knapińska, op. cit., s.160-161 
25 E. Kryńska, E. Kwiatkowski, H. Zarychta: Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dzie-
więćdziesiątych. Warszawa 1998; N. Meager: Transitional labour markets: bridges between dependent 
and self employment, W: New institutional arrangements in the labour market; Transitional labour mar-
kets as a new full employment concept; H. Schwedler (red.): European Academy of the Urban Environ-
ment. Berlin 1998, s.125 
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społeczne.26 Mechanizmy te jednak mają głównie na względzie funkcje osłonowo-
socjalne.27 

Drugi typ polityki to oprócz prawodawstwa, bezpośrednie działania aparatu 
państwa na rynku pracy, poprzez opracowanie i wdrażanie regulatorów nie auto-
nomicznych (mechanizmów wymagających podjęcia każdorazowo szczegółowej 
decyzji przedstawicieli aparatu państwa.28 Mechanizmy te to „zbiór instrumentów 
nastawionych na włączanie bezrobotnych do rynku pracy”.29 Najczęściej aktywna 
polityka rynku pracy jest skierowana na tzw. grupy największego ryzyka.30  

Według aktualnie obowiązującego w Polsce aktu normatywnego ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004r. O promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy - 
Instrumentami aktywnej polityki rynku pracy są: prace interwencyjne, roboty pu-
bliczne, szkolenia i instrumenty rynku pracy wspierające podstawowe usługi rynku 
pracy (czyli: staże, finansowanie kosztów przejazdów do pracodawcy zgłaszające-
go wolne miejsca pracy, finansowanie zakwaterowania w miejscu pracy, dofinan-
sowanie wyposażenia, konsultacji prawnych i kosztów doradztwa, refundowanie 
kosztów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne itp.).  

Wszystkie one mają do spełnienia pięć funkcji: aktywizację zawodową bezro-
botnych, zmniejszenie niedopasowań strukturalnych na rynku pracy, zwiększenie 
produktywności siły roboczej, weryfikację gotowości do podjęcia pracy i oddziały-
wanie na wielkość bezrobocia.31 Może ponadto jako tzw. „polityka proaktywna”, 
wspierać współpracę32 lub też przejścia między pracą w niepełnym a pracą w peł-
nym wymiarze czasu oraz przepływy z systemu edukacji do systemu pracy,33 a tak-
że propagować równe szanse na rynku pracy.34  

Wypełnienie tych funkcji zgodnie z zasadami prowadzenia polityki gospodar-
czej musi opierać się na właściwym wykorzystaniu praw ekonomicznych. A zgod-
nie z ujęciem prakseologicznym również na ekonomizacji, czyli uczynieniu ich bądź 
wydajniejszymi, bądź oszczędniejszymi. 
 

Efektywność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 
Analiza efektów działań służb zatrudnienia oraz stosowanych przez nie pod-

stawowych mierników efektywności, pozwala stwierdzić, że organy te utożsamiają 
ze sobą pojęcia efektywności i skuteczności. Terminy te, choć są znaczeniowo 
zbliżone, w praktyce życia gospodarczego oznaczają dwa odmienne pojęcia. W 
oparciu o prakseologiczną definicję można stwierdzić, że skuteczne działanie go-

                                                           
26  Ibidem, s.125, s.126 
27 W. Jarmołowicz, M. Knapińska, op. cit., s. 163 
28 A. Krajewska, op. cit., s. 388 
29 S. Golimowska: O przyczynach bezrobocia i polityce jego zwalczania, „Polityka społeczna”, Nr 3, 
2001, s.16 
30 Z. Wiśniewski: Europejska strategia zatrudnienia, a polityka rynku pracy, W: A. Pocztowski (red.): 
Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej. Kraków 2005, s.25 
31 L. Calmfors, P. Skedinger: Does Active Labour Market Policy Increase Employment? – Technical 
Considerations and Some Empirical Evidence from Sweden, Institute for International Economic Stud-
ies, Seminar Paper nr 590, Stockholm 1995 
32 N. Menager, op. cit. 
33M. Maksim: Aktywna polityka rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. Ewolucja koncepcji – instrumen-
ty i finansowanie, W: A. Pocztowski, op. cit., s. 163 
33 J. Zieleniewski: Organizacja i zarządzanie. Warszawa 1981, s.167 
34 M. Maksim, op. cit., s. 163 
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spodarcze zachodzi wówczas, gdy nie występuje wyłączenie środków i celów.35 
W wypadku aktywnej polityki rynku pracy skutecznością36 jest zatem wykorzystanie 
czynników wzrostu na optymalne kształtowanie poziomu rejestrowanego bezrobo-
cia.37 Natomiast terminem „efektywność” należy określać realizację założonego 
celu, przy minimalizacji kosztów poniesionych na jego urzeczywistnienie.38 Obrazu-
je to tabela nr 3 zamieszczona na sąsiedniej stronie. 

Instrumentem wspomagającym działania, na rzecz trwałego zróżnicowania 
skuteczności i efektywności aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i ich eko-
nomizacji są m.in. mierniki efektywności aktywnej polityki rynku pracy. 

Dotychczas funkcjonujące polskie wskaźniki efektywności aktywnych form 
przeciwdziałania bezrobociu ukazują jednak przede wszystkim zakres ilościowy 
oddziaływania aktywnej polityki rynku pracy lub też szacunkowy koszt trwałego 
zatrudnienia uczestników programów.  

Preferowanie oddzielnego mierzenia ogólnej liczby uczestników programów, 
odsetka bezrobotnych, uczestniczących w programach rynku pracy i kosztu po-
nownego zatrudnienia, nie pozwala jednak na ukazanie stopnia realizacji funkcji 
wpływu na wielkość zasobu bezrobocia i kosztu realizacji tejże funkcji. 

Stosowane mierniki ponadto odbiegają o tych stosowanych w innych pań-
stwach. W Wielkiej Brytanii bowiem badając efektywność aktywnej polityki rynku 
pracy zwracano uwagę na relacje zachodzące pomiędzy oszczędnościami z tytułu 
nie wypłacania zasiłków dla uczestników programu i wpływami podatkowymi od 
pracowników objętych programem, a kosztami programu (Temporary Employment 
Subsidy – Wielka Brytania – lata 1975-79; oraz na relację kosztu wypłat zasiłków 
dla podobnej liczebnie grupy osób do grupy beneficjentów programu i kosztu pro-
gramu (Small Firms Employment Subsidy – Wielka Brytania).39 

W oparciu o powyższe słusznym wydaje się pogląd o konieczności wprowa-
dzenia do polskiego aktywnego przeciwdziałania bezrobociu nowej koncepcji jego 
efektywności. Pozwoli to m.in. na trwałe zróżnicowanie ujęcia skuteczności i efek-
tywności aktywnej polityki rynku pracy jak również może stanowić przyczynek do 
wzrostu ekonomizacji aktywnego przeciwdziałania bezrobociu. 

 

                                                           
35 J. Zieleniewski, op. cit., s.194 
36 Skuteczność polityki w ujęciu tradycyjnym ukazywana jest najczęściej jako działanie oparte na wyko-
rzystaniu poznanych praw ekonomicznych celem osiągnięcia zamierzonego celu (B. Winiarski, op. cit., 
s. 21) lub jako efektywne realizowanie budżetu. R. Putnam przyjmując skuteczność za zmienną zależną 
uznał, że może ona zależeć od obywatelskiej wspólnoty Postępując zgodnie z założeniem Putnama 
uznającym skuteczność polityki za zmienną zależną oraz spełniając podstawowe 3 kryteria teorii zja-
wisk społecznych: kryterium ważności, prostoty i dokładności przewidywań oraz uznając założenia 
logicznego prawa wyłączonego środka, można przyjąć, że skuteczna aktywna polityka rynku pracy jest 
działaniem, które realizuje określony cel-optymalizację wartości wskaźnika bezrobocia- przy wykorzy-
staniu istniejących czynników wzrostu gospodarczego. 
37 Koncepcje celów polityki rynku pracy posiadają ewolucyjny charakter. Obserwowane to jest w szcze-
gólności w zmienności celów aktywnej polityki rynku pracy.. Jej pierwotnym celem było zmniejszenie 
bezrobocia zwłaszcza frykcyjnego, Później stała się instrumentem wspierającym przemiany strukturalne 
w gospodarce, wynikało to z przekonania o malejącym wpływie na gospodarkę polityki makroekono-
micznej w zakresie ograniczenia rozmiarów bezrobocia. Ostatnia dekada XX w. charakteryzowała się 
wzrostem ubóstwa , marginalizacji , a nawet wykluczenia społecznego zwłaszcza długotrwale bezrobot-
nych, dlatego też aktywna polityka rynku pracy stała się wówczas instrumentem przeciwdziałającym 
takiemu stanowi. M. Maksim, op. cit., s. 163 
38 T. Kotarbiński: Abecadło praktyczności.  Warszawa 1972 , s. 39 
39 K. Markowski, op. cit. 
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Tabela Nr 3. Zestawienie mierników efektywności programów prac interwencyjnych 
 

Lp. NAZWA MIERNIKA 
Charakterystyka miernika 

Formuła 

G.1. Stopa ponownego za-
trudnienia uczestników 
prac interwencyjnych 

liczba uczestników prac interwencyjnych, 
którzy uzyskali stałe zatrudnienie po za-
kończeniu prac interwencyjnych/liczba 
bezrobotnych uczestniczących w programie 
40 

G.1.1. 
G.1.=       
G.1.2. 

G.2. Koszt ponownego za-
trudnienia uczestników 
prac interwencyjnych 

łączny koszt dotacji przeznaczonych na 
prace interwencyjne / liczba uczestników 
programu, którzy otrzymali stałe zatrudnie-
nie po jego zakończeniu 41 

G.2.1. 
G.2.=      
G.1.1. 

G.3 Średni koszt dotacji 
przypadający na jednego 
uczestnika programu 

łączny koszt dotacji przeznaczonych na 
prace interwencyjne / liczba zatrudnionych 
w ramach programu 42 

G.2.1. 
G.3.= 
G.3.1. 

G.4. Wskaźnik odmowy udzia-
łu w programie prac 
interwencyjnych 

liczba bezrobotnych , którzy odmówili 
uczestnictwa w pracach interwencyjnych / 
liczba bezrobotnych uczestniczących w 
programie43 

G.4.1. 
G.4.= 
G.4.2. 

G.5. Wskaźnik wykorzystania 
maksymalnej kwoty do-
tacji 

średni koszt dotacji przypadający na jedne-
go uczestnika programu prac interwencyj-
nych / najwyższa średnia kwota dotacji 
prawnie dozwolona na jednego zatrudnio-
nego w okresie prowadzenia prac inter-
wencyjnych44 

G.3. 
G.5.=       
G.5.1. 

G.6. Wskaźnik wznowienia 
prawa do zasiłku 

Liczba bezrobotnych, którym przyznano 
prawo do zasiłku po zakończeniu prac 
interwencyjnych / liczba bezrobotnych 
uczestniczących w programie45 

G.6.1. 
G.6.=       
G.4.2. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Kołodziejczyk: Analiza efektywności programów rynku 
pracy. Warszawa 1995, s.145-148 

 

 
 

                                                           
40 Gdzie:G.1.1.-liczba osób zatrudnionych na stałe po zakończeniu wszystkich programów G.1.2.-liczba 
osób zatrudnionych w programie. 
41 Gdzie :G.2.1. – koszt prac interwencyjnych - sumę kwot zrefundowanych  i zobowiązań Funduszu 
Pracy, dla wszystkich organizatorów  prac interwencyjnych, z którymi zawarte umowy zakończyły się w 
badanym czasie.G.1.1. –jak wyżej 
42 Gdzie :G.2.1.- jak wyżej G.3.1. oznacza łączną liczbę zatrudnionych uczestników programu prac 
interwencyjnych rozumianą jako sumę liczb bezrobotnych zatrudnionych w każdym miesiącu trwania 
każdej umowy ,zakończonej w badanym okresie. 
43 Gdzie :G.4.1.- liczba osób bezrobotnych, którzy odmówili przyjęcia skierowania do pracy w ramach 
programu prac interwencyjnych zakończonego w badanym okresie. G.4.2. oznacza liczbę obsadzonych 
miejsc pracy okresowej. Należy przez to rozumieć, że miejsce pracy porzucone przez jednego uczest-
nika programu robót publicznych i obsadzone innym uznaje się za jedność 
44 Gdzie ;G.3. oznacza średni koszt dotacji na jednego uczestnika programu. G.5.1. maksymalna praw-
nie dopuszczona kwota refundacji jaką można przeznaczyć na dotację do jednego uczestnika programu 
prac interwencyjnych. 
45  Gdzie : G.6.1. - liczba bezrobotnych uczestników programu zakończonych prac interwencyjnych w 
terminie do trzech miesięcy od zakończenia programu) zarejestrowanych z prawem do zasiłku. G.4.2.- 
jak wyżej. 
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Nowa koncepcja mierzenia efektywności aktywnej polityki rynku pracy, w celu 
jej ekonomizacji winna ilustrować relacje stosunku kosztu ponownego zatrudnienia 
uczestników programu, w okresie n (Gn) do zindeksowanego tegoż kosztu w okre-
sie 0 w stosunku do zmian wskaźnika bezrobocia w okresie n i 0 

 
 
 

Gn           
                                               
_______                
G0  ּ dt (  0...n     )             

                                      
Ef = 1 -[                                                                           ]   

                                                                          1-   ∆ Wb n 
                                                                                   ____________________________ 

1- ∆  Wb 0 

 
Powiązanie, w zaproponowanej formule efektywności aktywnych form prze-

ciwdziałania bezrobociu, zmian wielkości kosztów ponownego zatrudnienia i zmian 
wielkości wskaźnika bezrobocia, stanowi przejaw ukierunkowania aktywnej polityki 
rynku pracy, na kształtowanie kosztów działalności w ścisłym powiązaniu z głów-
nym celem działania służb zatrudnienia – kształtowaniem poziomu bezrobocia, 
czyli na uczynienie jej oszczędniejszą, bądź wydajniejszą. 

Analizując kształtowanie wartości formuły, można stwierdzić, że zapropono-
wany współczynnik efektywności osiągnie wartość najkorzystniejszą (Ef>0), wów-
czas gdy wystąpi jednoczesne zmniejszenie tempa wzrostu wskaźnika bezrobocia 
i zmniejszenie kosztu ponownego zatrudnienia. 

