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WPROWADZENIE 
 
 
Z przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce kolejny numer Przeglądu 

Naukowo – Metodycznego „Edukacja dla Bezpieczeństwa” – kwartalnika, w którym 
publikujemy artykuły oryginalne i przeglądowe z zakresu specjalności i dyscyplin 
naukowych uprawianych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Pozna-
niu, sprawozdania z konferencji naukowych, a także recenzje ciekawych publikacji 
naukowych pojawiających się na rynku wydawniczym. Przegląd to swoiste forum 
wymiany doświadczeń i poglądów w szerokim zakresie merytorycznym. 

W dziale Pedagogika siódmego Numeru Lidia Haremza i Andrzej Kusztelak 
poruszają temat szybszego i skuteczniejszego uczenia się. Zagadnieniom 
z zakresu problematyki dziecięcej, a szczególnie edukacji zdrowotnej w przedszko-
lu uwagę poświęciła Ewelina Flatow. W obu przypadkach Autorzy skupili się na 
jakże bieżących w obecnym czasie pytaniach. Nie da się zauważy ogromnego 
wpływu, jaki na rozwój społeczeństwa, a zwłaszcza na wychowanie dzieci i mło-
dzieży mają zmiany tempie życia i współczesnym modelu rodziny. W tej części 
również temat edukacji obronnej kontynuują Zbigniew Dziemianko i Waldemar 
Łagodowski, którzy swą uwagę skupili tym razem na środowisku kobiet w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego. Adam Majewski, z kolei, prezentuje w swoim 
artykule słynne manifesty poznańskich „Ósemek”, przypominając tym samym jak 
istotnie Teatr Ósmego Dnia zaznaczył swą obecność w kulturze i historii nie tylko 
regionu, ale przede wszystkim sceny teatralnej. Jak wiele wniósł swą działalnością 
w życie życie artystyczne i kulturalne Polski. 

W dziale Zarządzanie Zeszytu, który maja Państwo w rękach, Zbigniew Dzie-
mianko przedstawia w swym artykule powiat w systemie zarządzania kryzysowego. 
Temat niejako kontynuuje Krzysztof Pająk, który na przykładzie powiatu pilskiego 
i miasta Piły dokonuje analizy ryzyka z wykorzystaniem metody APELL. Również 
w tej części Edyta Ślachcińska porusza zagadnienia dotyczące sprzedaży w Pol-
sce książek elektronicznych, zwracając szczególna uwagę na funkcjonalność 
i użytecznoś witryn sklepów internetowych wspomniane produkty oferujących. 

Historia walki Centralnej Agencji Wywiadowczej z terroryzmem, przedstawio-
na przez Joannę Jeziorną, otwiera część poświęconą Bezpieczeństwu Narodowe-
mu. Zagadnienia związane z kryzysem i sytuacją kryzysową są tematem artykułu 
przedstawionego przez Wiesława Otwinowskiego. Tematykę zabezpieczenia logi-
stycznego w sytuacjach kryzysowych porusza również Kazimierz Adamek. Jan 
Prokopiuk przybliża koncepcję narodu jako podmiotu bezpieczeństwa narodowego, 
a Henryk Lisiak koncepcję bezpieczeństwa Polski w kontekście bezpieczeństwa 
Federacji Rosyjskiej. 

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem poruszamy również w czwartym 
z bloków tematycznych tego wydania Przeglądu Naukowo – Metodycznego: Bez-
pieczeństwo Wewnętrzne. Rozpoczyna go artykuł Wiesława Stacha, w którym 
Autor rozważa bezpieczeństwo publiczne jako specjalność kształcenia. Uwagi 
Jana Prokopiuka i Kateryny Shestokovej, dotyczące tożsamości lokalnej na Buko-
winie i jej istotności w kontekście stabilności i bezpieczeństwa państwa oraz Agaty 
Poszyler-Adamskiej, Dariusza Kayzera i Andrzeja Czerniaka – w zakresie oceny 
migracji pierwiastków śladowych w glebie przydrożnej, podkreślają istotność bez-
pieczeństwa wewnętrznego z punktu widzenia polityki kraju, wieloaspektowo poru-
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szają problemy współczesnego państwa. Karolina Flieger w swym artykule opo-
wiada natomiast o dziejach polskich formacji policyjnych do okresu międzywojen-
nego, zamykając tym samym ostatnią część tego wydania. 

Pozwalamy sobie wyrazić podziękowania Autorom poszczególnych artykułów 
za przyjęcie zaproszenia do dyskursu na łamach Siódmego Numeru Przeglądu 
Naukowo – Metodycznego „Edukacja dla bezpieczeństwa”, bez których udziału 
zeszyt ten nie mógłby powstać. 

Życzę wszystkim interesującej lektury. 
 

Agnieszka KOWALSKA 
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Lidia HAREMZA 
Niestacjonarne Podyplomowe Studium Przygotowania Pedagogicznego 
Andrzej KUSZTELAK 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
 
KTÓŻ Z NAS NIE CHCIAŁBY UCZYĆ SIĘ SZYBCIEJ, PRZYJEMNIEJ 

I DO TEGO ZAPAMIĘTYWAĆ BARDZIEJ TRWALE... 
 
 
JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIEJ? 
Edukacja naszych czasów opiera się o skuteczność uczenia się. Poszukuje 

się różnych czynników, od których zależy efektywność uczenia. Niektórzy autorzy 
wskazują nawet na wyższość trafnego wyboru metod uczenia przez uczącego się, 
nad jego zdolnościami i wrodzonymi właściwościami jego układu nerwowego do 
szybkiego i trwałego zapamiętywania.1 Inni uważają, że dla poprawienia efektyw-
ności uczenia, oprócz organizowania, bardzo istotne jest własne przekonanie 
o możliwościach, czyli chcieć to móc.2 Istnieje duża dostępność bogatej literatury 
na temat skuteczności uczenia się, stąd możliwości zgłębiania tego tematu są 
niemal nieograniczone. 

Co to znaczy uczyć się efektywnie? 
Poszukując odpowiedzi na to pytanie można natrafić w literaturze na dwa 

sposoby pojmowania pojęcia – uczenie się. Jedni, jak E. Hilgard i I. Kurcz, traktują 
uczenie szeroko, jako proces, dzięki któremu jakaś aktywność powstaje lub zmie-
nia się w wyniku reagowania na daną sytuację, jednak pod warunkiem, że zmian 
tych nie można przypisać procesowi wzrostu, dojrzewania ani jakiemuś chwilowe-
mu stanowi organizmu, jak na przykład w przypadku zmęczenia lub pod wpływem 
działania środków farmakologicznych.3 W tym też szerokim znaczeniu uczenie, 
określa się jako korzystanie z doświadczenia dającego konkretne korzyści uczą-
cemu się. Ponadto proces ten charakteryzuje się tym, iż wywołuje względnie trwałe 
zmiany w zachowaniu jednostki, co można zaobserwować na podstawie uzyskiwa-
nych przez nią rezultatów. Takie ujęcie przewiduje możliwość uczenia się w każdej 
„dziedzinie” zachowania ludzkiego, a nie tylko w zakresie zdobywania wiedzy czy 
umiejętności.4 

Inni, na przykład Z. Pietrasiński, T. Buzan, Z. Brześkiewicz, uczenie się rozpa-
trują z kolei w wąskim zakresie i oznacza ono według nich właśnie czynność na-
bywania wiedzy i umiejętności. Z. Włodarski o takiej czynności, mówi wówczas, 
gdy ktoś podejmuje jakieś działanie, by coś przyswoić. W takim też znaczeniu 
używa się tego określenia najczęściej w języku potocznym i dotyczy ono działania 
takiego jak na przykład: czytanie, powtarzanie, przeprowadzanie porównań, doko-
nywanie analiz, rozwiązywanie zadań matematycznych, pisanie wypracowań oraz 
uprawianie ćwiczeń gimnastycznych.5 Na uczenie się w sensie czynności i to 
                                                        
1Z. Pietrasiński: Sztuka uczenia się. Warszawa 1990 
2K. Gozdek-Michaëlis: Rozwiń swój genialny umysł. Warszawa 1997; tegoż Supermożliwości twojego 

umysłu. Warszawa 1998; G. Dryden., J. Vos: Rewolucja w uczeniu. Poznań 2000 
3E. Hilgard: Wprowadzenie do psychologii. Warszawa 1967, s. 371; I. Kurcz: Uczenie się i pamięć. 

W: T. Tomaszewski (red.): Psychologia. Warszawa 1975, s. 247-248 
4 F.G. Zimbardo: Psychologia i życie. Warszawa 2005; J.R. Anderson: Uczenie się i pamięć-integracja 

zagadnień. Warszawa 1998 
5 Z. W łodarski, A. Matczak: Wprowadzenie do psychologii- podręcznik dla nauczycieli. Warszawa 1998 
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czynności skutecznej wskazuje wielu autorów. Obecnie istnieje mnóstwo przewod-
ników dostępnych w księgarniach, które wskazują jak się uczyć, aby nauka była 
efektywna. Opracowanie pod takim właśnie tytułem Jak się uczyć proponuje 
J. Rudniański. Według niego uczyć się skuteczniej to: „uczyć się lepiej, sprawniej 
myśleć, lepiej zapamiętywać, uzyskiwać lepsze stopnie, a jednocześnie – odrabiać 
lekcje krócej i z mniejszym wysiłkiem”.6 Z. Brześkiewicz poleca uczniom także 
wskazówki dotyczące organizacji uczenia, przygotowywania do lekcji, odrabiania 
prac domowych. Według niego, aby uczeń mógł poprawić efektywność uczenia, 
powinien też w mniejszym stopniu denerwować się podczas odpowiedzi ustnych 
i publicznych wystąpień. Zaleca, w tym celu, większą staranność w przygotowywa-
niu do lekcji i wykorzystywanie sposobów usprawniania koncentracji, aby lepiej 
skupić uwagę na lekcjach i podczas przygotowywania do nich.7 S. Lehrl proponuje 
uczniom ćwiczenia trenujące pamięć, które podnoszą sprawność umysłu.8 Niektó-
rzy autorzy, jak na przykład K. Gozdek–Michaëlis, wskazują, iż uczyć się skutecz-
nie to znaczy po prostu nabywać wiedzę i umiejętności w trwały, a równocześnie 
łatwy sposób. Bardzo ważne jest też, zdaniem autorki, uzmysłowienie uczącemu 
się o jego nieograniczonych możliwościach i wyposażenie go w umiejętność ste-
rowania własnymi procesami myślowymi.9 G. Dryden i J. Vos z kolei powiedzieli, 
że „nauka jest najbardziej efektywna wówczas, kiedy sprawia radość” 10. Tak więc, 
ogólnie rzecz biorąc, uczyć się skutecznie to uczyć się szybko, trwale i przyjemnie.  

Styl uczenia się 
Zważywszy na to, iż na uczenie się można wpływać mniej lub bardziej inten-

sywnie, z większym lub mniejszym staraniem, tak też będzie ono niejednakowo 
skuteczne. Na ową skuteczność natomiast znaczący wpływ ma wybór strategii 
uczenia przez uczącego się, w zależności od jego własnych potrzeb, cech rozwo-
jowych oraz właściwości indywidualnych.11 Dlatego każdy uczeń powinien poznać 
swoje mocne i słabe strony, poznać swój styl, w którym zgłębia własną wiedzę 
i poszerza umiejętności. Według Z. Brześkiewicza style uczenia się można rozpa-
trywać w dwóch płaszczyznach. Pierwsza dotyczy sposobu odbierania informacji. 
Jedni zdobywają wiedzę poprzez konkretne doświadczenia, a drudzy preferują 
abstrakcyjne przemyślenia. W drugiej płaszczyźnie, w której istotny jest sposób 
przetwarzania lub wykorzystywania informacji, jedni lubią zdobytą wiedzę czynnie 
eksperymentować, inni zaś ograniczają się do obserwowania i refleksji. W praktyce 
nie można zaszufladkować uczących się do poszczególnych typów, gdyż pomię-
dzy abstrakcją i konkretem oraz refleksją i eksperymentem istnieją stany pośred-
nie.12 Dlatego B. Prashing, jak opisują G. Dryden i J Vos, opracowała praktyczny 
program analizowania stylów uczenia się poszczególnych uczniów i ustalania in-
dywidualnego stylu pracy. Program ten pozwala zdiagnozować styl uczenia się 
ucznia na podstawie odpowiedzi, na zadane mu pytania. Każdy uczeń posiada 
cechy jednego z czterech stylów uczenia się.13 Uczniowie mogą być umownie na-
zwani jako odkrywcy, myśliciele, pragmatycy oraz ludzie czynu. W rzeczywistości 
                                                        
6 J. Rodniański: Jak się uczyć? Warszawa 2001, s. 4 
7 Z.W. Brześkiewicz: Jak być lepszym uczniem w szkole i człowiekiem w życiu. Białystok 2004 
8 S. Lehrl: Trening pamięci. Katowice 2005 
9 K. Gozdek-Michaëlis: Rozwiń swój…, op. cit. 
10 G. Dryden, J. Vos, op. cit., s. 269 
11 Z. W łodarski, A. Matczak, op. cit. 
12 Z.W. Brześkiewicz: Superumysł – jak uczyć się trzy razy szybciej. Warszawa 1996, s. 39-40 
13 G. Dryden, J. Vos, op. cit., s. 355-363 
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każdy uczący się korzysta przeważnie z dwóch stylów, jednak jeden z nich jest 
zazwyczaj dominujący. Wiedza o własnym stylu uczenia się i umiejętność jego 
prawidłowego zdiagnozowania, ma niebagatelny wpływ na dobór odpowiednich dla 
siebie najbardziej efektywnych sposobów uczenia się.14 Uczniowie zdobywający 
wiedzę w stylu odkrywców porządkują informacje poprzez refleksję, lubią obser-
wować i umiejętnie wyciągają wnioski z doświadczeń. Muszą jednak zarezerwować 
dużo czasu na wykonanie zadania. Pozytywnie wpływają też na ich naukę dozna-
nia wizualne, a łatwość uczenia wspomagana może być u nich poprzez skojarze-
nia myślowe. Myśliciele natomiast kochają świat teorii i idei. Uczą się w sposób 
zaplanowany kierując się logicznym i racjonalnym myśleniem. Pracują najczęściej 
w pojedynkę, a informacji poszukują czytając książki. Trzeci styl uczenia prezentu-
ją pragmatycy, którzy uwielbiają eksperymentować. Chętnie wyszukują różnych 
sposobów zastosowania teorii w twórczych projektach. Ostatni styl nazwany stylem 
człowieka czynu charakteryzuje się myśleniem uporządkowanym i twardo osadzo-
nym w rzeczywistości. Uczenie się w tym stylu najlepiej przebiega, gdy materiał 
jest zorganizowany w mniejszych częściach. Uczniowie ci zapamiętują bardzo 
łatwo, gdy mogą coś zobaczyć, usłyszeć, dotknąć lub samodzielnie wykonać. 
Szczególnie ukierunkowany jest więc na aktywne działanie.15 

Niezależnie jednak od dominującego stylu, w jakim się uczniowie uczą, by na-
uka stała się bardziej efektywna zaleca się stosowanie jak największej ilości róż-
nych sposobów zdobywania wiedzy jednocześnie. Paleta metod zdaje się być sze-
roka, ale można je usystematyzować pod względem kanałów jakimi informacje 
mogą docierać do uczącego. A mianowicie poprzez słuchanie, oglądanie, mówie-
nie, działanie, dotykanie oraz smakowanie bądź wąchanie, a nawet wykorzystywa-
nie intuicji.16 Tak więc im więcej zmysłów zaangażuje uczący się do pracy tym 
nauka staje się bardziej skuteczna.  

C. Galloway mówi, że „pedagogowie przeprowadzili mnóstwo badań w celu 
ustalenia, czy jakieś metody są lepsze od innych: uzyskane wyniki nie wykazały 
jednak ogólnej wyższości żadnej z nich”.17 Nie ma takiej samej metody na efek-
tywne uczenie się dla wszystkich. Istotna staje się natomiast umiejętność uczniów 
związana z poznawaniem samego siebie i doborem odpowiednich, indywidualnych 
sposobów uczenia. Ogólnie rzecz biorąc wartości nabiera wiedza o sobie, o stylu 
jaki ucząca się jednostka preferuje i o innych czynnikach warunkujących uczenie 
oraz umiejętność odpowiedniego wykorzystania tej wiedzy. 

Determinanty uczenia się 
Według Z. Włodarskiego można wyodrębnić dwojakiego rodzaju uwarunko-

wania uczenia się. Pierwsze z nich to właściwości uczącego się podmiotu, to jest 
zarówno cechy rozwojowe ucznia (zależne więc od jego fazy rozwojowej), jak 
i jego cechy indywidualne, takie jak: inteligencja, zdolności specjalne, przedstawio-
ny wyżej styl poznawczy, zainteresowania, nastawienie, poziom aspiracji oraz mo-
tywy uczenia się.18 Leonardo da Vinci kiedyś powiedział, że „tak jak jedzenie bez 

                                                        
14 Z.W. Brześkiewicz: Superumysł…, op. cit., s. 40-44 
15 G. Dryden, J. Vos, op. cit. s. 359-363 
16 K. Gozdek-Michaëlis: Rozwiń swój…, op. cit. 
17 C. Galloway: Psychologia uczenia się i nauczania. Warszawa 1988, s. 11 
18 Z. W łodarski, A. Matczak. op. cit. 
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apetytu szkodzi zdrowiu, tak samo nauka bez zapału niszczy pamięć i nic z niej 
w głowie nie zostaje”.19 

Drugim determinantem uczenia są wszystkie czynniki sytuacyjne: poprzedza-
jące, bieżące oraz następujące po uczeniu się. Zarówno w sytuacji poprzedzającej 
uczenie jak i następującej po nim, istotna jest ogólna aktywność ucznia oraz ucze-
nie się innych treści, przy czym sytuacja poprzedzająca może być przyczyną trans-
feru pozytywnego lub negatywnego. Znaczy to, że sytuacja poprzedzająca może 
odpowiednio pomagać lub przeszkadzać w opanowaniu następnych treści. Sytua-
cja następująca po uczeniu się innych treści z kolei sprzyja ułatwianiu bądź hamo-
waniu retroaktywnemu, co znaczy, że wyuczony później materiał może odpowied-
nio poprawiać lub utrudniać wydobywanie wcześniej wyuczonego materiału.20 Aby 
zapobiec niekorzystnym dla zapamiętywania zjawiskom takim jak transfer nega-
tywny i hamowanie retroaktywne przestrzegać należy podczas nauki różnych tre-
ści, kilku- do kilkudziesięcio- minutowych przerw na relaks lub poprawienie koncen-
tracji. Najbardziej wskazane jest, by uczniowie zrezygnowali w trakcie pauzy, na 
przykład z oglądania telewizji, czytania czasopism, zaglądania do Internetu lub 
poddawania się innym szumom informacyjnym. Najbardziej regenerującym prze-
rywnikiem w nauce może być za to ruch na świeżym powietrzu, posiłek albo relaks 
przy muzyce klasycznej, na przykład barokowej, której słuchanie, dodatkowo zale-
ca się w trakcie nauki. Wskazuje na to odkrycie Łozonowa, potwierdzające pozy-
tywny wpływ słuchania utworów na przykład Vivaldiego na zharmonizowanie funk-
cjonowania ciała i umysłu w trakcie uczenia się i podnoszenie jego efektów.21 Sy-
tuacja w trakcie uczenia obejmuje warunki zewnętrzne: otoczenie fizyczne i higienę 
psychiczną. czyli rytm biologiczny. Wydajność umysłowa podlega wahaniom, uwa-
runkowanym biologicznie. S. Lehrl wskazuje na, najkorzystniejsze dla pracy umy-
słu, godziny przedpołudniowe i wczesny wieczór, aż do godzin przed zaśnięciem.22 
W fazie uczenia istotne znaczenie odgrywają także sposoby dochodzenia do no-
wych treści i zapoznawania się z nimi. Efekty uczenia się można zwiększać po-
przez wzbudzanie aktywności poznawczej, odpowiedni dobór drogi odbioru treści 
oraz stosowanie zarówno obrazów spostrzeżeniowych jak i wyobrażeniowych, 
a także organizowanie nowych treści w celu włączenia ich w strukturę własnej wie-
dzy.23  

Pamięć i zapamiętywanie 
Zdaniem I. Kurcz właściwe organizowanie nauki wymaga znajomości prawi-

dłowości rządzących pamięcią. Niektórzy badacze wyodrębnili więc trzy fazy za-
pamiętywania. Pierwsza to kodowanie, druga – przechowywanie i trzecia – odtwa-
rzanie tego, co zostało przechowane w pamięci. Im sprawniej będą przebiegały 
powyższe etapy, tym nauka będzie bardziej skuteczna.  

Fazę pierwszą zapamiętywania można ograniczyć do jednego spostrzeżenia, 
ale czasem wymaga od uczącego się intensywnej pracy. Skuteczność kodowania 
można poprawiać, poprzez odpowiedni sposób organizacji powtórzeń. Badający to 
zjawisko określili, że uczeń lepiej zapamiętuje wówczas, gdy rozłoży powtórki 

                                                        
19 D. O’Brien: Sztuka zapamiętywania. Warszawa 2001, s. 76 
20 Z. W łodarski, A. Matczak, op. cit., s. 117-121 
21 G. Dryden, J. Vos, op. cit. 
22 S. Lehrl, op. cit., s. 92 
23 Z. W łodarski, A. Matczak, op. cit. 
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w czasie, podzieli obszerny materiał na mniejsze porcje, a następnie powtarza 
całość oraz stosuje próbne odtwarzanie.24  

T. Buzan stwierdził, że „jeśli uczeń właściwie zorganizuje system powtarzania 
i utrwalania materiału trwałość pamięci zatrzyma się na tym samym poziomie, który 
pojawia się tuż po zakończeniu lektury. Aby to osiągnąć powtarzanie nie może być 
przypadkowe”.25 Wskazuje więc na krzywą Ebbinghausa, według której zapomina-
nie przebiega początkowo szybko, a z czasem coraz wolniej. Płyną z tego istotne 
wnioski na temat organizacji powtórek przedstawionych na wykresie.  

 

 
Wykres 1. Zalecana przez T. Buzana organizacja powtórek 
Źródło: T. Buzan: Genialna Pamięć. 2007, s. 32 
 
Tony Buzan proponuje więc, dający trwały efekt zapamiętywania, system po-

wtórek. Polega on na tym, że pierwsza powtórka powinna nastąpić po 10 minutach 
od podania materiału, następna po 24 godzinach, trzecia po 1 tygodniu, czwarta po 
1 miesiącu i ostatnia po 6 miesiącu. Im później następuje pierwsza powtórka, 
a okresy między powtarzaniem tego samego materiału będą krótsze z biegiem 
czasu, tym efektywność uczenia się staje się mniejsza.26 Oprócz odpowiedniego 
rozkładania powtórek w czasie, uczeń powinien wiedzieć kiedy zaprzestać powta-
rzania. Zakończenie nauki zanim nastąpi 400% przeuczenie się pomoże uniknąć 
dezintegracji wyuczonego wcześniej materiału. Z. Włodarski wskazuje też na pozy-
tywną postać przeuczenia się (do 400%) pozwalającą na bardziej trwałe opanowa-
nie materiału.27 

Dominic O’Brien - Wielokrotny Mistrz Zapamiętywania - proponuje sposoby 
poprawiające efekty w pierwszej fazie zapamiętywania: posługiwanie się wyobraź-
nią, kojarzenie, umiejscawianie, podnoszenie koncentracji i obserwowanie. 
Wszystkie te wskazówki pochodzą ze starożytnej Grecji.28 Już antyczni nauczycie-
le wpajali swoim uczniom, że aby coś zapamiętać, należy: skupić uwagę, tworzyć 
wyraziste i żywe wyobrażenia, kojarzyć rzeczy nowe ze znanymi, porządkować 
niespójny materiał oraz wiele razy powtarzać.29 K. Gozdek-Michaëlis wskazuje 

                                                        
24 I. Kurcz, op. cit., s. 315-319 
25 T. Buzan: Rusz głową. Łódź 2007, s. 68 
26 T. Buzan: Genialna pamięć. Łódź 2007, s. 68-71 
27 Z. W łodarski, A. Matczak, op. cit. 
28 D. O’Brien, op. cit. 
29 Z. Pietrausiński, op. cit. 
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także na szereg metod ułatwiających w znacznym stopniu kodowanie nowych in-
formacji. Według niej, aby w optymalny sposób zakodować informacje należy je 
grupować tak, aby zwiększyć liczbę początków i końców, które znacznie szybciej 
i bardziej trwale są kodowane. Ponadto pozytywny wpływ na kodowanie ma wyko-
rzystywanie skojarzeń, twórczych wyobrażeń, wyolbrzymianie, wyróżnianie, po-
rządkowanie, rysunki, kolory, rymy i rytmy, a także ruch, i oczywiście powtarzanie. 
Nie można także zapomnieć o pozytywnym nastawieniu na zapamiętywanie, ua-
trakcyjnianiu i dodawaniu humorystycznych wątków do zapamiętywanych treści, 
dzięki którym uwalniają się pozytywne emocje.30 

W drugim etapie zapamiętywania, czyli przechowywaniu informacji występuje 
często proces zapominania, który spowodowany bywa zjawiskiem interferencji, 
czyli nakładania się na siebie różnych informacji przybierając postać hamowania 
pro- i retroaktywnego. Odnosi się to do faktu obniżonego przechowywania, na sku-
tek pojawienia się w pamięci nowych informacji o podobnej treści. Pozytywne efek-
ty wykluczenia tego niekorzystnego zjawiska osiągnąć można wprowadzając dłuż-
sze przerwy na relaksację pomiędzy podobnymi zadaniami albo poprzez zastoso-
wanie odmiennych metod w ich uczenia się.31  