Praktyczne wykorzystanie zaproponowanego wskaźnika ukazuje natomiast, 
że ta najkorzystniejsza jego wartość osiągana jest bardzo rzadko.46 Wskazuje rów-
nież, że programy szkoleniowe cechuje wyższa efektywność niż programy subsy-
diowania zatrudnienia.47 
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Średnia wartość wskaźnika efek tywności programów szkoleniowych

Średnia wartość wskaźnika efek tywności programów subsydiowania
zatrudnienia  

Rysunek Nr 5. Relacje średniego wskaźnika efektywności programów subsydiowania 
zatrudnienia i programów szkoleniowych 

Źródło: Badanie własne 

                                                           
46 B. Balewski, op. cit. 
47 G. Bartkowiak, B. Balewski: Programy edukacyjne ograniczające bezrobocie na lokalnych rynkach 
pracy, ATH Bielsko Biała, Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Szczyrku czerwiec 2006 

Śr= - 0,67095 

Śr.= -0,31977 
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Opracowanie formuły efektywności, łączącej nakłady na program czasowej 
aktywizacji zawodowej bezrobotnych z poziomem realizacji celu polityki państwa 
na rynku pracy, jest jednak dopiero pierwszym etapem prac, mających na celu 
stworzenie optymalnego instrumentarium ekonomizacji aktywnych form przeciw-
działania bezrobociu. Dalej zachodzi konieczność wyłonienia czynników warunku-
jących zróżnicowanie i zmiany poziomu efektywności aktywnych form przeciwdzia-
łania bezrobociu.  

Z uwagi na fakt, że zjawisko bezrobocia, którego ograniczeniu, służyć ma ak-
tywna polityka rynku pracy jest zjawiskiem ekonomicznym i społecznym należy 
założyć, że determinantami efektywności aktywnego przeciwdziałania bezrobociu 
są zarówno czynniki ekonomiczne jak i czynniki psychospołeczne. Tezę tę weryfi-
kują pozytywnie przeprowadzono badania empiryczne.48 

 
Czynniki ekonomiczne determinantą efektywności aktywnych form prze-

ciwdziałania bezrobociu 
Badania empiryczne ukazują, że na efektywność aktywnych form przeciwdzia-

łania bezrobociu wpływa niemal cały zbiór elementów stanowiących potencjał go-
spodarki oraz jej sprawność organizacyjną i warunkujących możliwości dalszego 
rozwoju ekonomicznego. Elementy te stanowią grupę czynników ekonomicznych. 
Można je podzielić na: czynniki infrastrukturalne, czynniki demograficzne, czynniki 
finansowe oraz czynniki z zakresu poziomu przedsiębiorczości i czynniki z zakresu 
zarządzania programem.  

Szczegółowa analiza relacji zachodzących pomiędzy wartością współczynnika 
efektywności i czynnikami ekonomicznymi dokonana na przykładzie badanej próby 
ukazuje jednak, że zależności zachodzące pomiędzy wartością stanowiącą wynik 
formuły efektywności aktywnej polityki rynku pracy i poszczególnymi czynnikami 
ekonomicznymi są złożone i niejednorodne.  

Przyczyn zróżnicowania wielkości oddziaływania czynników ekonomicznych 
upatrywać należy zarówno w jednym z elementów tego zbioru tj. skuteczności 
służb zatrudnienia, będącej umiejętnością wykorzystania środków (innych czynni-
ków ekonomicznych) na ↓∆ Wb0 ...n ≥ Bn  jak i skali oddziaływania tzw. reszty jaką 
w przeciwdziałaniu zjawisku społeczno-gospodarczemu jest zbiór czynników psy-
chospołecznych.  

Istotnym wnioskiem przeprowadzonych badań jest negatywna weryfikacja hi-
potezy o wpływie na efektywność aktywnej polityki rynku pracy wielkości i źródła 
pochodzenia środków finansowych.  

Wynik ten jest szczególnie istotnym z uwagi na fakt powszechnie obowiązują-
cej trwałej opinii, że ograniczona ilość środków warunkuje skuteczność służb za-
trudnienia w realizacji aktywnej polityki rynku pracy. Trwałość powyższej opinii 
może wynikać stąd, że nie obserwujemy koherencji celów organizatorów i benefi-
cjentów aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.  
 
 
 
 
 

                                                           
48 B. Balewski, op. cit. 
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Tabela Nr 4. Zestawienie celów organizacji i wdrażania programów promocji przedsię-
biorczości i zatrudnienia 

 

Cele aparatu państwa Cele przedsiębiorstw 
1) Zapewnienie umiejętności zawodowych 
osobom bez kwalifikacji zawodowych. 
2) W dłuższej perspektywie dostosowanie 
struktury zawodowej siły roboczej do zmie-
niających się potrzeb gospodarki. 
3) Wyszukiwanie zatrudnienia dla uczestni-
ków szkoleń. 
4) Promowanie rozwoju małych firm. 
5) Umożliwianie bezrobotnym samo zatrud-
niania.  
6) Tworzenie nowych miejsc pracy. 
7) Obniżenie wydatków Funduszu Pracy 
poprzez zwolnienie z obowiązku płatności 
zasiłków dla bezrobotnych. 
8)Promowanie ponownego zatrudnienia 
poprzez tworzenie nowych miejsc pracy 
i zapewnienie gotowości do rozpoczęcia 
pracy. 
9) Wspieranie rozwoju lokalnych firm. 
10) Promowanie uprzywilejowanych sekto-
rów ( gałęzi) gospodarki. 
11) Zmniejszanie długotrwałego bezrobocia. 
12) Rozwijanie lokalnej infrastruktury w celu 
tworzenia nowych miejsc pracy. 
13) Zapewnianie pracownikom nowych 
umiejętności.  
14) Zmniejszanie długotrwałego bezrobocia. 
15) Stwarzanie możliwości stałego zatrud-
nienia. 
16) Zachęcanie do zatrudniania absolwen-
tów. 
17) Wspieranie w uzyskiwaniu praktycznych 
umiejętności zawodowych przez absolwen-
tów i zwiększanie w ten sposób ich szans na 
znalezienie stałego zatrudnienia. 

1) Utrzymanie dotychczasowego poziomu 
zatrudnienia w przedsiębiorstwie. 
2) Zwiększenie podaży dóbr stanowiących 
ofertę przedsiębiorstwa. 
3) Zmniejszenie kosztów zatrudnienia. 
4) Generowanie wartości przedsiębiorstwa. 
5) Rozwój infrastruktury technicznej przed-
siębiorstwa. 
6) Zwiększenie poziomu inwestycji w przed-
siębiorstwie. 
7) Zwiększenie zysków z działalności przed-
siębiorstwa. 
8) Umożliwienie znalezienia pracy przez 
osoby z kręgu znajomych, przyjaciół przed-
siębiorcy (kierownika przedsiębiorstwa 
z sektora publicznego). 
  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie P. Kołodziejczyk (red.): Analiza efektywności programów 
rynku pracy. Warszawa 1995, s. 135-137 i badań własnych 
 

Cele stawiane przed aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu przez 
służby zatrudnienia są skupione przede wszystkim na sferze zarządzania zasobem 
bezrobocia, a cele uczestniczących w programach przedsiębiorców są skupione na 
aktualnych potrzebach przedsiębiorstw. 

 
Czynniki psychospołeczne determinantą ekonomizacji aktywnych form prze-

ciwdziałania bezrobociu. 
Badania pozwalają pozytywnie zweryfikować hipotezę o wpływie czynników 

psychospołecznych na efektywność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.  
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Przeprowadzone badania z wykorzystanie autorskiej metody multiaksioma-
tyczngo dowodzenia nie wprost49, pozwoliły też odnieść się do wartości, w tym tych 
podlegających międzypokoleniowej transmisji.  

Wartości te stanowią bowiem podstawę kształtowania się systemu postaw 
jednostki – posiadają dla niej fundamentalne znaczenie. 

 

 

 

Rysunek Nr 6. Wpływ wartości na czynniki psychospołeczne 
Źródło: B. Balewski: Psychospoełeczne i ekonomiczne uwarunkowania efektywności aktywnych form 

przeciwdziałania bezrobociu (praca doktorska). Poznań 2006, s. 264 

                                                           
49 Tworzeniu tej metody przyświecała idea poznania i obiektywnego ukazania zróżnicowania oceny 
realizacji wartości obserwowanych w przeszłości i obecnie. Wyłonione we wcześniejszej fazie badań, 
konsekwentne zachowania, celem znalezienia ich związku z inną kategorią np.: efektywnością, połą-
czono w jakościowo spójne grupy. W wyniku tej fazy prac badawczych udowodniono, że analiza psy-
chohistoryczna społeczeństwa zamieszkującego na terenie tzw. ziem polskich pozwala, na wyłonienie 
jakościowo odmiennych zbiorów konsekwentnych zachowań. Dostrzeżone konsekwentne reakcje na 
bodziec z otoczenia, czerpiące ze zbioru realizowanych wartości zostały następnie pogrupowane na 
spójne grupy: uczciwość/nieuczciwość, lojalność/nielojalność, innowacyjność/niechęć do innowacji, 
praworządność/niepraworządność, obowiązkowość/nieobowiązkowość. Pogrupowanie pozwoliło na 
skonstruowanie własnych kwestionariuszy, które wykorzystują pewne elementy z dotychczasowych 
podobnych zdobyczy nauki Kwestionariusze metody multiaksiomatycznego dowodzenia nie wprost 
oparte są na wykorzystaniu logicznej zasady dowodzenia nie wprost, albowiem służą do badania za-
chowań i ich oceny. Zachowanie jest oceniane w zróżnicowany sposób. Zróżnicowanie to zachodzi w 
aspekcie wizji własnej i oceny otoczenia. Logika dowodzenia nie wprost, pozwala w takich przypadkach 
zminimalizować lub nawet uniknąć zafałszowań, wynikających z trudnej do zobiektywizowania wizji 
samego siebie i często również nie zobiektywizowanej oceny lansowanej przez otoczenie. Przyjęcie  w 
badaniach kanonu logicznego dowodzenia nie wprost pozwoliło w szczególności „uwolnić” wyniki badań 
od efektu halo   (aureoli) i efektu Horna W wyniku analizy zebranych przy użyciu tak skonstruowanego 
narzędzia, informacji otrzymaliśmy wiedzę na temat aktualnej występowalności, dostrzeżonych przy 
wykorzystaniu metod badawczych psychohistorii, konsekwentnych zachowań. Wynikom badań nadano 
wartości (system wag), co przy wykorzystaniu wskaźnika zbieżności i wskaźnika korelacji wielorakiej 
ukazuje związek elementów poszczególnych zbiorów z inną kategorią. 
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Jak również wpływają na kapitał społeczny i kulturę organizacyjną. Przepro-
wadzone badania potwierdziły ponadto terytorialne zróżnicowanie postaw. 

 

 

 

Gdzie: zachowania o wartościach w 

przedziale od –5 do 0 to zachowania będące od-

zwierciedleniem postaw spowalniających rozwój 

gospodarczy, a zachowania o wartościach od 1 

do 5 Zachowania będące odzwierciedleniem po-

staw stymulujących rozwój gospodarczy 

 
Rysunek Nr 7. Oszacowana wartość konsekwentnych zachowań Wielkopolan. 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Udowodniono także, że w trakcie organizowania, czyli czynności nadawania 

obiektowi podobnie rozumianego ustroju, można wykorzystać postawy wobec pra-
cy do sprawnego działania lub też zmodyfikować zachowania uczestników pro-
gramów rynku pracy. 

 
Użyteczność badań nad ekonomizacją aktywnych form przeciwdziałania 

bezrobociu 
W sytuacji, w której analiza relacji zachodzących pomiędzy podstawowymi 

wskaźnikami ilustrującymi zjawiska i procesy gospodarcze, a poziomem wskaźnika 
bezrobocia, pozwala stwierdzić, że nie zachodzą klasyczne zależności umożliwia-
jące zmniejszenie wielkości zasobu bezrobocia50 uzasadnionym staje się prowa-
dzenie przez państwa działań na rzecz przeciwdziałania zjawisku bezrobocia. 
Działania te winny jednak charakteryzować się ekonomizacją. 

                                                           
50 Nie spełniają się założenia ujęcia neoklasycznego o wpływie zmian wskaźnika płacy realnej na wiel-
kość bezrobocia, nie dostrzega się odwrotnie proporcjonalnej zależności,  pomiędzy zmianą poziomu 
produktu krajowego, zmianą wydajności pracy i wartością TUP a zmianą wskaźnika bezrobocia oraz nie 
obserwuje się zjawiska określonego w formule wyrażanej krzywą Phillips’a i istnieje negatywny szok 
ogólnej aktywności i dominacja  bezrobocia związanego z nadwyżką globalnej podaży pracy nad popy-
tem na pracę, która szczególnie uwidoczniona jest w liczbie osób długotrwale bezrobotnych oraz w  
kształtowaniu się relacji zmian ogólnej liczby bezrobotnych i zmian liczby długotrwale bezrobotnych.  

-5 : 0 
 
0 : 1,5 
 
1,5 : 3 
 
3 : 5 
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Dotychczas funkcjonujące mierniki efektywności nie umożliwiają praktyczne-
go, trwałego rozdzielenia pojęć skuteczności i efektywności ekonomicznej aktywnej 
polityki rynku pracy. 

Opracowanie zatem nowej formuły efektywności, czerpiącej z bogatego do-
świadczenia innych stanowić może istotny początkowy przyczynek do wprowadze-
nia aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu na drogę uczynienia go bądź wy-
dajniejszym, bądź oszczędniejszym.  

Wynik poszukiwań determinant efektywności może natomiast przyczynić się 
do skonstruowania nowego modelu programu aktywnego przeciwdziałania bezro-
bociu. 
 

 
Rysunek Nr 8. Planowanie programu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. 
Źródło: Opracowanie własne  

 
Identyfikacja determinant efektywności aktywnych form przeciwdziałania bez-

robociu ułatwia bowiem w opracowywanym planie udzielenie odpowiedzi na pyta-
nie: jakie czynniki sprzyjają efektywnej realizacji programu, a jakie stanowią prze-
szkodę w oszczędnym, bądź wydajnym przeciwdziałaniu bezrobociu. 
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Wiesław OTWINOWSKI 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 
 

ARMIA ZAWODOWA CZY Z POBORU? 
 