Ostatnia faza zapamiętywania to przywoływanie z pamięci. Zdolność odszu-
kiwania danych z pamięci w dużej mierze zależy od tego, jak zostały uporządko-
wane i zmagazynowane w mózgu podczas zapamiętywania. Przypominanie sobie 
wymaga pewnej strategii myślowej, zaczynającej się raczej od odwołania do logiki 
niż do przypadku. Jednak sama tylko logika może nie przynieść oczekiwanych 
rezultatów. Wtedy do poszukiwań włączyć można podświadomość, poprzez two-
rzenie skojarzeń o charakterze emocjonalnym oraz powstającym za pośrednic-
twem zmysłów. Otoczenie, w którym wystąpiło coś czego nie można sobie przy-
pomnieć, także może stać się sygnałem pomocnym przy wyszukiwaniu danych 
z pamięci. Psycholodzy nazywają to zjawisko „pamięcią uzależnioną od kontek-
stu”.32  

Przykładowe techniki usprawniające uczenie się 
Obecnie usprawnień w kwestii uczenia się poszukuje wielu, ale ogromną falę 

zainteresowania tematem wznowił w latach 60-siątych XX w Tony Buzan. Autor ten 
skorzystał z zapomnianych na wiele lat systemów zapamiętywania, pochodzących 
ze starożytnej Grecji.33 Tony Buzan jest propagatorem wielu ciekawych technik 
pracy umysłowej. Pierwszą, którą chciałabym przedstawić jest historyjka łańcu-
chowa, należąca do systemów zakotwiczania w pamięci. System ten w istotny 
sposób pozwala wykorzystywać wyobraźnię i kojarzenie, prowokuje do uaktywnie-
nia wszystkich zmysłów, a jednocześnie odwołuje się do logicznego funkcjonowa-
nia mózgu. Historyjki mnemoniczne (łańcuchowe) idealnie nadają się do zapamię-
tywania mało lub wcale nie powiązanych ze sobą elementów. Polega to na tworze-
niu obrazów z określonych kluczowych słów (istotnych do zapamiętania), które 
zaleca się ułożyć według własnych skojarzeń, wiążąc je kolejno w opowieść. Autor 
wskazuje, by historyjka była jednak prosta, wyrazista i działająca stymulująco na 
wszystkie zmysły, a treść przyprawiona była szczyptą przesady. Wynika to z pro-

                                                        
30 K. Gozdek-Michaëlis: Supermożliwości…, op. cit., s. 86-98 
31 T. Tomaszewski (red.), op. cit., s. 332-335 
32 D. O’Brien, op. cit. 
33 Z. W łodarski: Z tajemnic ludzkiej pamięci. Warszawa 1990 
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stej zasady, że najlepszymi wyzwalaczami pamięci mogą być w tym momencie 
ruch, kolor, humor, porządek, sekwencyjność, atrakcyjność oraz wyolbrzymianie.34  

Poprawę efektywności uczenia w dużej mierze można osiągnąć dzięki umie-
jętności szybkiego czytania ze zrozumieniem. Propagatorem tej techniki jest także 
Tony Buzan, autor podręcznika szybkiego czytania. Wskazuje on, iż przede 
wszystkim aby osiągnąć sukces w tej dziedzinie potrzebna jest wiara w poprawę 
swoich wyników w szybkości czytania. Często bowiem przyczyna niesprawnego 
czytania tkwi w niedocenianiu zdolności naszych oczu, które bez trudu pracują 
z szybkością skanera. Znając jednak skłonność oka do nieregularnych ruchów 
zaleca się, by podczas czytania wskazywać kierunek ruchu gałek ocznych przesu-
wając wskaźnik poniżej linii tekstu. Stanowi to doskonały sposób utrzymania kon-
centracji i uwagi. W udoskonalaniu technik szybszego czytania niezbędne są także 
ćwiczenia mające na celu poszerzanie pola widzenia. Dobre efekty dają próby 
obejmowania jednym rzutem oka najpierw kilku wyrazów jednocześnie, aż w końcu 
dojścia do wprawy odczytywania całego wersu, a nawet kilku wersów tekstu naraz. 
Zwiększenie szybkości czytania uzyskuje się dzięki rzadziej zatrzymującemu się 
wzrokowi. Uzyskuje się przy tym lepsze rozumienie dzięki temu, iż do świadomości 
czytającego dochodzą, od razu całe jednostki myślowe, a nie poszczególne słowa, 
które należy dopiero ze sobą łączyć. Aby nie ograniczać szybkości czytania ważna 
jest też praca nad wyeliminowaniem niewłaściwych nawyków cofania wzroku, czyli 
powtórnego powracania do raz przeczytanego tekstu oraz zatrzymywania się po 
przeskoczeniu zbyt małej ilości słów. Takie regresje i zatrzymania wprowadzają 
zazwyczaj chaos myślowy podczas lektury. Trzeba też wiedzieć, że artykułowanie 
czytanych wyrazów, a nawet ruch ust spowalnia czynność czytania, gdyż narząd 
artykulacyjny potrzebuje więcej czasu na ich wypowiadanie, co nie jest w istocie 
potrzebne, by treść została dobrze zrozumiana. Tony Buzan sugeruje by odrzucić 
złe nawyki i błędne przekonania, utwierdzone niejednokrotnie w dzieciństwie. Mi-
tem jest również stwierdzenie, że czytanie osłabia koncentrację, a szybsze czyta-
nie zmniejsza poziom rozumienia tekstu. Jest zupełnie przeciwnie. Badania zdecy-
dowanie wykazały że, im szybciej się czyta, tym lepiej zrozumie się czytany tekst.35 

Nie wszystko w czytanym tekście jest czytelnikowi potrzebne, to też powinien 
on potrafić przeszukiwać tekst, aby wyszukać określone informacje, ale także, co 
jest trudniejsze, umieć szybko przemykać po tekście, w celu uzyskania ogólnego 
streszczenia. Trening szybkiego przeszukiwania i przemykania polega głównie na 
ćwiczeniu percepcji, czyli spostrzegania i rozumienia czytanych informacji. Takie 
czytanie nazywa się „czytaniem selektywnym”.36  

Bardzo popularną techniką skutecznego uczenia się, którą z powodzeniem 
można stosować w uzupełnieniu techniki szybkiego czytania jest stosowanie rewo-
lucyjnej metody notowania, w postaci mapy myśli. Technika ta pozwala na pełne 
wykorzystanie całego potencjału umysłowego, zdolności zapamiętywania, kojarze-
nia, tworzenia wyobrażeń. Ponadto daje możliwość korzystania z obydwóch półkul 
mózgowych jednocześnie, wspomagając twórcze myślenie. Dzięki lewej półkuli 
mózgowej daje swobodę w bardziej sprawnym posługiwaniu się: słowami, liczbami, 
wykazami, następstwem, logiką i analizą. Do pracy włącza się też prawa półkula 
mózgowa, odpowiedzialna za kolory, obrazy, rozmiary, rytmy, marzenia, gestalt 
                                                        
34 T. Buzan: Genialna…, op. cit. 
35 T. Buzan: Rusz…, op. cit., s. 49 
36 T. Buzan: Podręcznik szybkiego czytania. Łódź 2006, s. 124 
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(obraz całości) oraz świadomość przestrzeni. Podczas tworzenia takiej notatki 
ćwiczona jest sprawność rąk poprzez kopiowanie tego co widzą oczy. Wspomaga-
na jest też predyspozycja całego umysłu do organizowania, przechowywania 
i przypominania zapamiętywanych treści. Na mapach myśli zamiast zapisywania 
tradycyjnej notatki, w postaci zwykłych zdań lub wykazów, umieszcza się w cen-
trum strony rysunek (wspomaga on koncentrację i pamięć), po czym w ustalonej 
kolejności wyprowadza się dookoła tego rysunku rozgałęzienia (niczym konary 
drzewa oglądanego z góry). Każde rozgałęzienie uosabia jeden z głównych wąt-
ków. Poza tym kluczowe słowa powiązane z konkretną informacją, zapisuje się, 
albo przedstawia się je w postaci stworzonych obrazów. Główne pojęcia wpisywa-
ne są większymi literami niż pojęcia drugo-, trzecio- i dalszo-rzędne. Podstawą jest 
jednak umieszczanie w tej notatce jak najwięcej skojarzeniowych rysunków, a naj-
mniej opisów. Do oznaczania i łączenia można stosować całą gamę najróżniej-
szych strzałek, symboli, liczb, liter, rysunków, kolorów, pogrubień, zaznaczeń, ob-
rysowywania, a także wielu różnych rozmiarów i etc. Różnorodność stosowanych 
elementów w tej technice powoduje niepowtarzalność tworzonych map myśli. Pod-
czas rysowania mapy tworzy się w pamięci uczącego, korzystny dla zapamiętywa-
nia, obraz całości materiału. Następne powtarzanie materiału ogranicza się zaled-
wie do szybkiego, kilkukrotnego spoglądania na tak sporządzoną mapę myśli. Za-
oszczędza się w ten sposób olbrzymią ilość czasu potrzebną na powtarzanie 
w tradycyjnym systemie. Technika tworzenia mapy myśli może być z dużym powo-
dzeniem stosowana przez uczniów zwłaszcza kinestetycznych, którzy, aby się 
skutecznie uczyć najchętniej wykonują najróżniejsze czynności manualne. Metoda 
ta pozwala łatwiej i szybciej przyswajać informacje oraz znacznie dłużej niż zazwy-
czaj przechowywać je w pamięci, wykorzystując naturalne zdolności mózgu.37  

Niektóre konkretne techniki prac umysłowych noszą takie nazwy jak przyśpie-
szone uczenie, supernauczanie, sugestiopedia, uczenie się całym mózgiem czy 
uczenie integracyjne. Niestety jednak tego typu określenia sugerują złożony cha-
rakter tych zagadnień, podczas gdy najlepsze systemy nauki są proste, a przy tym 
dostarczają dobrej zabawy. Ogólnie rzecz biorąc, ich istota polega na zachęceniu 
uczniów do wykorzystywania wszystkich rodzajów inteligencji i wszystkich zmy-
słów, aby uczniowie znacznie szybciej się uczyli poprzez muzykę, rytmy, obrazy, 
dotyk, uczucia i działanie. Najlepsze metody szybkiego uczenia się w przeważają-
cej mierze są podobne do tych, dzięki którym małe dzieci zdobywają wiedzę 
o świecie.38  

 
Dotychczasowe zaprezentowane orientacje psychologiczne uwypuklały zna-

czenie w procesie uczenia się czynników poznawczych i prakseologicznych. Na 
efektywność nauczania w oczywisty sposób wpływa to, jak uczniowie myślą i dzia-
łają, czyli pozostają oni pod niekwestionowanym wpływem osobistego rozumienia 
i własnego stosunku wobec doświadczeń związanych z uczeniem. 

Warto także zauważyć, iż sukces uczniowski nie jest jednak determinowany 
jedynie osobistym zaangażowaniem w personalizację zdarzeń. Również ważna 
jest jego motywacja do nauki, będąca rezultatem zaspokojenia lub też braku za-

                                                        
37 T. Buzan: Podręcznik…, op. cit.; T. Buzan: Rusz…, op. cit. 
38 G. Dryden, J. Vos, op. cit. 
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spokojenia jego potrzeb. Wyzwalać wewnętrzną motywację u uczniów może tylko 
tacy nauczyciele, którzy: 

- znają potrzeby każdego ucznia; 
- są zainteresowani rozwojem każdego wychowanka; 
- są konsekwentni i zdecydowani w sprawach reguł, nieprzekraczalnych 

granic i zadań; 
- są nastawieni demokratycznie; 
- dodają odwagi; 
- są ciepli emocjonalnie; 
- dostrzegają możliwości osiągnięcia sukcesu na miarę każdego ucznia.39 
Ważnym przyczynkiem w toczącym się dyskursie na temat uczenia się jest 

stanowisko Carla Rogera, który ukazuje prawidłowości uczenia się w oparciu 
o założenia psychologii humanistycznej. Zgodnie z nimi każda istota ludzka posia-
da naturalne pragnienie uczenia się. Jego ilustracją może być ciekawość i żądza 
poznania wszystkiego znajdującego się w polu widzenia małego dziecka.40 

C. Rogers wskazuje kilka istotnych dla jakości uczenia się tez. Wskazuje, iż: 
- uczenie się przebiega najsprawniej i daje najtrwalsze rezultaty, gdy odby-

wa się w otoczeniu wolnym od zagrożeń; 
- uczenie się będzie najwartościowsze i najbogatsze wówczas, gdy inicjato-

rem uczenia się będzie sam uczeń; 
- najużyteczniejsze społecznie jest uczenie się uczenia.41 
Równocześnie Rogers sugeruje, aby szkoły sięgały po takie strategie dydak-

tyczne, które sprzyjają promowaniu humanistycznego uczenia się. Ich cechą cha-
rakterystyczną musi być: 

- dostarczanie uczniom wielu zróżnicowanych środków kształcenia; 
- włączanie uczniów w realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego; 
- proces nauczania oparty jest o samodzielne rozwiązywanie problemów 

i uczenie się przez odkrywanie.42 
Mimo, iż zdaniem niektórych naukowców i praktyków psychologia humani-

styczna nie jest możliwa do praktycznego wykorzystania w polskiej rzeczywistości 
edukacyjnej, jednak nasze rodzime doświadczenia m.in. z nauczaniem wychowu-
jącym,43 wielostronnym44 czy kompleksowym,45 są wystarczającymi przesłankami 
do szerokiego dyskursu na temat zwiększenia jakości uczenia się uczniów w pol-
skich szkołach ogólnokształcących i zawodowych. 

Nauczyciele nie będą w stanie stworzyć ambitnych i śmiałych klas, dopóki 
w sposób koherentny i holistyczny nie uwewnętrznią sobie psychologicznych za-
sad uczenia się i rozwoju, a następnie nie wprowadzą ich do codziennej pracy ze 
swoimi uczniami. Zatem, aby wzbudzić refleksję niezbędną do tworzenia własnej 

                                                        
39 Więcej: L.B. McCombs, E.J. Pope: Uczeń trudny. Jak skłonić go do nauki. Warszawa 1997 
40 I. Kawecki: Wprowadzenie do wiedzy o szkole i nauczaniu. Kraków 2003, s. 151 
41 Ibidem, s. 152 
42 M. Dembo: Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa 1997, s. 191 
43 H. Muszyński, M. Dudzikowa: Praca wychowawcza w toku nauczania. Warszawa-Poznań 1975; 

M. Dudzikowa: Wychowanie przez aktywne uczestnictwo. Warszawa 1987; M. Śnieżyński: Nauczanie 
wychowujące. Kraków 1995 

44 W. Okoń: Nauczanie problemowe we współczesnej szkole. Warszawa 1978; F. Bereźnicki: Dydaktyka 
kształcenia ogólnego. Kraków 2007 

45 A. Kusztelak: Nauczanie kompleksowe w procesie nauczania-uczenia się fizyki na szczeblu prope-
deutycznym. W: A. Gerszberg, W. Kobyliński (red.): Losy innowacji pedagogicznych. Warszawa 1990 
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wizji procesu nauczania-uczenia się, przytoczymy na zakończenie naszych rozwa-
żań kanon podstawowych zasad edukacji nakierowanej na ucznia. Współtworzą 
one racjonalne uzasadnienie i podstawy pojęciowe dla spójnych metod nauczania, 
oceniania i autorefleksji. 

Oto one:46 
1) Uczenie się jest aktywnym procesem konstruowania znaczeń na podstawie 

niepowtarzalnych doświadczeń każdej jednostki. 
2) Uczniowie usiłują tworzyć spójne i pełne treści wyobrażenia wiedzy, łącząc 

w przemyślany sposób nowe informacje z posiadaną wiedzą. 
3) Strategie „myślenia o myśleniu” pomagają uczniom myśleć krytycznie 

i twórczo.  
4) Krytyczne i twórcze myślenie jest stymulowane przez wykonywanie takich 

zadań, które są właściwe, autentyczne i rozbudzają ambicje każdego 
ucznia. 

5) Przekonania, cele, oczekiwania, uczucia i motywacje uczniów wpływają na 
to, czego się uczą i jak wiele zapamiętują. 

6) Uczniowie mają wrodzoną ciekawość i lubią się uczyć, ale silne negatywne 
emocje niszczą ich entuzjazm. 

7) Każda jednostka rozwija się fizycznie, intelektualnie, emocjonalnie i spo-
łecznie w niepowtarzalny sposób, a także interpretuje życiowe doświad-
czenia według swych niepowtarzalnych przekonań i przemyśleń. 

8) Poczucie własnej godności i zapał do nauki wzrastają, gdy uczniowie po-
zostają w dobrych stosunkach z innymi, którzy doceniają ich niepowtarzal-
ne zdolności. 

9) Naukę ułatwiają wzajemne oddziaływanie i kontakt z innymi podczas wy-
konywania wielu różnych zadań. 

10) Chociaż podstawowe zasady uczenia się, rozwijania motywacji i naucza-
nia odnoszą się do wszystkich uczniów, istnieją jednak między nimi indy-
widualne różnice dotyczące strategii i tempa uczenia się oraz jednostko-
wych możliwości na poszczególnych polach. 

                                                        
46 S.G. Paris, L.R. Ayres: Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem. Warszawa 1997, s. 34 
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MANIFESTY TEATRU ÓSMEGO DNIA Z POZNANIA 
 
 
Otwarty manifest teatralny 
Rozwój manifestu w teatrze XX wieku, jako rodzaju wypowiedzi programowej, 

wykorzystywanej przez twórców na wiele sposobów i służącej osiąganiu odmien-
nych celów, wpisany jest w historię poszczególnych inscenizacji, ścieżek arty-
stycznych i niejednokrotnie postaw życiowych, a także dokonywanych na prze-
strzeni minionego stulecia eksperymentów i prowokacji. Po manifest, jako sposób 
meta-artystycznej wypowiedzi, sięgali inscenizatorzy zarówno Wielkiej Reformy, 
jak i pokolenia reżyserów awangardowych i eksperymentatorów, wystawiających 
lub piszących dramaty, formułujących teoretyczne wnioski na piśmie lub ex cathe-
dra. Wyrazista wypowiedź programowa znalazła się wśród podstawowych sposo-
bów meta-komunikacji związanej z teatrem, uzasadniającej odmienne poetyki 
i wizje sceniczne. Także za sprawą atomizacji życia teatralnego, a nawet jego 
umasowienia, konieczne stało się zwracanie do publiczności za pośrednictwem 
radykalnych oraz pobudzających intelektualnie środków – manifestu, odezwy, ape-
lu, orędzia, swoistego testamentu. 

Manifest, będący publiczną deklaracją poglądów – postawy ideologicznej i po-
stulatów artystycznych, zawierającą program działania twórcy, przybrał w teatrze 
kilka form pozornie nielicujących z rozpowszechnionym w latach 20-tych XX wieku 
manifestem literackim. Stał się nie tylko sposobem ujawniania założycielskich wizji 
nowego teatru czy planów burzenia starego teatru lecz także zaistniał w dziele 
sztuki – w spektaklu teatralnym, a w perspektywie czasu również w happeningu 
i performance. Osobnym rozdziałem obecności manifestu w teatrze dwudziesto-
wiecznym są liczne wzory osobowe, manifestowane w postawie mistrzów i całych 
zespołów, jak to miało miejsce w przypadku Reduty Juliusza Osterwy, oraz twór-
ców uchodzących za liderów życia teatralnego – Jerzego Grotowskiego, Tadeusza 
Kantora, Józefa Szajny. Manifestami stawały się też utwory literackie, powstałe 
przede wszystkim z myślą o scenie – Dwa teatry Jerzego Szaniawskiego (druk 
w 1947 r.), Kartoteka Tadeusza Różewicza (1960), jak i swoiste montaże poezji 
bądź prozy, którymi posługiwał się w swoich spektaklach Teatr Ósmego Dnia. 

Pretekstu do wyłożenia własnego programu artystycznego dostarczają zwykle 
liczne formy okazjonalnych wypowiedzi dla prasy i mediów elektronicznych. Druga 
połowa wieku XX okazuje się okresem zdominowanym przez manifesty formuło-
wane doraźnie, zwykle powstające ad hoc, dla potrzeb odbiorców przedstawienia 
lub, szerzej, opinii publicznej. Służyły one nie tylko uzasadnianiu twórczych poczy-
nań, lecz w znacznym stopniu włączaniu się do ogólnej dyskusji na tematy doty-
czące kultury i jej przejawów, a także polityki i życia społecznego. 

Wywiady prasowe (Konrad Swinarski: Wierność wobec zmienności. „Polska” 
1967, nr 9), odpowiedzi na ankiety (Jerzy Grotowski: Dobrze czy źle. Rozważania 
o szkolnictwie teatralnym. „Teatr” 1959, nr 18), listy do redakcji (Jerzy Grotowski: 
Oburzenie teatralne. „Współczesność” 1959, nr 16), komentarze odautorskie (Ta-
deusz Różewicz: „Przyrost naturalny”. Biografia sztuki teatralnej. „Dialog” 1968, 
nr 4) lub felietony (Sławomir Mrożek: Zaniedbana relacja. „Dialog” 1977, nr 12) 
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pełniły rolę manifestów, które domykały dotychczasowy dorobek twórczy poprzez 
jego podsumowanie i ocenę, a zarazem otwierały perspektywę przejścia w obszary 
nowych doświadczeń teatralnych, postulowały też radykalne zmiany w sposobie 
pojmowania materii przedstawienia lub tekstu dramatycznego. 

Wnioski wysnuwane przez autorów wypowiedzi programowych, posiadające 
często charakter kategorycznych rozstrzygnięć, stanowiły zarazem żywy komen-
tarz do twórczości, jak i bez niej nie mogły wywierać zamierzonego wpływu na 
odbiorców i innych twórców teatralnych. Przykładem ścisłej współzależności mię-
dzy praktyką a programem może być książka Grotowskiego Towards a Poor Thea-
tre (ku teatrowi ubogiemu) pod redakcją Eugenia Barby, Holstebrö 1968, która 
ukazuje stopień zdominowania teoretycznej myśli autora przez jego doświadczenie 
na gruncie teatru i poszukiwań kulturowych. 

Ramy manifestu w teatrze wyznaczają dwa bieguny, odnoszące go, jako wy-
powiedź teoretyczną o określonych cechach gatunkowych (w przypadku tekstu) 
i jako wypowiedź odautorską, zawartą w spektaklu, widowisku lub utworze literac-
kim, do przeciwstawianych sobie doświadczeń: inscenizacyjnego oraz intuicyjnego, 
będącego projekcją nieznanego do tej pory porządku. Na styku obydwu tych 
płaszczyzn – bagażu wiedzy i ciężaru przypuszczeń lub roszczeń – powstaje mani-
fest teatralny. 

Liczne formy manifestu teatralnego dają wyraz dwubiegunowości powstałej 
pomiędzy analizą dotychczasowej praktyki a postulowaniem nowych metod pracy, 
stąd też odwołania do osobistego doświadczenia twórcy, czasami również życio-
wego, są nierozerwalnym elementem wypowiedzi programowych. Dwoistość do-
świadczenia staje się za każdym razem tworzywem manifestu, który służy przede 
wszystkim wprowadzaniu, a nawet wymuszaniu zmian w obrębie sposobów upra-
wiania sztuki teatru, a także w samej świadomości twórców i odbiorców (przedsta-
wienia lub innego widowiska, na przykład performance, happeningu). 

Tak zdefiniowany, w obrębie problematyki manifestu teatralnego, aspekt 
przenikania się doświadczenia, wynikającego z praktycznego działania, a także 
postaw teoretycznych, przyczynia się do następującego podziału wypowiedzi pro-
gramowych: 

 
 
 
Manifest 
teatralny 
 
 

 
Manifest zamknięty 
 
 
Manifest otwarty 
 

 
Manifest zamknięty to jednorazowa wypowiedź podsumowująca dorobek 

twórczy lub jego wycinek, może nie zawierać wpisanego postulatu zmiany, choć 
bywa on najczęściej zawarty w tego rodzaju komunikacie. Jest on najczęściej for-
mułowany pod postacią tekstu programowego – odezwy drukowanej na łamach 
prasy lub wygłaszanej wprost do odbiorców (na przykład na antenie telewizyjnej 
lub podczas spotkania po zakończonym przedstawieniu). 

Do manifestów zamkniętych zaliczyć należy także spektakl teatralny, o ile peł-
ni on funkcję wypowiedzi programowej, w dodatku świadomie skonstruowanej 
i mającej w swych założeniach oddziaływać na widzów równie mocno, co materia 
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(niezwykle ulotna) przedstawienia. Inscenizacja, spełniająca powyższe warunki, 
jest wypowiedzią programową, dokonaną w określonym czasie i skierowaną do 
ograniczonej liczby osób, na przykład świadków pojedynczego przedstawienia czy 
widowiska (Apokalipsis cum figuris Teatru Laboratorium – Instytutu Badań Metody 
Aktorskiej, 1968-1969), albo ogółu widzów kilku niezależnych prezentacji (Jednym 
tchem Teatru Ósmego Dnia, 1971). Spektakl (z powodu wielokrotnego powtórze-
nia) manifestem zamkniętym staje się w dniu premiery lub podczas prezentacji 
w szczególnych okolicznościach (Dziady w reżyserii Kazimierza Dejmka, 1967, 
zdjęte po kilku przedstawieniach). 

Happening i performance to także działania jednorazowe, niepowtarzalne, 
mające oddziaływać w ściśle określonych ramach czasowych i przestrzennych („tu” 
i „teraz”) na bezpośrednich świadków zdarzenia. Poszczególne działania, wynika-
jące z improwizacji, dokonują się w czasie ich odbioru przez publiczność, zatem 
nie można odtworzyć tożsamych przeżyć za pośrednictwem taśmy filmowej i inne-
go rodzaju nagrań, dlatego – jeśli stanowią formę prezentacji poglądów i postula-
tów twórcy – są jedną z odmian manifestu zamkniętego. 