Obecnie po rozpadzie Układu Warszawskiego kontynent europejski znalazł 

się w zupełnie odmiennych uwarunkowaniach niż to było, gdy funkcjonował dwu-
biegunowy układ sił. Całkiem odmienna sytuacja, jaka się wytworzyła na kontynen-
cie europejskim i na świecie sprzyja wszystkim państwom, gdyż odsuwa ona na 
dalsze lata niebezpieczeństwo wybuchu konfliktu na szeroką skalę, w który zaan-
gażowana była by większość państw i duża liczebnie ilość sił zbrojnych. Według 
ocen specjalistów wojskowych ponowne pojawienie się poważnego zagrożenia 
wymagałoby czasu. Dzisiaj do wybuchu wojny nie doszłoby z dnia na dzień. Naj-
poważniejszymi zagrożeniami bezpieczeństwa międzynarodowego dzisiaj są konflikty 
na tle narodowościowym, etnicznym i religijnym oraz terroryzm międzynarodowy.  

Polska przechodzi obecnie duże przeobrażenia całego systemu obronnego, 
którego celem jest dostosowanie wydatków ponoszonych na obronę do możliwości 
państwa i struktur natowskich. Dzisiaj społeczeństwa całego świata w tym i polskie 
nie chcą ponosić kosztów utrzymywania masowych armii. Pieniądze te wolą wy-
dawać na bardziej wzniosłe cele, jakim jest konsumpcja. 

Utrzymanie obecnie wysokiego stanu liczebnego wojska i w dodatku opartego 
na obowiązkowej służbie wojskowej obywateli, który wynika na dzień dzisiejszy 
z konstytucyjnego obowiązku, w coraz mniejszym stopniu odpowiada potrzebom 
wynikającym z natury zagrożeń i względów ekonomicznych. Dzisiaj względy eko-
nomiczne przemawiają jednoznacznie za obniżeniem stanów liczebnych armii oraz 
wymagają przemyślanego podejścia w kontekście tworzenia nowego modelu sił 
zbrojnych, adekwatnego do potencjalnych potrzeb wynikających zarówno z zadań 
obrony narodowej, jak i członkostwa w Sojuszu. W związku z powyższym zada-
niem naszego państwa jest wygenerowanie jakościowo nowego korpusu żołnierzy 
zawodowych. Żołnierz taki powinien dysponować odpowiednim poziomem profesjona-
lizmu zawodowego, jak i również szczególnymi zdolnościami intelektualnymi i psy-
chicznymi, jak: dyplomacja, umiejętność opanowania emocji, kanalizowania konfliktów 
oraz skutecznego prowadzenia działań humanitarnych. 

Współczesne siły zbrojne powinny zapewnić realizację polityki trwałego poko-
ju na świecie, w związku z tym muszą być wszechstronnie przygotowane, umieć 
działać nie tylko w czasie wojny, ale i w czasie pokoju. Profesor Hercog uważa, że 
biorąc obecną sytuację na świecie – ten drugi obszar będzie ważniejszy, gdyż 
przygotowanie do pokojowych działań służy w coraz większym stopniu przeciw-
działaniu wybuchowi wojny. 

Nasze siły zbrojne jako jeden z sojuszników NATO posiadają zobowiązania 
wobec Sojuszu wynikające z V Traktatu Waszyngtońskiego. Zobowiązania te na-
kładają na nas posiadania wyszkolonych i gotowych w każdej chwili do przerzutu 
sił zbrojnych poza granice kraju celem niesienia pomocy członkom Sojuszu. „Dla 
Polski jako członka NATO, każda agresja wobec członka NATO, w tym także wo-
bec Polski, jest w istocie agresją przeciwko całemu NATO”.1 Zwiększenie zdolności 

                                                           
1 Strategia Obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2000, s. 15 
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do przerzutu stanowi obecnie priorytet w dziedzinie reformowania naszych sił 
zbrojnych. Na dzień dzisiejszy jest brak możliwości skierowania w krótkim czasie 
większego kontyngentu za granicę kraju ze względu na obowiązujące przepisy. 
Żołnierza zasadniczej służby wojskowej można wysłać tylko za jego pisemną zgo-
dą, natomiast żołnierz zawodowy ma obowiązek uczestnictwa w misjach poza 
granicami kraju bez zgody. Sytuacja taka powoduje, że formowanie pododdziału 
następuje spośród ochotników, a tym samym gotowość pododdziału (oddziału) do 
przerzutu pochłania więcej czasu niż organicznego pododdziału czy oddziału. 

Sytuacja ta oraz charakter działań sił zbrojnych skłaniają między innymi do te-
go, aby w SZ RP znacznie podnieść wskaźnik uzawodowienia armii szczególnie 
w jednostkach operacyjnych wszystkich rodzajów sił zbrojnych przy jednoczesnej 
rezygnacji z powszechnego obowiązku. Dzisiaj armia złożona w przeważającej liczbie 
z żołnierzy z poboru nie spełnia kryteriów gotowości bojowej, jakie obowiązują w NATO. 
Powszechny obowiązek, który jest obowiązkiem konstytucyjnym, powinien być za-
chowany jedynie na najprostsze stanowiska i funkcje w siłach zbrojnych oraz dla 
celów gromadzenia rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne. 

Dzisiaj większości państw europejskich i polityków jednoznacznie opowiada 
się za rezygnacją armii z poboru. Były sekretarz generalny NATO George Robert-
son w jednym ze swoich wywiadów powiedział „nie widzę żadnej przyszłości dla 
armii poborowych”.2 Jest on zdecydowanym zwolennikiem zawodowych sił zbroj-
nych. Jego zdaniem instytucja poborowych to „przestarzały produkt zimnej wojny”. 
Robertson uważa też, że armie europejskie w większości są nadal zorientowane 
na konfrontację „z czołgami byłego Związku Radzieckiego”. W związku z tym, 
według Robertsona konieczne jest przygotowanie europejskich sił zbrojnych do 
stawienia czoła nowym wyzwaniom. 

Armia jako instytucja zaufania społecznego w sondażach opinii społecznej 
plasuje się na czołowym miejscu (według sondażu OBOP – 79% Polaków darzy 
zaufaniem wojsko). Pomimo tak dużego zaufania w społeczeństwie, to jednak co-
raz częściej spotykamy się wśród młodych ludzi w wieku 19 – 20 lat z dużą niechę-
cią do odbywania przez nich zasadniczej służby wojskowej. Często młodzi ludzie 
twierdzą, że służba wojskowa jest to dla nich stratą czasu oraz „dziurą w życiory-
sie”3 i z tego względu do wojska nie pójdą. Służba wojskowa przeszkadza im 
w normalnej stabilizacji życiowej oraz utrudnia im spełnienie swoich planów życio-
wych.  

„Do wojska nie pójdę, bo to strata czasu. W ciągu roku mogę zdobyć dobrze 
płatną pracę. Już w tej chwili prowadzę sklep z płytami na Ochocie. Powodzi mi się 
całkiem dobrze”.4 

Spoglądając z pozycji obrony jest to bardzo niepokojąca sytuacja, jaka obec-
nie coraz częściej ma miejsce w naszym kraju. Sprawa ta wymaga w miarę szyb-
kiego uregulowania, gdyż w społeczeństwie odbija się ona negatywnym oddźwię-
kiem. Mówimy o powszechnym obowiązku, ale jak się dobrze zagłębimy w to zagad-
nienie to zauważamy, że tego powszechnego obowiązku to tak naprawdę u nas 
nie ma. Wystarczy spojrzeć, kto idzie do wojska oraz na odroczenia, ilu i kto z nich 
korzysta. Rok rocznie do poboru staje około 300 tys. poborowych podstawowego 
rocznika, z czego do armii trafia tylko 60 tys. Ponad 90% odroczeń jest wynikiem 
                                                           
2 Polska Zbrojna nr 25, czerwiec 2002, s. 13 
3 Pogląd prezentowany przez 59% badanych 
4 Wypowiedź młodego człowieka na łamach czasopisma Polska Zbrojna nr 23 z czerwca 1999r. 



 
 
 

 
113 

pobierania nauki w szkołach średnich, pomaturalnych oraz wyższych. Duża część, 
bo aż 15% wszystkich poborowych, którzy stają przed komisją lekarską symuluje 
różnego rodzaju choroby. Do najczęstszych należy narkomania i alkoholizm. 

Znaczna grupa, bo aż 56,8% żołnierzy traktuje służbę wojskową jako przy-
mus, który jest unormowany przez państwo normami prawnymi, a tylko 8,5% twier-
dzi, że służba wojskowa to „patriotyczny obowiązek wobec Ojczyzny”.  

W dzisiejszych czasach motywacja do służby wojskowej nabrała powszech-
ności, każdy w tej umiłowanej Ojczyźnie chce coś za coś. Nie widać powszechne-
go obowiązku wobec Ojczyzny, tylko każdy przed oczyma ma jeden cel, a co ja 
będę z tego miał i za ile? Dzisiaj, aby coś zrobić dla Ojczyzny potrzebna jest moty-
wacja. Tutaj w związku z tym ciśnie się pytanie na usta, a gdzie jest patriotyzm 
i umiłowanie Ojczyzny, które tak pieczołowicie kultywowali nasi przodkowie w speł-
nianiu wobec niej powszechnego obowiązku, jakim jest służba wojskowa. W kraju 
naszym nastąpiła dezintegracja systemu powszechnej służby wojskowej, a także 
śmiercią naturalną umarła do niedawna   kultywowana koncepcja społeczeństwa go-
towego do masowej obrony Ojczyzny.  Żołnierze z poboru nie angażują się w służ-
bę wojskową i nie identyfikują się ze swoją jednostką (wojskiem). 

Prawie, co drugi poborowy kierowany jest do zastępczej służby ze względu na 
swoje przekonania, ale ze względu na duże bezrobocie nie wszyscy z nich mogą 
spełnić swój obowiązek z powodu braku wolnych i odpowiednich miejsc pracy (po-
nad 11 tyś. osób).5  

Coraz częściej do zasadniczej służby wojskowej przychodzą młodzi chłopcy 
z podstawowym wykształceniem z przeszłością kryminalną oraz z różnymi uzależ-
nieniami, z którymi się zetknęli jeszcze przed powołaniem ich do zasadniczej służ-
by wojskowej. Bardzo często dowódcy skarżą się, że znaczna część poborowych 
nie tylko nadaje się do szkolenia, ale wymaga resocjalizacji. 

Sytuacja ta powinna skłonić do myślenia elity polityczne w tym parlament, 
prezydenta jako zwierzchnika SZ RP oraz rząd RP do zmiany powszechnego 
obowiązku wobec ojczyzny na ochotniczy. Mówimy o powszechnym obowiązku 
obrony ojczyzny, ba zapisane jest nawet w najwyższym akcie prawnym, jakim jest 
Konstytucja RP to, jeśli się dobrze przyjrzymy temu, w rzeczywistości w Polsce 
obowiązku tego nie ma. Bardzo duży procent młodych mężczyzn na różne sposo-
by uchyla się od tego obowiązku, a do wojska idą tylko nie liczni, którzy nie potrafili 
sobie tego załatwić. Sytuacja ta rodzi poczucie krzywdy wśród tych, którzy trafili do 
wojska i spełniają ten powszechny obowiązek. 

Etos żołnierza jak twierdzi Karl Jaspers pozostał jeszcze tylko w tych krajach 
gdzie używa się broni konwencjonalnej. Natomiast armie, które są wyposażone 
w nowoczesną technikę nasyconą elektroniką wymagają nowego typu żołnierza - 
profesjonalisty. Dzisiaj armia nie powinna być siłą wybraną z narodu, lecz powinna 
być miejscem pracy dla zawodowców, którzy są zdolni do poświęceń, otwartych 
i widzących w tym zawodzie przyszłość dla siebie. 

Obecnie armii potrzebni są ludzie, którzy myślą niestandardowo i będą 
w stanie przeprowadzić ją przez XXI wiek. Oblicze obecnej armii musi ulec rady-
kalnej zmianie. Siłom Zbrojnym RP potrzebna jest skuteczna terapia, którą na 
pewno jest przyjęty przez rząd program profesjonalizacji armii na lata 2008 – 

                                                           
5 Dane Sztabu Gen. WP. 
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2010,6 ale żeby plan ten mógł być skutecznie realizowany bez jakichkolwiek zakłó-
ceń, finanse wojska muszą być stabilne. Nie może być tak, że Sejm RP uchwala 
dla sił zbrojnych odpowiedni wskaźnik procentowy PKB, a rząd przeznacza poniżej 
tego wskaźnika.7 

Aby ludzie młodzi chcieli iść do wojska na kontrakty wojsko  musi zagwaran-
tować im atrakcyjną płacę, która byłaby konkurencyjna dla zawodów w cywilu. 
Profesjonalizacja armii wymaga szybkiego i sporego podniesienia płac, gdyż bez 
tej operacji wojsko nie będzie mogło liczyć na profesjonalistów. 

Szczególnie w specjalnościach najbardziej poszukiwanych na rynku pracy jak: 
informatycy, łącznościowcy, prawnicy, inżynierowie czy lekarze płace muszą być zbli-
żone do tych jakie oferuje cywilny rynek pracy. 

Za wprowadzeniem armii zawodowej przemawia jej rentowność, czyli zysk na 
poniesionych kosztach uzyskania. W siłach zbrojnych powinno stosować się nie-
które zasady rządzące rynkiem. Skoro przedsiębiorstwa najchętniej zatrudniają ludzi 
młodych, kreatywnych, wykształconych i znających języki obce to, co stoi na prze-
szkodzie, aby podobnymi kryteriami kierowała się nasza armia. Dzisiaj wbrew swo-
im interesom, gdyż zmuszają do tego obowiązujące przepisy, do wojska powołuje 
się ludzi przypadkowych i mało kreatywnych.  

W wojsku, a szczególnie w jednostkach operacyjnych, szybkiego reagowania, spe-
cjalistyczne stanowiska jak: dowódca czołgu, dowódca drużyny, działonowy obsłu-
gujący nowoczesny sprzęt, kierowca cysterny paliwowej oraz pojazdu wielotono-
wego, a także tam gdzie eksploatuje się drogą nowoczesną technikę bojową, sta-
nowczo powinno się obsadzać stanowiska żołnierzami zawodowymi. Obsługa 
skomplikowanego sprzętu wymaga profesjonalizacji. Taką właśnie formę stosują 
armie o dużym stopniu uzawodowienia jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. 

                                                           
6 Według rządowego programu profesjonalizacji sił zbrojnych na lata 2008 – 2010, pod koniec 2010 
roku armia ma liczyć 120 000 żołnierzy w tym 90 000 służby czynnej i 30 000 w Narodowych Siłach 
Rezerwowych. 
7 Sejm w 1998 roku przyjął uchwałę o konieczności zapewnienia na obronę wydatków na poziomie 3%. 
Jednak budżet ograniczany jest do poziomu 1,75% w roku 1998, a w roku 1999 do 2,2% PKB. Poziomu 
zakładanego nigdy nie osiągnięto. 
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Zbigniew DZIEMIANKO 
Wyższa szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
 
 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W SYSTEMIE  
BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

 
W demokratycznym państwie, podstawą na której opiera się państwo, to wol-

ne i demokratyczne wybory, samorządność terytorialna oraz grupy dobrowolnie 
zorganizowanych obywateli. 