Osobnym rodzajem manifestu teatralnego jest felieton teatralny bądź inny 
krótki tekst publicystyczny, pisany z zamiarem nie tylko utrwalenia doniosłego dla 
autora wydarzenia bądź przeżycia teatralnego, ale przede wszystkim wyrażenia 
istotnych postulatów na temat zmiany kondycji teatru, dramatopisarstwa lub sztuki 
aktorskiej, czasami również organizacji życia teatralnego. Tekst prasowy i pozosta-
łe zapiski o charakterze kronikarskim są zwykle komentarzem, nie zaś wyrażeniem 
jednego z etapów dochodzenia do pożądanego kształtu teatru lub literatury po-
wstającej z myślą o wykorzystaniu scenicznym. Przykładami tego rodzaju zamknię-
tej wypowiedzi są teksty Ludwika Flaszena: Teatr skazany na magię (1963), Po 
awangardzie (1967), jak i na przykład Sławomira Mrożka Zaniedbana relacja. 

Manifestem zamkniętym jest również wybór pism, czyli uporządkowany we-
dług określonego klucza, zarazem retrospektywny zbiór najważniejszych wypowie-
dzi – archiwum tekstów niemających w chwili ich wydania znaczenia praktycznego 
lub służących jedynie, jako swoisty materiał źródłowy. Powszechnie dostępne wy-
bory pism Leona Schillera, Tadeusza Kantora i Jerzego Grotowskiego mogą być 
odczytywane, jako swoista summa ich myśli i dokonań, ukazująca przede wszyst-
kim rozwój twórczej postawy, całokształt poglądów, etapy rozwoju artystycznego. 

Wypowiedzi programowe w teatrze dwudziestowiecznym obejmują też kolejny 
rodzaj manifestu – manifest otwarty, który przybiera formę tekstu programowego 
lub wypowiedzi programowej, utworu dramatycznego, a także niepowtarzalnej 
postawy, wzorca osobowego. 

Tekst programowy, będący artykułem, polemiką prasową, wywiadem, komen-
tarzem, może zaliczać się do wypowiedzi uzyskujących status manifestu dopiero 
w połączeniu z innymi wypowiedziami, które uzupełniają się wzajemnie. Otwarty 
(a nawet rojowy) charakter manifestu dowodzi w tym wypadku konsekwencji twór-
czego postępowania, a w oderwaniu od pozostałych wypowiedzi nie ma cech pro-
gramu artystycznego. Podobną charakterystykę posiada werbalna wypowiedź pro-
gramowa – wykład, wywiad radiowy lub telewizyjny, spotkanie publiczne, a nawet 
wskazówki reżyserskie dla twórców przedstawienia. Ten sposób tworzenia manife-
stu zwykle jest autonomiczny i oderwany od szerszego kontekstu, z tego powodu 
ma też wymiar dokumentalny. Taki rodzaj wypowiedzi stanowi manifest otwarty po 
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odpowiednim wyodrębnieniu i połączeniu w całościowy przekaz wszystkich wątków 
w nim zawartych. 

Utwór dramatyczny też staje się manifestem otwartym, jako niezależny tekst. 
Nie jest konieczne zaistnienie sztuki na scenie czy w przestrzeni przeznaczonej do 
jej wystawienia, aby można było uznać go za właściwą i pełnoprawną wypowiedź 
programową. Przełamanie dotychczasowych norm konstruowania tekstów drama-
tycznych – na przykład w Kartotece Tadeusza Różewicza – stanowi zarazem swoi-
ste wyzwanie dla twórców, jak i zawiera – sformułowany w obrębie dzieła arty-
stycznego – postulat zmiany w sposobie przedstawiania rzeczywistości w utworze 
dramatycznym. To działanie jest właśnie – manifestem teatralnym. 

 
Wspólnota Teatru Ósmego Dnia 
Na temat swojego pierwszego zetknięcia z zespołem The Living Theatre, 

w połowie lat 70., Jolanta Brach-Czaina zanotowała: „działalność tej grupy – nieza-
leżnie od rezultatów artystycznych – to nic innego, jak tworzenie i rozpowszech-
nianie pewnego wzoru osobowego. W tej przede wszystkim roli członkowie Living 
przyłączają się do pewnej generalnej tendencji w sztuce współczesnej: artyści – 
zamiast uczestniczyć w przemianach współczesnej kultury pośrednio, przez swoje 
dzieła – uczestniczą w nich bezpośrednio, własne życie zmieniając w eksperyment 
z zakresu związków międzyludzkich i nowego etosu”.1 

Podobna diagnoza dotyczy grup teatralnych, które, używając terminu Brach-
Czainy – własne wzorce osobowe czerpią z innych źródeł, znajdujących się na 
przykład w wachlarzu działań podejmowanych przez Teatr Laboratorium. Nazwa 
najpierw opolskiego, później wrocławskiego teatru ulegała częstym modyfikacjom 
(1959-1962: Teatr „13 Rzędów” – nazwa pierwszej siedziby, 1962-1964: Teatr 
Laboratorium „13 Rzędów”, 1965-1966: Instytut Badań Metody Aktorskiej-Teatr 
Laboratorium „13 Rzędów”, 1967-1969: Instytut Badań Metody Aktorskiej-Teatr 
Laboratorium, 1970-1974: Instytut Aktora-Teatr Laboratorium, 1975-1984: Instytut-
Laboratorium), które odzwierciedlały utrwalający się etos grupy – był on zwrócony 
w kierunku poszukiwań dotyczących istoty teatru bądź sztuki aktorskiej, nie zaś jej 
oddziaływania w sferze wyborów i przekonań widzów, jak to czynili członkowie The 
Living Theatre. Odmienną ścieżkę postępowania twórczego niż ta, którą kroczyli 
od roku 1948 założyciele amerykańskiej trupy, wytyczył pod koniec kolejnej dekady 
Jerzy Grotowski, stając się również swoistym wzorem osobowym dla aktorów  
i współpracowników, a także osób wtajemniczonych w istotę jego pracy (do tego 
grona należał również Eugenio Barba). Z tej drogi korzystał też na pewnym etapie 
estetycznych poszukiwań Teatr Ósmego Dnia, zanim znalazł się w samym centrum 
młodego teatru – w dodatku zaangażowanego społecznie i politycznie. 

Grotowski, stając się na świecie guru tak zwanego nowego teatru, uosabiał 
wyjątkowy etos pracy, oparty nie tylko na założeniach samodyscypliny (Aktor ogo-
łocony, „Teatr” 1965, nr 17), lecz również wspólnoty uczestników przedstawienia – 
widzów i aktorów (Teatr a rytuał, 1968). Jego model teatru wykraczał poza próby 
mediacji z widzem reprezentującym społeczeństwo (świat zewnętrzny), jak pisał 
w jednym z tekstów programowych: „W teatrze, który prowadzę, dana mi jest dość 
szczególna pozycja osobista; nie po prostu dyrektora czy reżysera, o wiele bardziej 
majstra, przewodnika w działaniu, czy nawet, jak to niekiedy było określane, du-

                                                        
1 J. Brach-Czaina: Etos nowej sztuki. Warszawa 1984, s. 44 
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chowego instruktora. Byłoby jednak nieporozumieniem, gdyby tę relację traktować 
jako jednokierunkową”.2 

Jednak dążenia Teatru Ósmego Dnia uległy istotnej ewolucji w okresie nastę-
pującym po premierze spektaklu Jednym tchem,3 będącego montażem wierszy 
Stanisława Barańczaka, czyli począwszy od września 1971 r. Przemiana polegała 
na odrzuceniu zaszczepionych w nurcie polskiego teatru otwartego technik pracy 
zaproponowanych przez Grotowskiego. Za ich wprowadzenie na gruncie „Ósemek” 
odpowiedzialny był Zbigniew Osiński, w tym czasie adiunkt na polonistyce Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który nie tylko popularyzował metody 
pracy wrocławskiego Teatru Laboratorium, lecz zapisał się ponadto jako naoczny 
świadek większości działań podejmowanych przez zespół Grotowskiego; stał się 
później jednym z kronikarzy opolsko-wrocławskiego teatru.4 Osiński wyreżyserował 
Warszawiankę Stanisława Wyspiańskiego (1967) z zespołem młodszym od niego 
o blisko dekadę. Członków Teatru Ósmego Dnia prócz tego kształcił w zakresie 
technik gry aktorskiej Zbigniew (Téo) Spychalski, w tym czasie aktor wrocławskie-
go Laboratorium. Wystawił wspólnie z Lechem Raczakiem Dumę o hetmanie 
(1968), konstruując tekst przedstawienia w oparciu o utwory Stefana Żeromskiego 
i Tadeusza Gajcego. Ażeby móc przeprowadzić kilkutygodniowe warsztaty aktor-
skie w Poznaniu, z grupą niezwiązaną w żaden sposób z działalnością Instytutu, 
musiał zabiegać o specjalne pozwolenie „Grota”. 

Do coraz silniej uwidaczniającego się zwątpienia w postawę akceptującą do-
konania i drogę Grotowskiego, nierzadko powierzchowną i pełną ślepego naśla-
downictwa, często nawet na granicy aktorstwa amatorskiego (głównie w przypadku 
innych zespołów o charakterze nieinstytucjonalnym), przyczyniło się osiągnięcie 
przez Teatr Ósmego Dnia szerszej perspektywy, nazywając ją za Tadeuszem 
Nyczkiem – społeczno-politycznej. Miało to związek z próbą odniesienia się zespo-
łu do wydarzeń grudnia 1970. Same działania teatru stopniowo w tę perspektywę 
się włączały, kierowane także do konkretnego widza – odbiorcy nieprzypadkowe-
go, świadomego kontekstu, w jakim zostało osadzone przedstawienie. Za pośred-
nictwem sceny, nie mogącej wtedy stać się trybuną agitacyjną ze względu na 
ograniczającą cenzurę, próbowano nawiązać kontakt z publicznością nie tylko na 
poziomie „współuczestnictwa” w przedstawieniu (określenie dotyczące Teatru La-
boratorium), lecz podobnie budowania jeszcze głębszej więzi – sięgającej dalej niż 
wyznaczona przestrzeń, w której odbywa się widowisko, a zarazem więzi przekra-
czającej sytuację definiowaną jako teatralną. 

Tę szczególną więź tworzyła tożsamość i była oparta przede wszystkim na 
realnym doświadczeniu rzeczywistości, wykraczającym znacznie poza obszar pe-
netracji i twórczego parafrazowania mechanizmów kultury, a związana z konkret-
nym kryzysem ustrojowym i społecznym w PRL, który stał się przyczyną buntu 
robotniczego w największych miastach na Wybrzeżu. Teatr wkroczył tu niemal na 
drogę publicystycznego szybkiego reagowania, a nawet – posługując się hasłem 

                                                        
2 J. erzy Grotowski: Ku teatrowi ubogiemu. „Odra” 1965, nr 9, s. 27 
3 Zapis przedstawienia: Zeszyt Dokumentacyjny 1980, nr 10, s. 64-180 
4 Por. tegoż, Teatr Dionizosa. Romantyzm w polskim teatrze współczesnym (1972), Grotowski i jego 

Laboratorium (1980) i rzeczy późniejsze; opracowanie Teatr „13 Rzędów” i Teatr Laboratorium „13 
Rzędów”. Opole 1959-1964. Kronika – bibliografia, Opole 1997 
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Erwina Piscatora, używanym w odniesieniu do poznańskich „Ósemek” w latach 70. 
– teatru politycznego.5 

Tadeusz Nyczek, odszyfrowując odniesienia do wypadków w grudniu 1970 r. 
w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie, o premierze Jednym tchem pisał: „Jest to spektakl, 
który mógł powstać tylko w tym czasie: w połowie 1971 r., w kilka miesięcy po wy-
darzeniach będących dla Polski wstrząsem nie tylko ze względu na zaistniałe fakty. 
Także – może przede wszystkim – ze względu na konieczność przewartościowań 
w samych strukturach myślenia i odczuwania. Bo w przedstawieniu naprawdę nie 
ma nic o grudniu; w każdym razie dosłownie i wprost. Jest za to o tym, co w sferze 
społecznej praktyki musiało doń doprowadzić. Jest to w dodatku manifestacja ar-
tystyczna [podkr. – Nyczek], bo złożyła się nań teatralizacja poezji; to jednak, co 
w owej manifestacji istotne – wypływa z najbardziej ludzkiego, codziennego, po-
tocznego doświadczenia, tak aktorów, jak widzów”.6 

Nie było to doświadczenie o pokoleniowym charakterze, ani przełomowe 
z perspektywy historycznej, gdyż nie rzutowało na postawę twórczą i życiową po-
szczególnych członków zespołu. Miało natomiast wpływ na kształt spektaklu, bę-
dącego zarówno próbą oswojenia, jak i zinterpretowania sytuacji zaistniałej późną 
jesienią i zimą roku 1970, stąd też jego katartyczna funkcja. Obejmuje ona zarów-
no społeczne i artystyczne aspekty zaistnienia w świadomości zbiorowej tych wy-
darzeń, które musiały być wówczas z rożnych przyczyn przemilczane. Wymowa 
przedstawienia była o wiele bardziej domyślna niż oczywista dla widzów, ponieważ 
na taką poetykę zezwalało prowadzenie swoistej gry z cenzurą. Oczyszczenie 
posiadało istotne znaczenie (także z powodów czysto ludzkich), o czym Lech Ra-
czak wypowiadał się po latach: „Zdaliśmy sobie sprawę, że katharsis, o którym 
mówił Grotowski, [...] można osiągnąć [...], również [...] tabu społeczne. Naruszenie 
bariery tego, o czym się nie mówi publicznie, też powodowało katartyczne wyłado-
wanie na widowni. Od tego zaczęło się nasze rozdzielenie dróg z Grotowskim – 
jeszcze nie odejście, tylko równoległe poszukiwania. [...] Postanowiliśmy złączyć 
dwie rzeczy: [...] dotykanie jakiejś zapomnianej, niepopularnej prawdy we wnętrzu 
człowieka, poprzez zejście w głąb archetypicznie pojmowanej ludzkiej istoty, i rów-
noległe dotykanie prawd niewypowiedzianych oficjalnie, a społecznie obecnych po 
Marcu i Grudniu”.7 

Poszczególne przedstawienia Teatru Ósmego Dnia (Wprowadzenie do..., 
dwie wersje Jednym tchem, Przecena dla wszystkich, Ach, jakże godnie żyliśmy) 
wykraczały poza tradycyjnie pojmowaną sztukę teatru – podobnie było u Grotow-
skiego, lecz na zupełnie innym poziomie, wykraczającym poza obszar kultury. 
Brach-Czaina pojmuje tę różnicę, stanowiącą o odrębności dążeń obu zespołów – 
Teatru Laboratorium i Teatru Ósmego Dnia, przypisując głębię poszukiwań jedynie 
temu pierwszemu: „Grotowski zachęca do wejścia na drogę doświadczenia indywi-
dualnego, które określałoby sposób istnienia, ale nie było nadbudowane na po-
                                                        
5 Por. m.in. K. Puzyna: Burzliwa pogoda. Felietony teatralne. Warszawa 1971; tegoż, Półmrok, War-

szawa 1982. Terminu teatr polityczny użył także Lech Raczak w jednej z pierwszych wypowiedzi pro-
gramowych: Kilka uwag na temat tzw. teatru politycznego. „Odnowa” maj 1972, s. Pierwodruk: Quel-
ques remarques au sujet du théâtre dit politique, Some Notes on the So-called Political Theatre, „Le 
Théâtre en Pologne. Theatre in Poland” 1971, nr 9-10 

6 T. Nyczek: Pełnym głosem. Teatr studencki w Polsce 1970-1975. Kraków 1980, s. 156 
7 Wypowiedź Lecha Raczaka nagrana przez Monikę Mazurkiewicz w 1992 roku. Cyt. za: J. Tyszka: 

Teatr Ósmego Dnia – pierwsze dziesięciolecie (1964-1973). W głównym nurcie przemian teatru stu-
denckiego w Polsce i teatru poszukującego na świecie. Poznań 2003, s. 157 
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rządku codzienności. Nie chodzi tu więc o przebudowanie form bytowania spo-
łecznego, ani o określoną formę i ład zewnętrznych zachowań jednostki, lecz 
o głębokie doświadczenie egzystencjalne, w którym jednostka odkrywałaby własną 
tożsamość –jakim się jest całym”.8 

Twórcy „Ósemek” podczas kolejnych przedstawień, wykorzystując swoistą 
ideę wspólnoty widza, jak i aktora, usiłowali kłaść nacisk na aspekt wymowy i od-
działywania, nie zaś rozwijania zagadnień związanych z istotą tak pojętego wido-
wiska, jak to miało miejsce w przypadku Grotowskiego i jego kontynuatorów-
spadkobierców – Barby, Thomasa Richardsa czy Włodzimierza Staniewskiego. 
W taki sposób próbowano budować kontakt w relacji „aktor – widz – aktor”, posłu-
gując się jedynie odtwarzaniem podstawowych funkcji teatru w universum społecz-
nym. Tak rozumiana wspólnota uczestników widowiska stała się przede wszystkim 
dopełnieniem komunikatu zawartego w materii poszczególnych przedstawień ze-
społu, na którego czele stał już wtedy Lech Raczak. 

Nyczek na kartach cytowanego tomu Pełnym głosem pisał dalej: „Jest to ten 
rodzaj teatru, który powstaje i ginie w czasie dosłowniej i bezwzględniej niż inne 
propozycje artystyczne. I będzie sprawnie funkcjonował tylko tak długo, jak długo 
jeszcze będziemy zdumieni, zaszokowani i nawet – co dotyczy zwłaszcza tych, 
którzy już inaczej nie potrafią myśleć – przerażeni tym, że można mówić wprost 
i wprost pokazywać wszelkie problemy naszego życia społecznego, politycznego 
i intelektualnego. Więcej: że właśnie odkrywanie podwójności mechanizmu egzy-
stencji i kultury będzie treścią i formą spektaklu. Jednym tchem proponuje bowiem 
widzom grę w powrót do rzeczywistości: w życiu i w sztuce”.9 

Teatr Ósmego Dnia znalazł się w tym samym szeregu zespołów teatralnych, 
które w okresie dokonywania się intensywnych przemian w obrębie kultury i – jak 
chcą Brach-Czaina i Aldona Jawłowska – form współżycia w społeczeństwach 
zachodnich i polskim. Jawłowska intensywnie rozwijające się w tym okresie zespo-
ły teatralne postrzega jako szerszy nurt, silnie związany z kształtującą się kontrkul-
turą. Jej zdaniem – „Teatr-ruch działał w sferze kultury wierząc, że jedynie przez jej 
odnowienie możliwe są pożądane zmiany w innych dziedzinach życia społeczne-
go. [...] Jakkolwiek sama realizacja jest jednym z istotnych celów życiowych inicja-
torów i uczestników ruchu teatralnego, nadto pojawia się ona w jego programach 
jako cel sam w sobie. Ruch ten skierowany był raczej ku szerszym celom, traktując 
własny rozwój jako warunek i nieodłączny element działań zmierzających ku zmia-
nie podstawowych, dominujących wzorów”.10 

Rozkwit studenckiego ruchu teatralnego w Polsce na początku lat 70-tych 
przypadał na moment wyczerpania odpowiadającego mu nurtu kontrkultury na 
Zachodzie, na co wpływ miał szereg przyczyn – w szczególności oswojenie buntu 
przez umasowiony obieg kultury. W okresie stopniowego przyjmowania różnora-
kich form buntu do kanonu dozwolonych działań artystycznych odbywa się w kra-
jach demokracji ludowych proces odwrotny, polegający na niespotykanym dotąd 
ożywieniu twórczości wymierzonej przeciw regułom skostniałego systemu (na ile 
pozwalała na to cenzura i formy organizacyjne kontrolowanego przez władzę ruchu 
teatralnego czy nawet ognisk artystycznych). 

                                                        
8 Tejże, op. cit., s. 78 
9 T. Nyczek, op. cit., s. 157 
10 A. Jawłowska: Więcej niż teatr. Warszawa 1988, s. 132 
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Kontestacja w wydaniu Teatru Ósmego Dnia dawała wyraz zbiorowemu prze-
życiu, służyła przede wszystkim jego utrwaleniu, manifestowała coś więcej, aniżeli 
jedynie sam stosunek do niego – autonomiczność wypowiedzi poprzez sztukę 
uniezależnioną (dzięki porozumieniu wspólnotowemu) od mechanizmów wywiera-
jących presję i kształtujących rzeczywistość. Dokonywało się to przy pomocy ko-
dowania prawdziwych znaczeń i wymowy spektaklu za pośrednictwem dostępnych 
środków (aluzji, szyderstwa, cytatu itp.), których właściwe odczytanie mógł zagwa-
rantować jedynie tak zwany teatr współuczestnictwa. 

Pod tym względem Jednym tchem należy traktować jako spektakl-manifest – 
po pierwsze wspólnoty uciśnionych wobec uciskających (w wymiarze przesłania 
artystycznego), po drugie zaś wspólnoty stron uczestniczących w przedstawieniu 
teatralnym. Zawarte w tytule „jednym tchem” oznacza tu wspólnotę, współuczest-
nictwo, wspólną obecność, ale też integralne ciało społeczeństwa. Istotne jest 
uczestnictwo, będące w wyraźnej opozycji do oglądania – do jakiego przyzwyczaić 
zdołała tradycyjna formuła widowisk scenicznych. 

Warunkiem koniecznym zaistnienia wspólnoty staje się za każdym razem 
ograniczenie liczby widzów-uczestników, aby osiągnięcia obopólności kontaktu nie 
mógł zakłócić nadmiar osób biorących udział w spektaklu – była to strategia sto-
sowana przez Teatr Laboratorium i nieobca zespołowi Teatru Ósmego Dnia. Wy-
mienić tutaj można jeszcze Odin Teatret Barby, Workcenter Richardsa czy „Gar-
dzienice” Staniewskiego. Grotowski tę zasadę doprowadził niemal do ekstremum, 
rozpoczynając z upływem czasu działalność wyłącznie w zamkniętych grupach, 
skupionych przede wszystkim na rozwijaniu technik aktorskich czy współtworzeniu 
tak zwanej kultury czynnej – liczne międzynarodowe staże w Laboratorium były 
jedną z form preselekcji uczestników takich zgrupowań. 

Współuczestnictwo nabiera wartości głębokiego przeżycia duchowego i para-
obrzędu, staje się częściowo zaprogramowaną celebrą, lecz jednocześnie jest 
pozbawione – w kształcie proponowanym przez Grotowskiego – misji, jaką powin-
no – zdaniem Raczaka – pełnić wobec społeczeństwa. Lech Raczak przy okazji 
objaśniania metod pracy w Teatrze Ósmego Dnia pisał: „Działalność parateatralna, 
kultura czynna, wymaga odosobnienia, chwilowego porzucenia swojego środowi-
ska; jest wręcz formą krótkotrwałej ucieczki od rzeczywistości społecznej, wobec 
której jest bezradna, której nie chce i nie potrafi przekształcić w ten sposób, aby 
potrzeby aktywności i wolności człowieka zostały zaspokojone w jego codziennym 
życiu, a nie tylko w sytuacji święta”.11 

Wyjście z teatru rozumianego jako tradycyjna przestrzeń z podziałem na sce-
nę i widownię, gdzie aktorzy i publiczność istnieją wobec siebie, a nie łącznie 
(wspólnie), miało dać podstawy do spotkania ludzi po obu stronach rampy, które – 
jak już wiemy – powinno przerodzić się we wspólnotę. Ta z kolei, rozumiana jako 
spotkanie człowieka z człowiekiem, miała ujawniać nie tylko za pośrednictwem 
środków werbalnych, lecz także pozawerbalnych, wnętrze uczestników – jego 
emocjonalne przejawy, twór odarty z nienaturalnych blokad w relacjach między-
ludzkich. 

Zasada współuczestnictwa doprowadziła do wytworzenia świadomości kolek-
tywnej zespołu teatralnego, którą Kazimierz Braun próbował zdefiniować w oparciu 
o przykłady poprzedzające pojawienie się „Ósemek” (The Living Theatre, The Bre-

                                                        
11 L. Raczak: Para-ra-ra. „Dialog”, 1980, nr 7, s. 134 
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ad and Puppet, Teatr Laboratorium): „Wytwarza się więc twórcza grupa każdora-
zowo nie przesadnie liczebna, aby jej więź wewnętrzna nie słabła. Grupa ta pracu-
je wspólnie nad przygotowaniem widowiska. Proces jej pracy jest fenomenem jed-
norazowym. Tak jak fenomenem jednorazowym jest każda czynność ludzka 
w czasie. Trudno wykluczyć, że ta sama grupa zbierze się jeszcze raz czy parę 
razy, ale nie powinna się ona instytucjonalizować, winna być zawsze otwarta. Je-
dynie uczestniczący w jej pracach aktorzy i reżyser będą przechodzili dalej, do 
innych, nowych grup. Praca grupy nastawiona będzie na sam proces twórczy, co 
nie wyklucza ostatecznego powstania zbiorowego widowiska, ale też nie narzuca 
konieczności jego zagrania. O inne wartości artystyczne i społeczne tu chodzi”.12 

Wyrazem dążenia do równości wewnątrz zespołu są kreacje zbiorowe – Jed-
nym tchem jest przykładem takiego postępowania twórczego, które towarzyszy 
Teatrowi Ósmego Dnia również w realizacjach późniejszych. Kolektywne działania 
grupy zmierzają do zrównania dwu pozornie wykluczających się obszarów – co-
dziennego życia i artystycznej kreacji. Stąd też wymienione teatry Staniewskiego 
czy Barby świadomie dążą do izolacji, wykluczenia z „centrum” i przeniesienia na 
„peryferia” ogólnie przyjętych struktur społecznych, a także pewnych praw obiegu 
kultury – powszechny dostęp, umasowienie czy medialność. 