Wolne i demokratyczne wybory pozwalają wyłowić parlament i rząd. Wspólno-
ty lokalne są podstawowymi komórkami państwa zdolnymi do regulowania spraw 
lokalnych. Natomiast małe grupy społeczne, dobrowolnie zorganizowanych ludzi 
są podstawą każdego demokratycznego państwa.  

Społeczeństwo może przybrać różne formy organizacyjne od organizacji nie-
mających charakteru zarobkowego i realizujących cele o charakterze ogólnym do 
grup nacisku o wyraźnie sprecyzowanych interesach. Decydującym wyznacznikiem 
stopnia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jest ilość, siła i realne możliwości 
działania inicjatyw społecznych oraz stopień rozwoju ich wzajemnych relacji.  

Istnienie społeczeństwa obywatelskiego zakłada szeroką koncepcję obywate-
la, którego aktywność nie ogranicza się tylko do praw i obowiązków, ale współtwo-
rzy on świat wokół siebie. Czyni to najczęściej z innymi obywatelami tworząc orga-
nizacje obywatelskie - organizacje pozarządowe, zrzeszające w sposób dobrowol-
ny ludzi, których podstawowym celem jest wzajemne niesienie pomocy oraz udzie-
lanie niezbędnego wsparcia innym w różnych obszarach potrzeb(zarówno mate-
rialnych jaki i niematerialnych). 

Powszechnie przyjmuje się, iż w państwie demokratycznym organizacje poza-
rządowe stanowią jeden z trzech obszarów działania ludzi i instytucji.1  

Organizacje pozarządowe (ang. non governmental organizations - NGO) biorą 
swój rodowód z określenia non-profit organizations, voluntary associations oraz 
third sektor oraz third sektor (trzeci sektor). Określenie „III sektor” ma odróżnić ten 
typ organizacji od pozostałych dwóch sektorów, tj. administracji publicznej (sektor 
I) i organizacji nastawionych na osiągnięcie zysku (II sektor lub sektor for-profit, 
zwanego inaczej sektorem prywatnym).  

Warto wspomnieć, iż argumenty teoretyczne, uzasadniające potrzebę istnienia i roz-
woju instytucji pozarządowych można znaleźć zarówno w teorii ekonomii, jak i socjologii 
oraz politologii. Z ekonomicznego punktu widzenia sens działania organizacji typu nonpro-
fit uzasadnia się próbą urzeczywistniania przez nie potrzeb społecznych na tych obszarach, 
na których oba sektory (publiczny i prywatny) nie chcą lub nie mogą sprostać wytyczonym 
działaniom. Organizacje sytuują się między państwem a rynkiem i mają charakter instytucji 
uzupełniających, ale nie alternatywnych. Z punktu widzenia socjologii organizacje poza-
rządowe są wyrazem kolektywnego działania opartego na dobrowolności, spontaniczności 
oraz autentyczności potrzeb, które dzięki temu są zaspokajane. Wielość i różnorodność tych 
instytucji oraz ich uczestnictwo w realizacji pożytku społecznego, przyczynia się do rozwo-
ju społeczeństwa obywatelskiego, organizującego się dla wspólnych wartości i realizacji 

                                                           
1 W. Kitler (red.): Samorząd terytorialny w obronie narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 
2005, s. 165-166 
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wspólnych potrzeb. Z kolei na gruncie politologii organizacje pozarządowe – jako trzon 
społeczeństwa obywatelskiego – są zarówno zapleczem, jak i weryfikatorem oraz społecz-
nym kontrolerem działalności politycznej 

W literaturze polskiej istnieje kilka terminów na określenie organizacji pozarządo-
wych. Do najczęściej stosowanych należą: organizacje typu non-profit, dobrowolne, nieza-
leżne, niekomercyjne, itp. Według przyjmowanych kryteriów organizacje te cechują się 
formalną organizacją, niezależnością od struktur państwowych, gospodarczych, samorzą-
dowych, działalnością na rzecz dobra wspólnego oraz zakazem podziału zysku między 
członków organizacji. Wyróżnione cechy wskazują na specyficzny charakter tej formy 
samoorganizacji społecznej. Podstawowy argument sprowadza się do stwierdzenia, iż ce-
lem organizacji pozarządowych nie jest przejmowanie władzy (chcą one pozostać jak sama 
nazwa wskazuje organizacjami pozarządowymi), co nie przekreśla wzajemnej ich współ-
pracy z organami administracji publicznej. Ponadto organizacje pozarządowe kierują się 
zasadami i wartościami, do których zalicza się dobro wspólne, solidaryzm społeczny. Z 
tych względów ich działalność ukierunkowana jest na realizację celów pożytku publiczne-
go. Na uwagę zasługuje również teza, iż organizacje te nie są instytucjami dochodowymi 
(motyw komercyjny nie jest podstawą ich działalności). Nie oznacza to, oczywiście, że nie 
mogą prowadzić działalności gospodarczej, jednak zysk musi być przeznaczony na cele 
statutowe.2 

Działalność organizacji pozarządowych w Polsce określa Ustawa o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia  24 kwietnia 2003 r.3  

Zgodnie z tą ustawą organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostka-
mi sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, 
i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadają-
ce osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje 
i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem że przepisów nie stosuje się do: partii politycz-
nych; związków zawodowych i organizacji pracodawców; samorządów zawodo-
wych; fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka sa-
morządu terytorialnego, chyba że: przepisy odrębne stanowią inaczej, majątek tej 
fundacji nie jest w całości mieniem państwowym, mieniem komunalnym lub mie-
niem pochodzącym z finansowania środkami publicznymi w rozumieniu ustawy 
o finansach publicznych lub fundacja prowadzi działalność statutową w zakresie 
nauki, w szczególności na rzecz nauki; fundacji utworzonych przez partie politycz-
ne; klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 
889, z późn. zm.).  

Pojęcie organizacja pozarządowa nie jest równoznaczne z pojęciem organi-
zacja społeczna: np. związek zawodowy jest organizacją społeczną, lecz nie jest 
organizacją pozarządową. 

Zapisy ustawy szczegółowo określają grupę zadań mających istotne znacze-
nie dla bezpieczeństwa, zarówno na szczeblu państwa jak i lokalnym oraz dla wie-
lu różnych grup społecznych. Do tych zadań należy zaliczyć: pomoc społeczną 
oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, kultywowanie i rozwijanie tradycji 
i świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności, ratow-
                                                           
2 J. Blicharz: Udział polskich organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań administracji publicznej. 
Kolonia Limited 2005, s. 71-72 
3 Dz.U. z 2003 r., Nr 96. poz. 873 z późn. zm. 
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nictwa i ochrony ludności oraz pomocy humanitarnej w sytuacjach klęsk, katastrof, 
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. 

Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia pojawiły się w Polsce 
w tym samym okresie, co w innych krajach Europy. Początkowo zajmowały się 
przede wszystkim działalnością charytatywną, później podjęły również działalność 
korporacyjną, kulturalną, edukacyjną i naukową oraz działalność związaną z pro-
pagowaniem idei rozwoju społecznego i społecznej solidarności oraz działalnością 
związaną z bezpieczeństwem państwa – przygotowaniem społeczeństwa do woj-
ny.  

W okresie dwudziestolecia międzywojennego działało w Polsce kilkadziesiąt 
organizacji pozarządowych działających na rzecz bezpieczeństwa państwa, które 
dzielono na:  

1) Związki kombatanckie wchodzące w skład Federacji Polskich Związków 
Obrońców Ojczyzny. 

2) Organizacje przysposobienia wojskowego. 
3) Towarzystwa wychowania fizycznego i społecznego. 
4) Towarzystwa wychowania fizycznego i społecznego. 
Do pierwszej grupy organizacji należała Federacja Polskich Związków Obroń-

ców Ojczyzny została powołana w 1928 roku do prowadzenia szkolenia wojskowe-
go, wychowania obywatelskiego i fizycznego. Skupiała związki rezerwistów i kom-
batantów. Ważniejsze z nich to:4 Związek Legionistów Polskich; Związek P.O.W; 
Związek Legionistów Puławskich; Związek Żołnierzy I Polskiego Korpusu Wschod-
niego; Związek Inwalidów Wojennych; Legia Inwalidów; Związek b. Ochotników 
Armii Polskiej; Związek Ociemniałych Żołnierzy; Związek Sybiraków; Legion Śląski; 
Związek Oficerów w s.s. Związek b. Uczestników Straży Kolejowej; Stowarzysze-
nie Weteranów Armii Polskiej we Francji; Związek Osadników; Związek Murmań-
czyków; Związek Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863; Związek Ofi-
cerów Internowanych; Związek b. Członków Straży Obywatelskiej; Związek b. Ku-
rierów I Brygady Legionów Polskich; Związek b. Powstańców Śląskich; Związek 
Obrońców Lwowa; Związek Weteranów Powstań Narodowych; Centralny Związek 
Marynarzy Rezerwy; Związek Powstańców i Wojaków OK VIII; Związek b. Woj-
skowych Polskich w Belgii; Związek Legionistek Polskich; Związek b. Drużynia-
czek; Stowarzyszenie Peowiaczek; Stowarzyszenie Strzelczyń 1912-1914; Zwią-
zek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski. 

Do drugiej grupy organizacji przysposobienia wojskowego należały: hufce 
szkolne przysposobienia wojskowego, hufce pozaszkolne przysposobienia woj-
skowego Związku Strzeleckiego, przysposobienie wojskowe specjalne: lotnicze, 
wodne, konne, kolejowe, radiotechniczne, geograficzne, elektrotechniczne, kobiet, 
pocztowe, leśne oraz narciarskie. 

Do grupy towarzystw wychowania fizycznego i społecznego należały: Towa-
rzystwo Gimnastyczne „Sokół”; Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Męskiej; 
Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Żeńskiej; Katolicki Związek Młodzieży Mę-
skiej; Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej; Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet; 
Organizacja Młodzieży Pracującej; Związek Młodych Pionierów; Związek Młodzieży 
Ludowej; Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici”; Legion Młodych; Y.M.C.A.; Rodzina 
Wojskowa; Stowarzyszenie Służby Obywatelskiej; Polski Biały Krzyż; Polski Czer-

                                                           
4 Schemat Organizacji Komitetu Koordynacyjnego przy DOK I, CAW, akta W INO,I.300.68. 25 
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wony Krzyż; Związek Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej; Robotniczy Insty-
tut Oświatowy im. Żeromskiego; Centralne Towarzystwo Ogrodów jordanowskich;  
Straż Przednia. 

Do towarzystw wychowania fizycznego i społecznego należały: Związek Pol-
skich Związków Sportowych; Związek Dziennikarzy Sportowych; Centralny Aka-
demicki Związek Sportowy; Centralny Związek Lekkoatletyki; Centralny Związek 
Piłki Nożnej; Centralny Związek Piłki Ręcznej; Centralny Związek Bokserski; Cen-
tralny Związek Atletyczny; Centralny Związek Tenisowy;  Polski Związek Szermier-
czy; Polski Związek Hokeja na Lodzie; Polski Związek Hokeja na Trawie; Związek 
Towarzystw Kolarskich; Polski Związek Jeździecki; Polski Związek Łyżwiarski; 
Polski Związek Motocyklowy; Polski Związek Narciarski; Centralny Związek Pły-
wacki; Centralny Związek Towarzystw Wioślarskich; Polski Związek Żeglarski; 
Polski Związek Kajakowy; Polski Związek Łuczników; Polski Związek Tenisa Sto-
łowego; Polski Związek Sportów Głuchoniemych; Polski Związek Strzelectwa Spor-
towego; Związek Robotniczych Stowarzyszeń Sportowych; Kobiecy Klub Strzelec-
ki; Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej; Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej; 
Centralny Związek WKS; Klub Kobiecy „Sprawność”. 

Wszystkie z wymienionych kilkudziesięciu organizacji pozarządowych zajmo-
wały się przede wszystkim wychowaniem obywatelskim oraz w zależności od typu 
organizacji przysposobieniem wojskowym lub wychowaniem fizycznym. Ostatecz-
nym celem każdej organizacji było wychowanie swych członków na świadomych 
obywateli państwa polskiego, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.  
Nie można było w tej dziedzinie odrębnie traktować zagadnień wychowania fizycz-
nego i przysposobienia wojskowego czy wychowania patriotycznego. Wszystkie 
one miały służyć potrzebom obrony państwa i wychowania obywatelskiego. 

II wojna światowa oraz dominacja komunistyczna w latach 1945-1989 spowo-
dowała ogromny spadek społecznej aktywności i co za tym idzie zanik społecznej 
działalności społeczeństwa polskiego. Część organizacji pozarządowych została 
zlikwidowana (ich majątki przejęło państwo), część włączono w ideologiczne struk-
tury państwa. 

Po roku 1989 r. organizacje pozarządowe przeżywają swój renesans, dzięki 
przywróconej swobodzie zrzeszania się i zakładania stowarzyszeń. Część organi-
zacji z tradycjami sięgającymi okresu przedwojennego została restytuowana i pod-
jęła swoją statutową działalność (np. Caritas Polska - duszpasterska instytucja 
charytatywna Episkopatu Polski, czy YMCA - Związek Młodzieży Chrześcijańskiej, 
organizacja apolityczna i świecka pracująca nad zaspokojeniem we współpracy 
z organizacjami, urzędami państwowymi i samorządami potrzeb społeczności lo-
kalnych). Powstało wiele nowych fundacji i stowarzyszeń wychodzących naprzeciw 
problemom i potrzebom nowoczesnego społeczeństwa. Pojawiły się organizacje, 
których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie skutkom plag społecznych, takich 
jak: bezdomność, alkoholizm i narkomania. Należą do nich m.in.: Stowarzyszenie 
MONAR przeciwdziałające zjawiskom patologii społecznej w środowisku rodzin, 
narkomanii, alkoholizmowi, bezrobociu, przestępczości nieletnich poprzez tworze-
nie centrów leczenia, sieci punktów konsultacyjnych, schronisk oraz prowadzenie 
akcji profilaktycznych i edukacyjnych, a także fundacja Biuro Służby Krajowej Ano-
nimowych Alkoholików, Fundacja im. Brata Alberta zajmująca się osobami niepeł-
nosprawnymi umysłowo (organizuje i prowadzi specjalistyczne placówki rehabilita-
cyjne i opiekuńcze, pomaga rodzinom z osobami niepełnosprawnymi).  
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W suwerennej Polsce organizacje pozarządowe zajęły się działalnością edu-
kacyjną wśród młodzieży, tworząc niepubliczne szkoły lub fundacje wspomagające 
szkoły państwowe. Powstały fundusze stypendialne i programy pomocy skierowa-
ne do uzdolnionych, ale niezamożnych uczniów oraz tych, którzy chcą kontynu-
ować naukę za granicą (Fundacja Nauki Polskiej, Polska Fundacja Upowszechnia-
nia Nauki, Fundacja Stefana Batorego). Na polskich uczelniach działają organiza-
cje studenckie: Niezależny Zrzeszenie Studentów i Zrzeszenie Studentów Pol-
skich, swoje przedstawicielstwa mają również studenckie organizacje o charakte-
rze międzynarodowych (np. Europejskie Forum Studentów AEGEE czy AISEC - 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych). 
Wśród dzieci i młodzieży działają organizacje pozarządowe nawiązujące bezpo-
średnio do tradycji skautingu: Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) i Związek Har-
cerstwa Rzeczpospolitej (ZHR). 