Jednakże Teatr Ósmego Dnia nie odcina się zbyt łatwo od norm przyjętych 
przez współczesne społeczeństwo, które respektuje bądź też neguje, na co dowo-
dów dostarcza maszynopis Raczaka (nieopublikowany komentarz do Jednym 
tchem, wstrzymany przez cenzurę): „Teatr powinien być nieufnością. Krytycy-
zmem. Demaskacją. Powinien być tym wszystkim, aż do chwili, gdy z tej ziemi 
zniknie ostatnie kłamstwo, ostatnia demagogia i ostatni akt przemocy. Nie sądzi-
my, aby właśnie teatr miał do tego doprowadzić (jeśli zresztą cokolwiek jest w sta-
nie do tego doprowadzić). Ale wierzymy, że teatr może się do tego przyczynić: 
może nauczyć człowieka myśleć o świecie w kategoriach racjonalnej nieufności 
wobec wszystkiego, co zagraża mu pod postacią kłamstwa, demagogii i przemocy. 
Stanie się tak wtedy, gdy teatr będzie nieufny w pełni, konsekwentnie, gdy będzie 
zdzierać maski pozorów nie tylko z zewnętrznego świata, ale i samego siebie. Gdy 
będzie zarówno w tym, co go otacza, jak i w tym, co tkwi wewnątrz niego, okazy-
wać skłócenie, niejednolitość i wieloznaczność czającą się pod powierzchnią har-
monii, zgody i oczywistości”. 

Wypowiedź programowa Raczaka, wypowiadającego się w imieniu całego ze-
społu, a więc będącego jedynie sygnatariuszem, ponoszącym ewentualną odpo-
wiedzialność, stanowi komentarz do przedstawienia prawdopodobnie zbędny. 
W odniesieniu do scenicznej materii Jednym tchem, wystarczy stwierdzenie, że 
przedstawienie, kolokwializując, mówiło samo za siebie i nie potrzebowało dopo-
wiedzeń, tym bardziej w postaci słowa drukowanego. Spotkało się też ze skrajnie 
różnym przyjęciem – widownia reagowała na spektakl entuzjastycznie i ze stra-
chem, co świadczy o głębokiej identyfikacji, zaistnieniu pewnej wspólnoty. 

Dla części krytyków była to paradoksalna wręcz próba narzucenia współu-
czestnictwa poprzez ostentację – zwrócił na to uwagę Konstanty Puzyna: „Poezja 
Barańczaka nie bardzo jednak nadaje się na teatr. Gęsta językowo, guzołowata, 
przeznaczona do cichego czytania, brzmi pretensjonalnie, kiedy ją krzyczeć. In-
scenizacja dodała do niej akcję teatralną biegnącą właściwie obok słów, co nie 

                                                        
12 K. Braun: Teatr wspólnoty. Kraków 1972, s. 266 
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daje jednak kontrapunktu, jak chcą entuzjaści, lecz rozmazaną mgławicę znaczeń. 
Chwytamy, oczywiście, ogólną wymowę tej stacji krwiodawstwa, białych, schlapa-
nych krwią fartuchów, węży gumowych, kubła z czerwoną farbą, w której aktorzy 
obmywają twarze jak w wodzie – i ton histerii, pasji, rozpaczy, protestu. Lecz to 
właśnie, co wokół tego spektaklu stworzyło aurę wydarzenia, mnie osobiście aż 
skręca. Bo przedstawienie chce mówić o czymś trochę innym niż wiersze Barań-
czaka, zanurzone w niewesołych doświadczeniach generacji dwudziestoletnich. 
Chce być poematem o wypadkach grudniowych. Aż nadto rozumiem jego twórców, 
że chcieliby tę tragedię wykrzyczeć jednym tchem. Ale są z Poznania, są bardzo 
młodzi i nikt chyba nie umarł im na rękach. Gdyby byli z Wybrzeża, mówiliby może 
bez histerii i bez poezji. Bardzo rzeczowo i raczej cicho”.13 

Punktem odniesienia dla działalności artystycznej The Living Theatre oraz – 
na gruncie polskim – poznańskich „Ósemek” były przede wszystkim zagadnienia 
związane z inscenizowaniem przedstawień, jak i samo aktorstwo, czyli sztuka tea-
tru, nie zaś polityka czy doraźna dyskusja światopoglądowa. Celem tych grup tea-
tralnych nie było jedynie, zgodnie z wypowiedziami programowymi, uprawianie 
demagogii, w szczególności mającej związek z partykularnymi interesami, ani pro-
pagowanie określonego wzorca ideowego. Ponadto u samych podstaw pracy twór-
czej nie znajdowało się też społecznikostwo, którym posługiwali się artyści z The 
Bread and Puppet, jako narzędziem służącym zdobywaniu przychylności widzów – 
także w sferze swoistego zjednywania czy usiłowania zaszczepienia poglądów 
reprezentowanych przez twórców. 

 
Teatr i polityka 
Początki „Ósemek” sięgają sceny poetyckiej w Klubie UAM „Bratniak” – zało-

żonego w roku 1964 Studenckiego Teatru Poezji „Ósmego Dnia”, na której prezen-
towano jedynie montaże utworów literackich. Studenci poznańskiej polonistyki 
wystawili serię popularnych montaży, oglądanych nie tylko przez środowisko mło-
dzieży akademickiej, na podstawie wierszy Juliana Tuwima (Treść gorejąca, gru-
dzień 1964), Jadwigi Badowskiej (Ziemia jest okrągła, luty 1965), Anny Achmato-
wej, Osipa Mandelsztama i Borysa Pasternaka (Fale doświadczeń, marzec 1965), 
Françoisa Villona (Wielki Testament, maj 1965), Wielemira Chlebnikowa (Taniec 
śmierci i pomyślności, czerwiec 1967), Thomasa Stearnsa Eliota (Ziemia jałowa, 
październik 1967, lipiec 1968), Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Gaj-
cego (Chwila bez imienia, październik 1968). Poezja Władysława Broniewskiego, 
Adama Ważyka i Gajcego, a także młodszych autorów tworzących w nurcie Nowej 
Fali – wśród nich Stanisława Barańczaka, Wita Jaworskiego, Krzysztofa Karaska, 
Juliana Kornhausera, Ryszarda Krynickiego, Jarosława Markiewicza, Stanisława 
Stabro i Adama Zagajewskiego – weszła w skład scenariuszy przedstawień tea-
tralnych Duma o hetmanie (wersja druga, maj 1969), Escurial (grudzień 1969), 
Sztafeta według tekstów Biblii (sierpień 1971), Jednym tchem (wrzesień 1971) oraz 
Integracja (październik 1972). 

Widowiska poetyckie Studenckiego Teatru Poezji „Ósmego Dnia” nie miały 
wywierać innego wpływu na kondycję społeczeństwa, niż podnosić jego wrażliwość 
i poprawiać oblicze duchowe. Polityczność zespołu i jego domniemany sprzeciw 
wobec władzy (nieokazywany jawnie, w sposób zdecydowany, ani przy użyciu 

                                                        
13 K. Puzyna: Półmrok. Warszawa 1982, s. 57-58 
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radykalnych środków) zostały mu przypisane i nie wynikały z rzeczywistego nasta-
wienia twórców. Po nasileniu się w drugiej połowie lat 70. represji wobec członków 
teatru (ze strony urzędników, cenzury, milicji i tajnych służb PRL), które zakończyły 
się w 1984 r. exodusem zespołu do Europy Zachodniej, polityczność nieuchronnie 
zaczęła towarzyszyć jego wizerunkowi, jak i w dużej mierze wpłynęła na kształt 
legendy „Ósemek”. 

Sami twórcy ułatwiali taką identyfikację zespołu z powodu okazywania swoje-
go niezadowolenia, co uchodziło nie tylko za akt odwagi, lecz również za jawną 
manifestację polityczną. Teatr Ósmego Dnia nie był jednak nastawiony wyłącznie 
na działania agitacyjno-propagandowe, ponieważ – z pominięciem dość po-
wszechnego okazywania sprzeciwu wobec władzy, w stopniu porównywalnym do 
postawy znacznej części społeczeństwa – w centrum zainteresowania zespołu 
znajdowały się przede wszystkim zagadnienia mające ścisły związek z pracą arty-
styczną. 

Przywódca artystyczny grupy – Lech Raczak w pierwszej wypowiedzi progra-
mowej na temat działalności Teatru Ósmego Dnia – opublikowany po raz pierwszy 
na łamach „Théâtre en Pologne. Theatre in Poland” (1971, nr 9-10) i przedrukowa-
ny w jednodniówce „Odnowa” z maja 1972 r. artykuł Kilka uwag na temat tzw. tea-
tru politycznego – nie godził się na przypisywanie jego przedstawieniom funkcji 
politycznych, definiując polityczność jako nieodłączną cechę każdej działalności 
społecznej. Tym, co jego zdaniem miało wyróżniać teatr od pozostałych form spo-
łecznej aktywności, pozostawała twórczość artystyczna, obecna na scenie dzięki 
aktorom i efektom pracy reżysera, scenografa i pozostałych realizatorów. W mani-
feście przedstawił dwa wymiary sztuki teatru, która zarówno jest społeczną agorą, 
jak i medium służącym zadawaniu fundamentalnych pytań na temat egzystencjal-
nej kondycji człowieka: „Teatr, podejmując funkcje publicystyczne, nie może więc 
rezygnować z podejmowania uniwersalnych problemów intelektualnych, nie musi 
wyrzekać się poszukiwań stricte artystycznych: poszukiwanie nowych środków 
wyrazu powinno być nierozłącznie związane z penetracją nowych obszarów tema-
tycznych” (s. 22). 

Po niespełna pięciu latach potwierdził swój punkt widzenia. Polityczność – je-
go zdaniem – „zaczyna fałszować rzeczywistość, a także historię teatru studenc-
kiego, sprowadzając go wyłącznie do funkcji publicystycznych”.14 

Częściej jednak wymowa spektakli Teatru Ósmego Dnia dostarczała mocniej-
szych pretekstów do traktowania grupy jako zbiorowego nosiciela idei politycznych, 
głównie zaś wyraźnego sprzeciwu wobec ustroju demokracji ludowej. Podobnego 
zdania jest Małgorzata Dziewulska, autorka szkicu Paradoks buntu, w którym pod-
daje analizie tymczasowość i doraźność buntu, będącego przede wszystkim próbą 
„zasygnalizowania pytań, których dotąd sobie nie stawiano, a które wymagają od-
powiedzi”.15 

Nieodłączność wszelkich przejawów życia społecznego, w szczególności 
działalności artystycznej, i głębokiego ich upolitycznienia w okresach panowania 
wyjątkowo represyjnego reżimu potwierdzają relacje świadków epoki PRL – między 
innymi Kazimierza Brauna: „Pod rządami totalitarnego komunizmu wszystko było 
w jakiś sposób zabarwione politycznie, miało polityczne denotacje, konotacje 

                                                        
14 L. Raczak: Polityczny i artystyczny. „Scena” 2001, nr 4, s. 21 
15 „Dialog” 1975, nr 4, s. 140 
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i znaczenia. Dotyczące całokształtu życia – i narodu, i poszczególnych jednostek, 
na każdym kroku i w każdym momencie – polityka była stałym jarzmem. Polityczną 
wagę i rolę przypisywano zarówno muzyce, jak uczesaniu, produkcji przemysłowej 
i zawodom sportowym, rozrywkom i turystyce, obrzędom religijnym i treściom pod-
ręczników szkolnych, weselom, pogrzebom itp. Polityzacja stawała się tak po-
wszechna, że zarówno przenikała całokształt życia, jak stawała się przezroczysta. 
Wielu brało ją za normę, a to było celem władz. Od polityki nie było ucieczki. Zara-
zem pewne aspekty życia zbiorowego były przez władze uporczywie i ostentacyj-
nie zabarwiane politycznie; przypominano niejako przy rozmaitych okazjach, że 
polityczna kontrola jest wszechogarniająca. W konsekwencji jakiekolwiek działania 
władzom przeciwne, nawet nie postrzegane jako polityczne przez ich sprawców 
(w dziedzinie nauki, ekonomii, sztuki itd.) nabierały politycznego znaczenia i sen-
su”.16 

Juliusz Tyszka w monografii poświęconej pierwszemu dziesięcioleciu Teatru 
Ósmego Dnia (1964-1973) notuje, przywołując studium Aldony Jawłowskiej – Drogi 
kontrkultury (Warszawa 1975), iż polityczność w PRL była „jedynie partykularną, 
wyostrzoną przez opresyjny system polityczny wersją pewnego procesu globalne-
go”.17 Miał na uwadze dokonujący się w powojennej historii proces, polegający 
przede wszystkim na przeniesieniu potencjału kreowania polityki ze sfery „ulicy”, 
rozumianej tutaj jako ogół społeczeństwa (lud) mogącego wywoływać rewolucje 
i przewroty, do zamkniętych salonów ludzi sprawujących władzę, niedostępnych 
przeciętnemu obywatelowi. Stan mimowolnej bierności wobec decyzji wąskiego 
grona zawodowych polityków miał być główną przyczyną polityzacji przejawów 
codziennego życia, a także zacierania granicy między kulturą (życiem artystycz-
nym) a polityką. 

Przytoczone konstatacje jedynie potwierdzają słuszność ówczesnych pretensji 
Raczaka do rozdzielania rzeczywistej wymowy przedstawień od społecznego 
i politycznego kontekstu, który jedynie nadbudowuje wtórne znaczenia, nie będąc 
wcale intencją twórców. Także studencki teatr kontestacji w latach 70-tych i 80-tych 
nie był „całkowicie świadom tego, co robi”, gdyż musiał „operować językiem ideolo-
gii studenckiego ruchu teatralnego, a nie językiem teoretycznego opisu rzeczywi-
stości społecznej”, której stanowił „odzwierciedlenie” – w opinii Sławomira Magali,18 
autora pracy Polski teatr studencki jako element kontrkultury (Warszawa 1988). 