Wśród największych organizacji pozarządowych zajmujących się sprawami 
kultury trzeba wymienić: Fundację Kultury, Fundację im. Fryderyka Chopina oraz 
fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz zachowania i promocji polskich dóbr 
kultury (np. zabytków, dzieł sztuki). 

W Polsce działają też organizacje specjalizujące się w działaniach na rzecz 
ochrony praw człowieka (np. Helsińska Fundacja Praw Człowieka czy polski od-
dział Amnesty International), monitorujące przestrzeganie praw człowieka i obywa-
tela w Polsce i działające na rzecz ochrony tych praw (w tym praw więźniów) 
w państwach uznawanych za niedemokratyczne. 

Dużą grupę organizacji pozarządowych w Polsce tworzą organizacje proeko-
logiczne, zainteresowane ochroną środowiska naturalnego i działalnością promo-
cyjną takiego systemu gospodarowania bogactwami naturalnymi, który nie zakłóca 
równowagi ekologicznej (np. Fundacja „Nasza Ziemia” - polski koordynator akcji 
„Sprzątanie Świata”, Społeczny Instytut Ekologiczny, Fundacja Wspierania Inicja-
tyw Ekologicznych, Obywatelski Ruch Ekologiczny). 

Ważną działalność prowadzi Fundacja ITAKA, poszukująca osób zaginionych 
i niosąca pomoc rodzinom osób uznawanych za zaginione oraz Polska Fundacja 
Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”, która propaguje postawy humanitarne, 
pomaga osobom uzależnionym żyjącym z HIV i prowadzi hospicjum dla chorych na 
AIDS. Trzeba wspomnieć również Stowarzyszenie „Solidarni Plus”, skupiające się 
na pomocy terapeutycznej, socjalnej i prawnej osobom żyjącym z HIV i chorym na 
AIDS oraz ich rodzinom, i Stowarzyszenie na Rzecz Prewencji HIV/AIDS „TADA”, 
którego celem jest przeciwdziałanie zjawisku pedofilii i rozprzestrzenianiu się zaka-
żeń HIV, działające wśród środowisk szczególnie narażonych na choroby przeno-
szone drogą płciową. 

Wśród największych organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością 
charytatywną trzeba wymienić takie, jak: Polski Czerwony Krzyż (członek Między-
narodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksięży-
ca) – niesie pomoc wszystkim potrzebującym, pozyskuje honorowych dawców 
krwi, prowadzi Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań, zapobiega chorobom za-
kaźnym i cywilizacyjnym, bierze udział w międzynarodowych akcjach pomocy hu-
manitarnej; Caritas Polska (organizacja charytatywna Kościoła Rzymskokatolickie-
go) - organizuje i koordynuje działania pomocowe za granicą i w Polsce i informa-
cyjne; Polska Akcja Humanitarna - niesie pomoc ofiarom wojen i kataklizmów za 
granicą i w Polsce oraz uchodźcom, wspiera szkoły i ośrodki zdrowia w rejonach 
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dotkniętych ubóstwem, prowadzi akcje edukacyjne; Fundacja SOS – obejmuje 
opieką osoby zagrożone ubóstwem i społeczną marginalizacją, inicjuje i stymuluje 
akcje społeczne; Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Organizacje społeczne pełnią też czasami funkcje administracyjną, zastępując 
administrację rządową w niektórych, ściśle określonych sferach życia publicznego. 
Np. Polski Związek Łowiecki, zrzeszający myśliwych, zarządza gospodarką łowiec-
ką, wprowadza limity odstrzałów zwierzyny łownej, kontroluje przestrzeganie okre-
sów ochronnych, prowadzi hodowlę i dokarmianie dzikich zwierząt. Polski Związek 
Wędkarski ma podobne zadania w zakresie połowu ryb słodkowodnych i wydawa-
nia odpowiednich zezwoleń. 

Część organizacji pozarządowych przekształciła się w samorządy zawodowe, 
których autonomię gwarantują oddzielne ustawy. W korporacjach zawodowych 
zrzeszają się obowiązkowo np.: adwokaci, notariusze, lekarze i architekci. Organi-
zacje te mają charakter obligatoryjny, tzn. każdy, kto chce wykonywać zawód pod-
legający prawom korporacyjnym musi spełniać warunki określone przez korpora-
cję. I w tym przypadku państwo przekazało organizacji pozarządowej część swoich 
uprawnień. Rozwiązanie to ma tę zaletę, że jest tańsze niż utworzenie specjalnej 
administracji rządowej i zgodnie ze standardami przyjętymi w demokratycznych 
państwach, przekazuje samym zainteresowanym prawo do decydowania o warun-
kach wykonywania tzw. wolnych zawodów.  

Oddzielną kategorią organizacji pozarządowych są związki zawodowe, orga-
nizacje zrzeszające pracowników, najczęściej jednej gałęzi gospodarki. 

W Polsce działają też organizacje pozarządowe o charakterze międzynaro-
dowym. Część z nich (np. Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja im. Roberta 
Schumana, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja im. Friedricha Berta, 
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności) wspiera polskie organizacje pozarządo-
we w budowaniu dialogu społecznego i społeczeństwa obywatelskiego w demokra-
tycznej Polsce. 

W dziedzinie nauki i techniki polscy inżynierowie i naukowcy współpracują ze 
swoimi kolegami w ramach takich organizacji pozarządowych jak: Międzynarodowy 
Instytut Oceanu Pacem in Maribus (IOIPM), Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS), 
Międzynarodowa Komisja Wielkich Zapór (ICOLD), Międzynarodowa Akademia 
Medycyny Lotniczej i Kosmicznej (IAASM), Międzynarodowa Federacja Mleczarska 
(IDF), Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU), Międzynarodowa Unia Geogra-
ficzna (IGU), Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauk Politycznych (IPSA), Między-
narodowa Komisja Naukowa Organizacji Pracy w Rolnictwie, (ICSMA), Międzyna-
rodowa Unia Architektów (IUA), Międzynarodowa Federacja Geodetów (IFS), Mię-
dzynarodowe Stowarzyszenie Techników Laboratoriów Medycznych (IAMLT). 

Do międzynarodowych organizacji kulturalnych współpracujących z polskimi 
organizacjami pozarządowymi lub instytucjami kulturalnymi należą m.in.: Między-
narodowa Rady Muzyki (ICM), Europejskie Stowarzyszenie Festiwali Muzycznych 
(EAMF), Międzynarodowy Instytut Teatralny (ITI), Międzynarodowe Stowarzysze-
nie Sztuk Plastycznych (IAA), Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Sztuki 
(IAAC), Międzynarodowa Federacja Klubów Filmowych (IFFS), Organizacja do 
spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), Międzynarodowa Rada Ochrony Zabyt-
ków (ICOMOS). 

Na koniec III kwartału 2006 roku w Polsce w rejestrze REGON zarejestrowa-
nych było 55.016 stowarzyszeń, 8.212 fundacji. Gdyby jednak chcieć oszacować 
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rozmiary całego sektora pozarządowego, do liczby tej należałoby dołączyć (dane 
REGON wg stanu na koniec III kwartału 2006 roku) około 15.000 ochotniczych 
straży pożarnych, 3.703 organizacji społecznych (komitety rodzicielskie, koła ło-
wieckie oraz komitety społeczne), 18.523 związków zawodowych, 15.474 jedno-
stek kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, 5.459 or-
ganizacji samorządu gospodarczego i zawodowego oraz mniej liczne grupy związ-
ków pracodawców i partii politycznych. 

Tak więc, jeśli chcielibyśmy traktować wszystkie wymienione tu typy podmio-
tów jako „trzeci sektor”, liczyłby on ponad 120 tys. zarejestrowanych podmiotów.5 

Analiza doświadczeń polskich i zagranicznych wskazuje, iż organizacje poza-
rządowe mają możliwość współdziałania z siłami zbrojnymi na wielu płaszczy-
znach. Działania te mogą dotyczyć bezpośredniego wsparcia wojska w realizacji 
konkretnych zadań na rzecz, lub wspólnie z siłami zbrojnymi, lub też pośrednio, np. 
tworząc społeczną akceptację dla wojska, a także oddziałując na społeczeństwo 
oraz jego stosunek do spraw obronnych. Do podstawowych potrzeb udziału orga-
nizacji pozarządowych w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski można 
zaliczyć:6 

- przyspieszenie budowy społeczeństwa obywatelskiego jako koniecznego 
warunku wykorzystania szansy demokracji, w tym tworzenia bez-
pieczeństwa narodowego; 

- powszechne włączenie i zorganizowanie społeczeństwa oraz wspieranie 
ich działań na rzecz bezpieczeństwa; 

- pobudzanie aktywności społecznej w dziedzinie powszechnego bezpie-
czeństwa; 

- tworzenie bezpieczeństwa społeczności lokalnych jako współczesnej pod-
stawy bezpieczeństwa narodowego; 

- tworzenie bezpieczeństwa indywidualnego; 
- wsparcie organów i służb publicznych w budowie spójnego systemu bez-

pieczeństwa narodowego; 
- monitorowanie i kontrolowanie działalności administracji publicznej w za-

kresie organizacji systemu bezpieczeństwa; 
- skoordynowanie wysiłków podmiotów rządowych i pozarządowych w dzia-

łaniach na rzecz bezpieczeństwa; 
- włączenie i uznanie organizacji pozarządowych za liderów w pewnych ob-

szarach bezpieczeństwa; 
- włączenie wszystkich środków i zasobów będących w posiadaniu państwa 

dla sprostania współczesnym wyzwaniom i zagrożeniom; 
- powszechną edukację dla bezpieczeństwa; 
- wykorzystanie pozytywnych cech charakteru narodowego Polaków, w tym 

umiejętności organizowania się; 
- wsparcie operacji sił zbrojnych w działaniach militarnych i niemilitarnych; 
- tworzenie narodowych sił rezerwy; 
- realizację konstytucyjnego obowiązku obrony ojczyzny; 
- federalizację organizacji pozarządowych; 

                                                           
5 REGON-GUS, dane z września 2006 r. 
6 R. Jakubczak, J. Flis (red.): Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie. 
Warszawa 2006, s. 337-338 
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- przestrzennego i kompleksowego monitoringu współczesnych zagrożeń ja-
ko warunku efektywnego przeciwdziałania im; 

- zapewnienie ekonomiczności działań i ich efektywności. 
Różnorodność organizacji pozarządowych sprawia, iż każda z nich, nawet 

najbardziej specjalistyczna, może zostać właściwie „zagospodarowana” w obsza-
rze realizacji zadań obronnych. Przyniesie to satysfakcję nie tylko społecznikom, 
ale przyczyni się również do podwyższenia naszych możliwości obronnych, a tym 
samym wzmocni tak bardzo potrzebne każdemu człowiekowi poczucie bezpie-
czeństwa. 

Sprostanie współczesnym wyzwaniom i zagrożeniom militarnym i niemilitar-
nym przez demokratyczne państwo wymaga nowoczesnej organizacji bezpieczeń-
stwa narodowego, w której równorzędnie i wzajemnie się uzupełniając uczestniczą 
podmioty rządowe i pozarządowe. 
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Marek Grzegorz NOWAK 
Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu 
 
 

BEZPIECZEŃSTWO STUDENTÓW –  
UCZESTNIKÓW ĆWICZEŃ TERENOWYCH 

 
Streszczenie 
W opracowaniu przedstawiono wybrane aspekty bezpieczeństwa studentów podczas 

obozów i ćwiczeń terenowych. Omówiono zasady bezpieczeństwa, na jakie należy zwrócić 
uwagę jeszcze przed wyjazdem na obóz lub ćwiczenia, w trakcie transportu i samego poby-
tu. Za bezpieczeństwo odpowiedzialni są zarówno organizator, opiekunowie, studenci jak 
również osoby i instytucje na terenie których odbywają się zajęcia. Zwrócono szczególną 
uwagę na rolę regulaminów, które powinny obowiązywać podczas ćwiczeń i obozów oraz na 
znajomość zasad pomocy przedmedycznej. Nie wolno organizować ćwiczeń i obozów w 
miejscach, które nie zapewniają bezpieczeństwa (fizycznego, psychicznego) studentom i ich 
opiekunom. 

 
* * * 

 
Wstęp 
Specyfika studiowania na wielu kierunkach polega na tym, że studenci nie tyl-

ko zapoznają się z teorią, ale także mają poznać w bardzo szerokim wymiarze 
zagadnienia praktyczne. Temu służą m.in. ćwiczenia terenowe. Ten wymiar kształ-
cenia jest szczególnie istotny i ważny np. na kierunku turystyka i rekreacja. Trudno 
sobie wyobrazić, aby w standardach nauczania wyeliminować te formy dydak-
tyczne.1 W literaturze pomija się problem bezpieczeństwa studentów podczas 
pobytu na ćwiczeniach terenowych i obozach, dlatego celem artykułu jest wskaza-
nie wybranych problemów mających wpływ na to bezpieczeństwo, tym bardziej, że 
uczestnictwo studentów w ćwiczeniach terenowych jest często obowiązkowe w 
sytuacji, kiedy stanowią one integralną część studiów i prowadzone są zgodnie z 
obowiązującym planem studiów. Artykuł nie rości sobie prawa wyczerpania tej 
problematyki, a jedynie ma być przyczynkiem do szerszej dyskusji, nad szeroko 
rozumianym problemem ćwiczeń terenowych, w szczególności na kierunkach tury-
styka i rekreacja w wyższych uczelniach.  

Choć uczestnikami ćwiczeń terenowych są osoby w pełni dorosłe, to jednak 
pamiętać musimy o tym, że studenci to specyficzna grupa młodych osób, która nie 
zawsze myśli o swoim bezpieczeństwie. Wiele więc pozytywnych elementów  
z zakresu bezpieczeństwa na ćwiczeniach i obozach, można z jednej strony prze-
jąć od turystów, z drugiej zaś przejąć te wszystkie pozytywne elementy, które 
wpływają na poprawę bezpieczeństwa w sporcie.2 Przecież tak jak istnieją różne 
dyscypliny w sporcie, tak też zakres ćwiczeń terenowych jest różny. Mamy więc 
ćwiczenia terenowe z zakresu historii kultury i sztuki oraz krajoznawstwa, z pilotażu 
i przewodnictwa, geografii turystycznej i szeroko rozumianej turystyki kwalifikowa-
nej, a szczególnie spływy kajakowe i wędrówki górskie. Specyficzną formą są obo-
                                                           
1 W opracowywanych przez ministerstwo standardach przewiduje się likwidację obowiązkowych ćwi-
czeń 
2 Zob. A. Smole: Zarządzanie bezpieczeństwem w sporcie. W: A. Zduniak, M. Kryłowicz: Edukacja dla 
bezpieczeństwa w rodzinie, szkole i pracy. Warszawa-Poznań 2004, s. 259-264 
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zy letnie, których podstawowym celem jest zapoznanie studentów z organizacją 
stałych obozów letnich, a także podniesienie sprawności ogólnej uczestników.3 
Przyjmując słownikowe definicje bezpieczeństwa dowiadujemy się, że bezpieczny 
to „niczym nie zagrożony”, ale również „chroniący przed niebezpieczeństwem”, 
„dający schronienie”.4 Mając na uwadze powyższe, zagadnienie bezpieczeństwa 
podczas ćwiczeń i obozów można i należy rozpatrywać wielopłaszczyznowo. Bo 
przecież bezpieczeństwo studentów to: 

1) Bezpieczeństwo jeszcze przed wyjazdem – wiarygodność organizatora, 
właściwa informacja o celach ćwiczeń, ubezpieczenie, pewna i wiarygodna 
informacja o miejscu docelowym ćwiczeń itp. 

2) Bezpieczeństwo studentów w trakcie transportu – stan techniczny 
dróg, stan techniczny środków transportu, przestępczość drogowa, przepi-
sy transportowe i drogowe w danym kraju oraz stan ich przestrzegania, 
oznakowanie itp. 

3) Bezpieczeństwo w trakcie pobytu – stan przeciwpożarowy obiektów noc-
legowych, higiena i jakość podawanych posiłków, stan i zabezpieczenie 
akwenów wodnych, a nawet postrzeganie przyjezdnych przez ludność 
miejscową itp. 

Pobyt na ćwiczeniach terenowych to nie tylko forma zaliczenia przedmiotu, ale 
także zaspokajanie określonych potrzeb ludzkich. Według teorii hierarchii potrzeb 
Maslowa – potrzeby ludzkie ukształtowane są w pewnej hierarchii.5 Ich zaspokaja-
nie następuje według prawidłowości: od najniższej do najwyższej. Już na drugim 
miejscu tej hierarchii (po potrzebach fizjologicznych) znajduje się potrzeba bezpie-
czeństwa – potrzeba opieki i oparcia, ładu, porządku, wolności od lęku i strachu. 
Dopiero w następnej kolejności zaspokajamy: potrzebę przynależności, potrzebę 
szacunku, a na końcu potrzebę samo urzeczywistnienia, pogłębienia wiedzy, ro-
zumienia i potrzeby estetyczne. O bezpieczeństwo w całości odpowiedzialny jest 
oczywiście organizator, natomiast za prawidłowy przebieg i funkcjonowanie ćwi-
czeń terenowych, a szczególnie obozu odpowiedzialny jest jego kierownik. Dlatego 
kierownik w okresie trwania ćwiczeń lub obozu jest bezpośrednim przełożonym nie 
tylko dla studentów, ale także dla kadry dydaktycznej i innych pracowników obsłu-
gi. Może się to wydawać dziwne, ale na bezpieczeństwo wpływ ma też ekwipunek 
osobisty dostosowany do rodzaju ćwiczeń lub obozu. Zawsze musi znaleźć się 
ciepła kurtka, odpowiednie obuwie i płaszcz przeciwdeszczowy. 

Zapewnienie bezpieczeństwa studentom biorącym udział w ćwiczeniach tere-
nowych i to zarówno podczas samych ćwiczeń jak i w czasie wolnym, jest podsta-
wowym obowiązkiem wszystkich organizatorów takich ćwiczeń, a więc władz 
uczelni jak i samych nauczycieli akademickich sprawujących funkcję kierowników i 
opiekunów, a także wszystkich studentów przebywających na trenie rejonu ćwi-
czeń. Szkolenie studentów zwłaszcza w nieznanym im terenie, wymaga zachowa-
nia szczególnej ostrożności. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa podczas pro-

                                                           
3 Np. w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Turystyki i Zarządzania uczestnicy takiego obozu mogą skorzy-
stać z następujących specjalności: rekreacji ruchowej i form turystyki kwalifikowanej: kajakarstwo tury-
styczne z elementami wycieczek, obozownictwo połączone z wycieczkami rowerowymi, wioślarstwo i 
pływanie w wodach otwartych z elementami ratownictwa, zespołowe gry sportowe, animacja czasu 
wolnego połączona z wykorzystaniem elementów zespołowych gier sportowych i indywidualnych 
4 Por. M. Szymczak (red. naukowa): Słownik języka polskiego. Tom I. Warszawa 1988, s. 147 
5 Por. K. Obuchowski: Galaktyka potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich. Poznań 2000, s. 64-70 
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wadzenia ćwiczeń ujęte i usankcjonowane powinny być w wewnętrznych przepi-
sach już w miejscu wykonywania ćwiczeń. Efektem ćwiczeń terenowych ma być 
przecież z jednej strony zintegrowanie jej uczestników, zmiany ich zachowań czy 
podniesienia motywacji, z drugiej zaś zdobycie i rozwoju nowych umiejętności oraz 
konfrontacja zdobytej wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną.  
 

Bezpieczeństwo przed wyjazdem 
Przygotowanie i kwalifikacje opiekunów, a także zaufanie do nich ze strony 

studentów to jeden z podstawowych czynników mających wpływ na bezpieczeń-
stwo. Dlatego władze uczelni zawsze powinny informować, kto będzie kierował 
określonymi ćwiczeniami. Oprócz tego sposób organizacji zajęć jest bardzo ważny. 
Dobrze byłoby sprawdzić, czy miejsce, w którym mają się odbyć ćwiczenia (doty-
czy to oczywiście sytuacji, gdy ćwiczenia odbywają się pierwszy raz) jest odpo-
wiednio przystosowane. Większość ćwiczeń prowadzone jest na łonie natury. Stąd 
też zagrożenia, jakie mogą przyjść z tej strony to przede wszystkim: porażenie 
piorunem, powódź, silny wiatr, mgła, zimno, spadające kamienie i lawiny, niebez-
pieczeństwa związane z uprawianiem narciarstwa itp. Nie można też bagatelizo-
wać zagrożeń związanych z miejscową ludnością. Tu głównie chodzi o kradzieże 
oraz rozboje i pobicia. Dlatego nie należy się afiszować z gotówką lub drogim 
sprzętem. Unikać należy miejsc, w których przebywają osoby pod wpływem alko-
holu. Pierwszy wyjazd z daną grupą jest najważniejszy, bo jeszcze studentów cha-
rakteryzuje niepewność, ale też pewien rodzaj samodzielności. Kolejne wyjazdy to 
wpadanie w rutynę a ta sprawia, że tracimy poczucie naszego bezpieczeństwa. 

Standardem muszą być krótkie odprawy przed wyjazdem, podczas których 
przedstawić należy regulaminy związane z pobytem i bezpieczeństwem, a po za-
kończeniu ćwiczeń przeprowadzić należy badania sondażowe. Pamiętać należy, 
że skuteczna komunikacja zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Stąd wskazane jest 
filmowanie, nagrywanie, fotografowanie czynności wykonywanych przez uczestni-
ków ćwiczeń. Ważnym czynnikiem jest to, aby regulaminy obowiązujące podczas 
takich ćwiczeń były dostępne przed wyjazdem, a nie dopiero w dniu przyjazdu. 
Podyktowane jest to tym, że wielu studentów nie zawsze zdaje sobie sprawę  
z niedogodności podczas wybranych ćwiczeń terenowych, którym to niedogodno-
ściom nie są w stanie sprostać, chociażby ze względu na stan zdrowia. Nie ma 
przecież takiej potrzeby, aby studenci musieli uczestniczyć we wszystkich propo-
nowanych ćwiczeniach. Muszą jedynie zaliczyć określoną liczbę godzin. Koniecz-
nym zatem wydaje się z jednej strony stworzenie regulaminów określających wa-
runki pobytu na obozie, a z drugiej zaś przeprowadzenia szkolenia, jak zachować 
się w określonych sytuacjach obozowych. 

Przykładem może być regulamin obowiązujący podczas wyjazdów tereno-
wych realizowanych przez Wielkopolską Wyższą Szkołę Turystyki i Zarządzania 
w Poznaniu. W szkole tej do regulaminu ogólnego ćwiczeń terenowych stosuje się 
także regulaminy szczegółowe w zależności od specyfiki ćwiczeń. Tak na przykład 
w regulaminie spływu kajakowego zwraca się uwagę na obowiązek włożenia i za-
pięcia kamizelki asekuracyjnej. Ponadto podczas zajęć na wodzie uczestnik spły-
wu jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania poleceń osoby prowadzącej 
spływ. Można powiedzieć, iż jest to jeden z podstawowych warunków mających 
wpływ na bezpieczeństwo studenta. Uświadamia się także każdego uczestnika, że 
wszelkie dolegliwości i urazy muszą być natychmiast zgłoszone osobie prowadzą-
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cej spływ. Może należałoby stworzyć coś w rodzaju „kodeksu”, w którym oprócz 
ogólnej metodyki prowadzenia ćwiczeń znalazła by się tematyka pojedynczych 
ćwiczeń spełniająca cele takiego szkolenia i była dostosowana do potrzeb uczest-
ników. Ważne jest to, aby uwzględnić w takim kodeksie sytuacje, w których dla 
zrealizowania ćwiczeń korzystać się będzie z usług innych firm. Wówczas muszą 
one zrozumieć naszą potrzebę szkoleniową i skupić się nad wybranym konkretnym 
obszarem, a nie kilkoma na raz. Bardzo pomocnym w zapewnieniu bezpieczeń-
stwa może okazać się konspekt przeprowadzenia ćwiczeń, w którym powinny zna-
leźć się nie tylko cele, środki i narzędzia oraz spodziewane rezultaty, ale także 
grożące niebezpieczeństwa i możliwości ich przeciwstawienia się. 

Inny problem, to bezpieczeństwo związane z przejazdem w miejsce zakwate-
rowania. Najczęściej przejazd odbywa się autokarem całą grupą, ale też we wła-
snym zakresie. Jeżeli jest to prywatny samochód również w regulaminie powinno 
być wyraźnie zaznaczone, czy podczas ćwiczeń samochód ten może być używany 
i w jakim zakresie. Nauczyciele akademiccy, którzy są organizatorami ćwiczeń 
powinni prowadzić już podczas zajęć wykładowych krótką działalność propagan-
dowo - uświadamiającą w formie pogadanek, ogłoszeń wywieszanych w pomiesz-
czeniach uczelni, tablic ostrzegawczych i informacyjnych. Duża rola w tej materii 
powinna też przypaść nauczycielom prowadzącym zajęcia z prawa. Zwrócenie 
uwagi bowiem na prawne konsekwencja zwłaszcza tzw. wybryków chuligańskich, 
które zwarte są szczególnie w Kodeksie wykroczeń, zwiększa bezpieczeństwo 
uczestnikom. W wielu wypadkach koniecznym jest powiadomienie odpowiednich 
organów o mających odbyć się ćwiczeniach i obozach. Dotyczy to takich organów 
jak np.: komisariatu policji, straży leśnej i pożarnej, a nawet pobliskiego ośrodka 
zdrowia lub najbliższego lekarza. 
 

Bezpieczeństwo w trakcie ćwiczeń 
Ćwiczenia terenowe odbywają się przez cały rok akademicki. Stąd pewna 

trudność związana ze wskazaniem konkretnych czynników mających wpływ na 
bezpieczeństwo wszystkich uczestników ćwiczeń terenowych. Każdy wyjazd 
wprawdzie na ćwiczenia terenowe wymaga sprawnej organizacji, ale wyjazd 
w góry musi być naprawdę starannie przygotowany. Większe niebezpieczeństwo 
dla uczestników będzie w okresie zimy niż lata. Niebezpieczeństwo chociażby 
zagrożenia lawinowego, które latem nie występuje. 

Specyficzne są natomiast ćwiczenia terenowe realizowane podczas wyjazdów 
zagranicznych. Pojawia się wówczas konieczność poinformowania studentów 
o systemie prawnym obowiązującym w miejscu pobytu. Zakwaterowanie uczestni-
ków odbywa się najczęściej w ośrodkach wczasowych. Są to najczęściej pensjona-
ty, domki letniskowe i pola namiotowe nad jeziorami, w pobliżu lasu, itp. W tym 
ostatnim przypadku szczególnie należy zwracać uwagę na niebezpieczeństwo 
kąpieli czy zaginięcia w lasach. Przepisy prawa wyraźnie określają, jakie wymogi 
musi zapewnić organizator zwłaszcza w zakresie wymogów budowlanych, sanitar-
nych czy przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Dlatego kierownik 
i studenci powinni zwracać uwagę na te wymogi. Przebywanie na różnych obiek-
tach w trakcie ćwiczeń może stwarzać realne zagrożenie dla życia i zdrowia, choć 
to teoretycznie może wydawać się niemożliwe. Dlatego każde odstępstwo od obo-
wiązujących zasad zachowania wymogów bezpieczeństwa tworzy przesłankę do 
powstawania wypadków. Ich następstwem może być śmierć, bądź trwałe kalectwo, 
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nie tylko sprawców, ale również przypadkowych osób znajdujących się w pobliżu. 
Lekceważenie zakazów to główna przyczyna tragicznych zdarzeń. Przyjezdny nie 
orientujący się w realiach odwiedzanego miejsca jest łatwym łupem dla złodziei 
i oszustów. W związku z powyższym elementarną formą pomocy uczestnikom 
ćwiczeń i obozów jest udzielanie wszechstronnej informacji, która ułatwi porusza-
nie się po danym terenie, przestrzeże przed zagrożeniami i niebezpieczeństwami, 
a w przypadku pobytu zagranicznego zapozna z miejscowym prawem, obyczajami, 
odmiennościami kulturowymi i religijnymi. Wskazanie bezpiecznych miejsc, w któ-
rych mogą w wolnym czasie przebywać studenci, uświadomienie, że poruszać się 
powinno po oznakowanych szlakach turystycznych (pieszych, rowerowych, kaja-
kowych, konnych) oraz nadzór nad przestrzeganiem właściwych przepisów,  
to zadania spoczywające na organizatorach, czyli kierownikach ćwiczeń i obozów. 
Zwracać należy uwagę na jakość sprzętu. Nie sugerować się tym, że ktoś inny go 
sprawdził, tylko sprawdzić go jeszcze raz samemu, zwłaszcza wtedy, gdy od tego 
sprzętu zależeć będzie nasze zdrowie lub życie. Jeżeli okazałoby się, że wykona-
nie pewnych ćwiczeń wymaga od studenta określonych zdolności fizycznych lub 
psychicznych oraz odpowiedniego przygotowania, a nie jest on tego pewien, lepiej 
zrezygnować z ich wykonania. Miejsce ćwiczeń terenowych to także miejsce po-
tencjalnych wypadków powodowanych przez samych uczestników ćwiczeń jak 
i osoby trzecie. Przecież samo przejście lub przejazd z jednej miejscowości do 
drugiej drogą publiczną może być potencjalnym zagrożeniem. 

Ważne jest, aby opiekun lub przynajmniej część uczestników była przeszkolo-
na w udzielaniu pierwszej pomocy, a ponadto w szkolenie powinni być zaangażo-
wane dodatkowe osoby czuwające nad organizacją i bezpieczeństwem uczestni-
ków. Sami uczestnicy zaś powinni być optymalnie zabezpieczeni podczas wyko-
nywania ćwiczeń np. liny, kaski, okulary ochronne itp. Widoczność na drodze  
to podstawowy czynnik bezpieczeństwa. Dlatego koniecznym wydaje się znajo-
mość przepisów w tej materii. Tu oczywiście pamiętać musimy o elementach od-
blaskowych, bo podnosi to bezpieczeństwo uczestników na drodze, ale także, 
a może przede wszystkim, uczestnicy powinni być przeszkoleni w zakresie pierw-
szej pomocy przedmedycznej. Tu wyraźnie należy zwrócić uwagę na konieczność 
zabezpieczenia terenu zdarzenia po to, aby w pierwszej kolejności zabezpieczyć 
życie ratownika, ofiar i innych osób. Dlatego koniecznie ustawiamy trójkąt ostrze-
gawczy, w samochodzie włączamy światła awaryjne i wyjmujemy kluczyk ze sta-
cyjki. Przystępując do udzielania pierwszej pomocy należy przestrzegać następu-
jących zasad: 

- ocenić, co było przyczyną wypadku lub innego zdarzenia, aby wyelimino-
wać czynnik powodujący zagrożenie życia; 

- zabezpieczyć miejsce zdarzenia; 
- ocenić stan poszkodowanych; 
- wezwać pomoc informując o liczbie i stanie poszkodowanych; 
- udzielić pomocy przedmedycznej stosownie do zastanych obrażeń; 
- wspierać psychicznie poszkodowanych, koniecznie informując o tym co się 

dzieje wokół; 
- przeciwdziałać wstrząsowi, bo może on być przyczyną śmierci lub poważ-

nych zmian w organizmie; 
- zapobiegać dalszym urazom i kontrolować stan i czynności życiowe po-

szkodowanego; 
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Podczas ćwiczeń terenowych może dojść do wielu zdarzeń: omdlenia, krwotoku, 
wstrząsu, złamania, oparzenia, pogryzienia przez zwierzęta itp. Jeżeli uczestnik 
ćwiczeń ma krótkotrwałą utratę przytomności, uczucie słabości, zawroty głowy, 
bladość, to znaczy, że nastąpiło omdlenie. W przypadku omdlenia należy położyć 
poszkodowanego na wznak, unieść jego kończyny dolne w celu dopływu krwi do 
mózgu. Można poszkodowanego posadzić i pochylić jego głowę tak, aby znalazła 
się poniżej poziomu serca. Przy krwotokach koniecznie ratownik powinien używać 
jednorazowych rękawiczek. Krwotok zewnętrzny tamujemy stosując bezpośredni 
ucisk palcami na krwawiącą ranę. Stosujemy opatrunek uciskowy. Staramy się 
unieść krwawiącą kończynę nad poziom serca. Przy krwotoku wewnętrznym sto-
sować miejscowe ochładzanie. Każdy człowiek inaczej reaguje na doznawane 
urazy, ale jeżeli występuje lęk, osłabienie, bladość, wilgotność skóry, przyspiesze-
nie akcji serca i oddechu oraz zaburzenie świadomości to poszkodowany jest we 
wstrząsie. Należy wtedy ułożyć taką osobę na wznak, unieść nogi do góry i za-
pewnić spokój. Różnymi metodami łagodzić występujący ból, chociażby stosując 
zimne okłady. 

Bezpieczeństwo musi też zapewnić właściciel ośrodka, w którym studenci 
przebywają. Warto wiedzieć, że jego odpowiedzialność ograniczona jest tylko wte-
dy, gdy do powstania szkody przyczynił się sam student. Właściciel ośrodka odpo-
wiada między innymi za brak zabezpieczeń miejsc niebezpiecznych dla życia 
i zdrowia studentów, którzy przebywają w ośrodku lub doprowadza do tego,  
że znaki lub napisy informujące o niebezpieczeństwie stają się nieczytelne itd. 
Gdyby więc doszło do wypadku na skutek wskazanych zaniedbań, to właściciel 
ośrodka musi poszkodowanemu studentowi wypłacić odszkodowanie. Odszkodo-
wanie czy zadośćuczynienie przysługuje studentom także wtedy, gdy stan ich 
zdrowia pogorszył się na skutek zatrucia pokarmowego, ale tylko wtedy, gdy żywili 
się w miejscowej stołówce. Nie tylko chodzi tu o zepsute jedzenie, ale także o za-
nieczyszczoną wodę, nieprzestrzeganie warunków sanitarnych przy produkcji żyw-
ności, niezachowywanie należytej czystości oraz zatrudnianie przy pracy z żywno-
ścią osób, których stan zdrowia uniemożliwia wykonywanie tego rodzaju pracy. 
Wypłata określonej kwoty może być z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzyw-
dę, cierpienie fizyczne, psychiczne, ból i inne dolegliwości. Aby więc zwiększyć 
bezpieczeństwo w tym zakresie, zauważone nieprawidłowości należy niezwłocznie 
zgłosić Państwowej inspekcji Sanitarnej. 

Jak już wcześniej wspomniano ćwiczenia terenowe odbywają się także poza 
granicami naszego kraju. Dlatego koniecznym wydaje się sprawdzenie czy nie jest 
konieczne zaszczepienie się jako metoda ochrony przed chorobami. Wydaje się 
także, że niezależnie od tego czy ćwiczenia odbywają się w kraju, czy poza jego 
granicami studenci powinni być zaszczepieni przeciwko wirusowemu zapaleniu 
wątroby typu A i B, a wyjeżdżający w tereny leśne także przeciwko kleszczowemu 
zapaleniu opon mózgowych. Organizator ćwiczeń powinien posiadać podręczną 
apteczkę z niezbędnymi lekami i środkami opatrunkowymi. Niezależnie od tego 
studenci cierpiący na określone dolegliwości również we własnym zakresie powinni 
posiadać swoje leki. Pamiętać jednak należy, że leki nie lubią słońca i muszą być 
właściwie przechowywane, zwłaszcza w okresie upałów. Mało tego w pewnych 
określonych sytuacjach inni uczestnicy ćwiczeń powinni mieć informację – szcze-
gólnie kierownik – co podawać w określonej sytuacji, a czego nie ze względu na 
chociażby uczulenie. W tym miejscu koniecznie należy zauważyć, że szeroko  
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rozumiane bezpieczeństwo zdrowotne uczestników ćwiczeń terenowych zależne 
jest przede wszystkim od nich samych. Dlatego należy pić wodę butelkowaną lub 
przegotowaną. Chronić jedzenie przed owadami, a przed posiłkiem koniecznie 
trzeba myć ręce. Przebywając w miejscach zalesionych i nad wodą koniecznie 
stosować należy preparaty odstraszające insekty, a szczególnie komary, które 
przenoszą wiele chorób. Także korzystanie z uroków słońca powinno być umiar-
kowane. Po powrocie zaś, gdy nie czujemy się dobrze powinniśmy umówić się na 
wizytę u lekarza. Powinniśmy też wiedzieć jak szybko możliwe jest dotarcie do 
szpitala w razie wypadku; czy firma z usług, której korzystamy zapewnia ubezpie-
czenie NW dla uczestników, które obejmuje również wypadki mogące się zdarzyć 
podczas wykonywania ćwiczeń. Normą powinno stać się uruchomienie wszystkim 
znanego numeru telefonicznego, który stałby się tzw.„telefonem bezpieczeństwa 
dla uczestników ćwiczeń i obozu”. 
 

Zakończenie 
Przedstawione powyżej problemy to tylko wybrane zagadnienia bezpieczeń-

stwa uczestników ćwiczeń terenowych i obozów. Jednak już z powyższego zesta-
wienia problemów wynika, że tylko niektóre i nieliczne dotyczą zabezpieczenia 
przez organizatorów, większość zaś zależna jest od samych uczestników. Oprócz 
fizycznego, liczy się bezpieczeństwo psychiczne. Uczestnicy nie zawsze są przy-
gotowani psychicznie do wykonania proponowanych ćwiczeń. Dlatego ważne, by 
nauczyciel potrafił zapewnić im psychiczne bezpieczeństwo, by nie wprowadzał 
niezdrowej rywalizacji, czy też nie zmuszał np. kogoś, kto ma lęk wysokości, do 
skoków z mostu na linie. Podczas zajęć praktycznych cały czas należy obserwo-
wać studentów, a rozmowy przeprowadzać w trakcie i po ćwiczeniach. Bardzo 
ważna jest ewaluacja każdego wyjazdu. Koniecznie należy wypełnić kartę ćwiczeń 
terenowych w której podać należy: imię i nazwisko studenta, nr jego albumu, rok 
rozpoczęcia studiów, rodzaj i miejsce ćwiczeń, datę ich rozpoczęcia i zakończenia, 
nazwisko prowadzącego (kierownika ćwiczeń), liczbę godzin oraz datę i podpis 
prowadzącego.6 Należy opracować zajęcia terenowe tak, by uczyły pracy w zespo-
le, komunikacji, zarządzania projektem czy przywództwa, a także odpowiedzialno-
ści za innych. Bardzo ważne jest sprawne podsumowanie ćwiczeń i wyciągnięcie 
z nich wniosków korygujących, które uczestnicy, a zwłaszcza organizatorzy powin-
ni wdrożyć organizując kolejne ćwiczenia. Firma szkoleniowa dostosowuje do 
potrzeb klienta proporcje szkolenia – podział czasu na: ćwiczenia outdoor (gry, 
zadania, itp.); podsumowania i wnioski związane z postawami i umiejętnościami 
uczestników (tzw. psychologiczno – społeczne); podsumowania i wnioski związane 
z wdrażaniem konkretnych zachowań w codziennej pracy, zarządzaniem i strategią 
firmy (tzw. biznesowe). 

Główny trener prowadzący szkolenie outdoor: 
- ukończył specjalistyczny kurs w ośrodku szkoleniowym przygotowującym 

do pracy trenerów outdoor (kursy przygotowujące do prowadzenia szkoleń 
w sali szkoleniowej nie są wystarczające) lub   

- ma min. 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w sali, połączone z 
doświadczeniem zdobytym jako ratownik GOPR (Górskie Ochotnicze Po-

                                                           
6 W Wielkopolskiej Wyższej Szkole Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, karta ta nosi nazwę „Karta 
zaliczeniowa ćwiczeń terenowych i obozów”. Obowiązuje ona w okresie 3 lat studiów 
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gotowie Ratunkowe), TOPR (Tatrzańskie...), JOPR (Jurajskie...), przewod-
nik wysokogórski PSPW (Polskie Stowarzyszenie Przewodników Wysoko-
górskich) lub licencją instruktora PZA (Polski Związek Alpinizmu)  

Główny trener prowadzący projekt outdoor nastawiony na rozwój umiejętno-
ści, motywowanie lub budowanie zespołu ma również: 

- min. 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w terenie (nie wchodzi w 
to okres prowadzenia szkoleń w sali)   

- doświadczenie w pracy na stanowisku menedżerskim  
Firma szkoleniowa gwarantuje, iż za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne 

uczestników odpowiadać będą osoby: 
- posiadające niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w zabezpieczaniu za-

jęć terenowych  posiadające przygotowanie psychologiczne do takiej pra-
cy  przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy.   

wyposażone w min. 1 apteczkę dla każde szkolonej grupy  
Trenerzy firmy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowa-

dzenia zajęć w formie outdoor. Na życzenie klienta składają też pisemne oświad-
czenie o historii bezpieczeństwa na prowadzonych przez firmę szkoleniach.  

Pełny tekst Kodeksu:  
Tego typu szkolenia nazywane są przez fachowców "extreeme" - gdy zawiera-

ją bardzo ekstremalne zajęcia, lub "adventure" - gdy sporty ekstremalne dozowane 
są w sposób przystępny dla przeciętnej osoby, niemającej szczególnej kondycji ani 
przygotowania. – Ale równie często realizujemy formę "pleasure" czyli taką, która 
nie zawiera zajęć ekstremalnych, a wszystko dobywa się na łące w lesie albo w 
parku – mówi Jan Mądry – te zajęcia są równie dobre. Nie ma prostej korelacji 
pomiędzy ekstremalnością zajęć, a ich wartością edukacyjną, wszystko zależy od 
potrzeb klienta.  

Kryterium jest tu dawka adrenaliny i emocji, jaka powinna być dostarczona 
uczestnikom szkolenia. Powinna być zauważalna – by szkolenie zapadło w pa-
mięć, ale nie nadmierna – by w emocjach nie zgubić celu treningu. Jeżeli ktoś nig-
dy nie brał udziału w grach typu "Pleasure", poziom "Adventure" może być dla nie-
go nieco zbyt emocjonujący (chyba, że np. uczestnicy są młodzi i na co dzień 
uprawiają sport). I odwrotnie – gdy ktoś oswoił się już grami w parku, kolejne szko-
lenie na łące nie zapadnie w pamięć tak, jak sesja w jaskini.  

Oczywiście, im więcej zajęć ekstremalnych, tym wyższy koszt szkolenia. Spe-
cjalistyczny sprzęt, ratownicy, rozpoznanie terenu szkolenia – to wszystko kosztu-
je. Jeżeli więc firma szkoleniowa oferuje swoje usługi po bardzo niskich cenach, 
warto ją dokładniej sprawdzić. Zdarzały się już przypadki, że firma była tania, bo 
kupowała używany lub nieatestowany ekwipunek, albo zaniżała liczbę instrukto-
rów.  

 
- - Dobrze poprowadzone zajęcia outdoor nie są bardziej niebezpieczne niż 

wycieczka po lesie albo jazda samochodem – zapewnia Jacek Skrzyp-
czyński. W jego firmie nigdy nie zdarzył się jeszcze wypadek, podobnie w 
Training Partners. – Choć lekkie siniaki czy otarcia naskórka mogą się 
czasem przytrafić – dodaje Jan Mądry.  

Jednak w historii polskich szkoleń outdoor zdarzyło się kilka groźnych wypad-
ków. Choć jest to margines (odsetek osób wracających ze szkoleń z urazami liczy 
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się w promilach), to jednak twórcy kodeksu apelują, by klienci weryfikowali poziom 
bezpieczeństwa szkolenia.  

Przede wszystkim warto pytać o przygotowanie i kwalifikacje trenerów i ra-
towników. Oprócz tego - o sposób organizacji zajęć. - Jeżeli zdecydujemy się na 
zorganizowanie outdooru, to sprawdzamy, czy miejsce, w którym ma się odbyć 
szkolenie, jest odpowiednio przystosowanie i sprawdzone – mówi Joanna Bączyk, 
specjalista ds. szkoleń w British American Tobacco.  

- – Poza tym pytamy, jak szybko możliwe jest dotarcie do szpitala w razie 
wypadku; czy firma szkoleniowa zapewnia ubezpieczenie NW dla uczest-
ników, które obejmuje również wypadki mogące się zdarzyć podczas szko-
lenia; czy wśród trenerów i logistyków jest osoba przedszkolna w udziela-
niu pierwszej pomocy; czy w szkolenie zostaną zaangażowane dodatkowe 
osoby czuwające nad organizacją i bezpieczeństwem uczestników i czy 
uczestnicy są optymalnie zabezpieczeni podczas wykonywania ćwiczeń: 
uprzęże, liny, kaski, okulary ochronne itp.  

Ale oprócz fizycznego, liczy się bezpieczeństwo psychiczne. - Uczestnicy nie 
zawsze są przygotowani psychicznie do wykonania proponowanych ćwiczeń – 
zwraca uwagę Joanna Bączyk. – Dlatego ważne, by trener potrafił zapewnić im 
psychiczne bezpieczeństwo, by nie wprowadzał niezdrowej rywalizacji ani nie 
zmuszał np. kogoś, kto ma lęk wysokości, do skoków z mostu na linie – dodaje 
Jacek Skrzypczyński.  

- W końcu efekt szkolenia outdoor liczy się miarą zintegrowania uczestni-
ków, rozwoju nowych umiejętności, zmiany zachowań czy podniesienia 
motywacji, a nie liczbą siniaków, poziomem stresu i liczbą kalorii, jaką 
zrzucili uczestnicy podczas morderczego biegu przez las – konkluduje pre-
zes Training Partners.  

  
 
Firma szkoleniowa dostosowuje do potrzeb klienta proporcje szkolenia – po-

dział czasu na: 
- ćwiczenia outdoor (gry, zadania, itp.)   
- podsumowania i wnioski związane z postawami i umiejętnościami uczest-

ników (tzw. psychologiczno – społeczne)   
- podsumowania i wnioski związane z wdrażaniem konkretnych zachowań w 

codziennej pracy, zarządzaniem i strategią firmy (tzw. biznesowe)  
Główny trener prowadzący szkolenie outdoor: 
- ukończył specjalistyczny kurs w ośrodku szkoleniowym przygotowującym 

do pracy trenerów outdoor (kursy przygotowujące do prowadzenia szkoleń 
w sali szkoleniowej nie są wystarczające) lub   

- ma min. 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w sali, połączone z 
doświadczeniem zdobytym jako ratownik GOPR (Górskie Ochotnicze Po-
gotowie Ratunkowe), TOPR (Tatrzańskie...), JOPR (Jurajskie...), przewod-
nik wysokogórski PSPW (Polskie Stowarzyszenie Przewodników Wysoko-
górskich) lub licencją instruktora PZA (Polski Związek Alpinizmu)  

Główny trener prowadzący projekt outdoor nastawiony na rozwój umiejętno-
ści, motywowanie lub budowanie zespołu ma również: 

- min. 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w terenie (nie wchodzi w 
to okres prowadzenia szkoleń w sali)   



 
 
 

 
132 

- doświadczenie w pracy na stanowisku menedżerskim  
Firma szkoleniowa gwarantuje, iż za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne 

uczestników odpowiadać będą osoby: 
- posiadające niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w zabezpieczaniu za-

jęć terenowych   
- posiadające przygotowanie psychologiczne do takiej pracy   
- przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy.   
- wyposażone w min. 1 apteczkę dla każde szkolonej grupy  
Trenerzy firmy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowa-

dzenia zajęć w formie outdoor. Na życzenie klienta składają też pisemne oświad-
czenie o historii bezpieczeństwa na prowadzonych przez firmę szkoleniach.  

Pełny tekst Kodeksu:  
Bardzo przydatnym będzie doświadczenie organizacyjne organizatora ćwi-

czeń, ale też studentów, którzy zaliczyli kilka takich ćwiczeń terenowych, którzy – 
odwołując się do własnych doświadczeń – mogą stać się autorytetami dla uczest-
ników. To oni powinni przeprowadzić szkolenie dotyczące zachowania i bezpie-
czeństwa na obozie. Istotna jest też metodologia ćwiczeń i obozów rozumiana jako 
sposób konstruowania zadań, dobierania ćwiczeń do programu szkolenia, ich ko-
lejność, styl prowadzenia i podsumowywania. Należałoby chyba przyjąć zasadę, 
że na jednego opiekuna nie powinno przypadać więcej niż 15-20 studentów. Im 
trudniejsze ćwiczenia i warunki pobytowe, tym mniejsza liczba studentów przypa-
dająca na jednego opiekuna. 

Wydaje się, że wprowadzenie do programów ćwiczeń terenowych zagadnień 
z zakresu bezpieczeństwa winno być obowiązkowe. Każdy uczestnik powinien 
wręcz pisemnie potwierdzić, że został przeszkolony w tym zakresie. Jedno jest 
pewne - nie powinno się organizować ćwiczeń i obozów w miejscach, w których nie 
można zapewnić 100% bezpieczeństwa ich uczestnikom. Pozytywne oceny stanu 
bezpieczeństwa będą zapewne rodziły chęć wyjazdu na kolejne zajęcia terenowe, 
tak w grupie studentów, jak i ich opiekunów. 
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Zbigniew Krzysztof KNOP 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 
 
I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „BEZPIECZEŃSTWO. 
ŚWIAT – EUROPA – POLSKA. OD PRZESZŁOŚCI DO PRZYSZŁOŚCI” 

5 CZERWCA 2008, POZNAŃ 
 
Dnia 5 czerwca 2008 roku w siedzibie Wyższej szkoły Bezpieczeństwa  

w Poznaniu odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo. 
Świat – Europa – Polska. Od przeszłości ku przyszłości”. Organizatorem Konferen-
cji była Katedra Historii Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedziba w Poznaniu. 
Pomysłodawcą i Przewodniczącym tego spotkania był prof. zw. dr hab. Kazimierz 
Dopierała – kierownik Katedry Historii. W skład Komitetu Naukowego Konferencji 
weszli: prof. zw. dr hab. Kazimierz Dopierała (przewodniczący), prof. zw. dr hab. 
Kazimierz ADAMEK, dr Dominika Czajkowska-Ziobrowska, dr Grażyna Gradziń-
ska, prof. dr hab. Daniel Fic, prof. dr hab. Eugeniusz Kameduła, ks. dr Zbigniew 
Knop, prof. zw. dr hab. Roman KULCZYCKI, prof. dr hab. Maria Musielak, dr Wie-
sław Otwinowski, prof. zw. dr hab. Kazimierz Pająk, prof. dr hab. Andrzej Prymeń-
ski, dr Dorota Rondalska oraz dr Andrzej Zduniak. 

Komitet Organizacyjny Konferencji stanowili: dr Danuta Bartkowiak (przewod-
nicząca), dr Eric Ambukita, dr Magdalena Biniaś-Szkopek, dr Ryszard Dąbrowski, 
mgr Jerzy Golianek, mgr Anna Kołodziej, dr Piotr Kwiatkiewicz, dr Zbigniew Po-
pławski, mgr Michał Rutkowski oraz dr Stanisław Żelaźniewicz.  

Konferencję rozpoczął ks. dr Zbigniew Knop, Prorektor ds. Edukacji Wyższej 
Szkoły Bezpieczeństwa. Powitał przybyłych gości i prelegentów. Otwierając Konfe-
rencję zwrócił uwagę na problem różnorakich zagrożeń, które towarzyszyły, towa-
rzyszą i zapewne będą towarzyszyć ludzkości. Podkreślił konieczność podejmo-
wania działań mających na celu zmniejszenie grożących niebezpieczeństw. Pro-
rektor wyraził nadzieję, że rozpoczynająca się I Ogólnopolska Konferencja Nauko-
wa „Bezpieczeństwo. Świat – Europa – Polska. Od przeszłości ku przyszłości” 
będzie nie tylko jednym z wielu postulatów dotyczących bezpieczeństwa świata i 
człowieka, ale również ukaże sposoby praktycznego działania w zakresie edukacji 
dla szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.  

Zakres tematyczny Konferencji obejmował trzy aspekty: Historia 1. Człowiek 
i jego bezpieczeństwo w dziejach 2. Ochrona dóbr kultury 3. Ochrona mienia pu-
blicznego i prywatnego w historii Współczesność Systemy ochrony – rzeczywi-
stość i przyszłość Systemy ochrony informacji wczoraj i dziś W dobie zagrożenia 
terroryzmem – wczoraj, dziś, jutro Profilaktyka Edukacyjna rola mediów (promocja 
i reklama bezpieczeństwa) Potrzeby nauczania zachowań w sytuacjach kryzyso-
wych Lekcja Matki – Historii – wielkie kataklizmy uczą właściwych zachowań. 

Obrady Konferencji odbywały się w trzech sesjach.  
 

Sesja I – prowadzący ks. dr Zbigniew Knop, Prorektor WSB 
 Referaty wygłosili: 
- dr Marcin SIENKIEWICZ (Uniwersytet Wrocławski), Uwarunkowania pol-

skiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w pierwszych dekadach XXI 
wieku; 
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- dr Grzegorz TOKARZ (Uniwersytet Wrocławski), Lustracja w III Rzeczypo-
spolitej. Zarys problemu; 

- dr Piotr KWIATKIEWICZ (WSB), Nieznane oblicza wojny z terrorem: Kon-
flikt zbrojny jako element kreowania polityki cenowej na rynkach naftowych 
na przełomie XX i XXI wieku. 

 
Sesja II – prowadzący dr Piotr Kwiatkiewicz 
Referaty wygłosili: 
- dr Jacek POSŁUSZNY, dr Elżbieta POSŁUSZNA (Akademia Pedagogiki 

Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), Ressentiment w dzia-
łaniu. Problem masakr szkolnych; 

- dr inż. Arkadiusz LIBER (Politechnika Wrocławska, Instytut Informatyki 
Stosowanej), bezpieczeństwo wiedzy, a nowe metody kryptologiczne; 

- dr Justyna JAKUBOWSKA-BARANEK (UAM), Twórcza adaptacja człowie-
ka warunkiem konstruktywnego działania w sytuacji nowej; 

- dr Matylda GWOŹDZICKA-PIOTROWSKA (Wyższa Szkoła Bankowa, Po-
znań), Ochrona prawna oskarżonego i pokrzywdzonego w procesie kar-
nym;  

- dr hab. Sławomir TECŁAW, dr Waldemar NOWOSIELSKI (Wyższa Szkoła 
Informatyki Przedsiębiorczości w Bydgoszczy), Bezpieczeństwo w świa-
domości społecznej Polaków na przełomie XX i XXI wieku. 

 
Sesja III – prowadząca dr Danuta Bartkowiak 
Referaty wygłosili: 
- dr Zbigniew DZIEMIANKO (WSB), Człowiek i bezpieczeństwo na prze-

strzeni dziejów; 
- dr Błażej BALEWSKI (WSB), Niszczenie talentów a bezpieczeństwo spo-

łeczne; 
- dr Magdalena BINAŚ - SZKOPEK (WSB), Kiedy brat jest wrogiem czyli jak 

walki synów Bolesława Krzywoustego wpłynęły na zmianę struktur elit wła-
dzy we państwie; 

- mgr Jadwiga RAKOWSKA (Przedszkole nr 15 Calineczka), Ochrona pol-
skości myślą przewodnią publicystycznej walki J. I. Kraszewskiego o 
„Oświatę dla ludu” od schyłku lat 40 po II połowę XIX w. 

- dr Danuta BARTKOWIAK (WSB), Kolej transandyjska, cud techniki XIX w. 
– problemy bezpieczeństwa 

- prof. zw. dr hab. Kazimierz DOPIERAŁA (WSB), Historyczne koncepcje 
bezpieczeństwa Europy. 

 
Każda Sesja kończyła się żywą dyskusją uczestników.  
Na zakończenie prof. zw. dr hab. Kazimierz Dopierała podsumowując Konfe-

rencję stwierdził że spełniła ona zamierzenia i oczekiwania organizatorów; po-
twierdziła, że problem bezpieczeństwa był i jest jednym z najważniejszych proble-
mów ludzkości, a także uświadomiła, że pomocą w rozwiązywaniu tego problemu 
jest prowadzenie szeroko rozumianej edukacji dla bezpieczeństwa. Prof. dr hab. 
Kazimierz Dopierała zaprosił wszystkich uczestników na następną Konferencję nt. 
„Bezpieczeństwo. Świat – Europa – Polska. Od przeszłości do przyszłości”. 
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