Teatr Ósmego Dnia nie mógłby tak mocno zaistnieć w świadomości widzów, 
gdyby nie uprawiał – jak się okazuje – mniej lub bardziej świadomej kontestacji, ani 
gdyby jego działania nie zostały przypisane polityczności życia artystycznego 
w czasach PRL. Otwarty sprzeciw wobec władzy komunistycznej był niemożliwy, 
a nawet niepożądany z perspektywy interesu trwania zespołu. Represje kierowane 
wobec członków teatru mogły przyczynić się do destabilizacji zespołu w państwie 
posiadającym monopol na mecenat kulturalny. (Same prześladowania członków 
poznańskiej grupy stały się materią spektaklu Teczki z roku 2006). Oficjalna likwi-
dacja grupy przez władze nastąpiła w 1984 r. po nasileniu się represyjnej polityki 
chwiejącego się w posadach reżimu. 

                                                        
16 K. Braun: Teatr polski (1939-1989). Obszary wolności – obszary zniewolenia. Warszawa 1994, s. 11 
17 J. Tyszka: Teatr Ósmego Dnia – pierwsze dziesięciolecie (1964-1973). W głównym nurcie przemian 

teatru studenckiego w Polsce i teatru poszukującego na świecie. Poznań 2003, s. 229 
18 S. Magala: Teatr studencki i dyskutanci. „Dialog” 1975, nr 6, s. 124 
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Ewelina FLATOW 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
 

EDUKACJA ZDROWOTNA W PRZEDSZKOLU. PODSTAWY TEORETYCZNE 
PUNKTEM WYJŚCIA DLA ROZWIĄZAŃ PRAKTYCZNYCH. 

 

 
 
Zdrowie, edukacja zdrowotna – podstawy definicyjne 
W edukacji zdrowotnej kluczowym pojęciem, tak dla rozważań teoretycznych, 

jak i dla podejmowanych na ich bazie rozwiązań praktycznych jest pojęcie zdrowia. 
Funkcjonuje ono zarówno w języku potocznym, jak i na gruncie nauk humanistycz-
nych oraz biologiczno – medycznych. Mimo rangi przypisywanej mu w różnych 
ujęciach teoretycznych, wciąż istnieje w tym zakresie niejednoznaczność definicyj-
na i interperetacyjna. Ewolucja w myśleniu o zdrowiu i jego uwarunkowaniach 
przebiegała od redukcjonistycznego modelu biomedycznego po holistyczne, sys-
temowe ujęcie. Po niepodważalnej dominacji orientacji patogenetycznej i modelu 
biomedycznego, w 1946 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła definicję, 
która zaindukowała w myśleniu o zdrowiu rewolucyjne wręcz zmiany.1 Zdrowie, 
mające wymiar fizyczny, psychiczny i społeczny, przestało być postrzegane w ka-
tegoriach negatywnych, jako brak choroby czy niepełnosprawności. Dodatkowo, 
poprzez wprowadzenie pojęcia „dobrostan” zwrócono uwagę na podmiotową oce-
nę stanu zdrowia i znaczenie jego subiektywnych kryteriów. Definicja ta, choć 
wskazała nowe kierunki w refleksji o zdrowiu, nie ustrzegła się jednak fali krytyki, 
co dało asumpt do poszukiwania nowego podejścia w problematyce zdrowia i cho-
roby. Tak wyłaniać zaczęła się koncepcja traktująca zdrowie holistycznie, jako 
dobre samopoczucie w odpowiednio zintegrowanych i zrównoważonych wymia-
                                                        
1 E. Kasperek: Współczesne koncepcje zdrowia i choroby. W: L. Gapik (red.): Postępy psychoterapii. 

Tom 1. Poznań 1998; Z. Słońska: Promocja zdrowia. Zarys problematyki. „Promocja zdrowia. Nauki 
społeczne i medycyna” 1994 Nr.1-2; B. Woynarowska: Edukacja zdrowotna. Warszawa 2008 
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rach: fizycznym, psychicznym i społecznym.2 W paradygmacie tym (nawiązującym 
do psychologicznych i socjologicznych koncepcji zdrowia) zdrowie traktowane jest, 
nie tyle jako abstrakcyjny stan, ile jako poddająca się zmianom zdolność człowieka 
do osiągania pełni własnych fizycznych, psychicznych i społecznych możliwości 
oraz do reagowania na wyzwania środowiska.3 Człowiek - sam będąc niepodzielną 
całością trzech wymiarów - w relacji z otoczeniem fizycznym i społecznym rozpa-
trywany jest, jako element szerszego systemu, co doskonale obrazuje tzw. „MAN-
DALA ZDROWIA”.4 Dostrzeganie sieci powiązań między jednostką, a szeroko ro-
zumianym środowiskiem jest domeną paradygmatu socjoekologicznego, wedle 
którego zdrowie jest zjawiskiem (procesem) wielopoziomowym i wielowymiaro-
wym.5 Bierze się tu pod uwagę rolę środowiska, biologii i opieki medycznej, a nade 
wszystko pewnych podmiotowych charakterystyk i zachowań. Wśród nich istotne 
są kompetencje życiowe jednostki, jej potrzeby i aspiracje, zasoby biologiczne 
i psychologiczne, optymizm, umiejętność i strategie radzenia sobie ze stresem oraz 
zachowania zdrowotne i poczucie odpowiedzialności za zdrowie. Postuluje się tu 
zatem, co podkreśla Kasperek, uświadomienie sobie: 

- znaczenia jakie nadają zdrowiu poszczególne jednostki i grupy społeczne 
w codziennym życiu (ranga); 

- subiektywnej interpretacji tego czym jest zdrowie (definiowanie); 
- zachowań zdrowotnych przez odniesienie ich do wzorów codziennego ży-

cia (realizacja).6  
Wszystkie te elementy znajdują się w obszarze zainteresowań edukacji zdro-

wotnej i promocji zdrowia.  
Edukacja prozdrowotna, rozpartywana jako inwestycja w zasoby ludzkie, po-

winna być realizowana począwszy od przedszkola, które wspierać może tym sa-
mym socjalizację zdrowotną w rodzinie. Niezależnie od kierunku, metod pracy 
i przekazywanych treści, wszystkie skoncentrowane na zdrowiu czynności włączyć 
można w zakres edukacji zdrowotnej, w ramach której „człowiek uczy się jak dbać 
o zdrowie własne i innych ludzi”.7 Edukacja zdrowotna, będąca istotnym narzę-
dziem promocji zdrowia, pomaga jednostce poznać i zrozumieć siebie i swoje oto-
czenie, w tym czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na stan zdrowia. Nie 
polega ona jednak wyłącznie na przekazywaniu wiedzy, istotne staje się wykorzy-
stanie tej wiedzy w sposób odpowiedzialny i efektywny. Dlatego też edukacja do 
zdrowia, będąca elementem kształtowania pełnej osobowości, wiąże się z wytwa-
rzaniem odpowiednich nawyków, sprawności, postaw, przekonań i zainteresowań, 

                                                        
2 Niektórzy autorzy wyodrębniają dodatkowo wymiar duchowy, seksualny i reprodukcyjny. Patrz: 

K. Borzucka-Sitkiewicz: Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. Kraków 2006; C. Lewicki: Edukacja 
zdrowotna: systemowa analiza zagadnień. Rzeszów 2006; Z. Słońska, op. cit.; B. Wojnarowska, op. 
cit. 

3 Z. Słońska, op. cit.; E. Kasperek, op. cit.; L. Gapik, E. Kasperek: Miejsce edukacji seksualnej w ogólnej 
koncepcji edukacji promującej zdrowie. W: L. Gapik (red.): Postępy psychoterapii. Tom 1. Poznań 
1998 

4 K. Borzucka-Sitkiewicz, op. cit.; C. Lewicki, op. cit.; L. Gapik, E. Kasperek: Edukacja promująca zdro-
wie – podstawy teoretyczne. „Studia edukacyjne”, nr 4. 1998 

5 L. Gapik, E. Kasperek: Edukacja…, op. cit.; G. Dolińska-Zygmunt (red.): Elementy psychologii zdro-
wia. Wrocław 1996 

6 E. Kasperek, op. cit.; B. Woynarowska: Podstawy teoretyczne i strategia edukacji zdrowotnej w szkole. 
„Lider” nr 1. 1995; B. Woynarowska: Edukacja dla zdrowia. „Lider” nr 3. 2000 

7 T. Williams: Szkolne wychowanie zdrowotne w Europie. „Wychowanie fizyczne i zdrowotne”, nr 7-8. 
1998 
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które sprzyjają zdrowiu.8 „Prawidłowo realizowana działalność edukacyjna powinna 
przyczynić się do ukształtowania kompetencji ludzi w zakresie wiedzy, postaw 
i umiejętności, aby chcieli i potrafili postępować prozdrowotnie i w rezultacie prawi-
dłowo rozwijali i ochraniali swoje zdrowie”.9 Oczekiwane efekty działań edukacyj-
nych wiążą się z identyfikacją własnych potrzeb, problemów i zasobów zdrowot-
nych oraz umiejętnością podejmowania czynności ukierunkowanych na poprawę, 
utrzymanie, ochronę i wzmacnianie holistycznie pojmowanego zdrowia. Odbywać 
się to powinno z uwzględnieniem potrzeb innych ludzi oraz szerokich powiązań 
jednostki z otoczeniem fizycznym i społecznym. 

 
Edukacja zdrowotna w przedszkolu – perspektywa rozwojowa 
Edukację zdrowotną możemy rozpatrywać, jako podstawowe prawo każdego 

dziecka, inwestycję przynoszącą olbrzymie zyski jednostce i społeczeństwu oraz 
jako źródło uczniowskich postaw, przekonań i zachowań zdrowotnych.10 Edukacja 
zdrowotna nabiera szczególnego znaczenia we wczesnym okresie życia dziecka, 
tak istotnym z punktu widzenia świadomości zdrowotnej i całożyciowej troski 
o rozwój zdrowotnego potencjału. Edukację zdrowotną należy rozpoczynać już od 
najmłodszych lat życia dziecka. Bardzo ważne jest, aby była ona łącznikiem po-
między wiedzą i doświadczeniami dziecka wyniesionym z domu, a kompetencjami, 
jakie powinno osiągnąć kiedy wkroczy w dorosłe życie. Podstawą do osiągnięcia 
tego celu jest ścisła współpraca przedszkola z rodziną i najbliższym otoczeniem 
dziecka, z nich bowiem czerpie ono liczne przykłady postaw i zachowań.11  

Wiek przedszkolny, to wiek, w którym następuje automatyzacja czynności ży-
ciowych oraz osiągnięcie pełnej komunikatywności mowy kontekstowej oraz po-
prawności artykulacyjnej i gramatycznej.12 Są to początki dowolności procesów 
poznawczych i nastawionych na cel, doprowadzanych do końca, podejmowanych 
z wysiłkiem działań dziecka. Pojawia się zdolność do ukierunkowania uwagi, co 
pozwala na panowanie nad zachowaniem i świadome dążenie do uzyskania infor-
macji, których źródłem stają się dorośli. Po okresie dominacji naśladownictwa jako 
metody uczenia się, zauważalny jest postęp w zakresie zdolności manualnych 
i percepcyjnych. Pozwala to na wykorzystanie w pracy rysunku, a także techniki 
„narysuj i napisz”.13 Niezwykle ważne, ze względu na charakterystykę rozwojową 
wieku przedszkolnego, ale też standardy edukacji zdrowotnej, jest wykorzystywa-
nie w pracy metod aktywizujących. Według Lipiny „aktywność podejmowana 
w sposób świadomy jest tu niezwykle cenna ze względu na charakterystyczną 

                                                        
8 M. Demel: O wychowaniu zdrowotnym. Warszawa 1968; L. Gapik, E. Kasperek: Miejsce…, op. cit.; 

C. Lewicki, op. cit. 
9 L. Gapik, E. Kasperek: Edukacja…, op. cit. 
10 A. Jaczewski: Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. Warszawa 1995; G. Pańtak: 

Prawo dziecka do zdrowia. Seminaria i narady. „Problemy opiekuńczo-wychowawcze”. Nr 1. 2006; 
B. Woynarowska, M. Sokołowska: Ścieżka edukacyjna – edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia 
w szkole. Warszawa 2001; 
Tak o roli edukacji dla zdrowia pisze Nakaijama: „zdrowie jest nieodłącznym warunkiem osiągnięć 
szkolnych, dobrej jakości życia i wydajności ekonomicznej. Wyposażając dzieci w wiedzę, umiejętno-
ści i postawy wobec zdrowia możemy zwiększyć ich szanse na zdrowsze życie (…)”. Patrz: H. Naki-
jama: Wprowadzenie w szkołach wszechstronnego programu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. 
„Lider”, nr 5. 1993 

11 „Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole”, zeszyt 5. Warszawa 2002 
12 Matczak: Zarys psychologii rozwoju. Warszawa 2003, s. 219 
13 Por. B. Woynarowska: Edukacja zdrowotna…, op. cit. 
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w tym okresie potrzebę ruchu, działania, impulsywność, tendencję do stawiania 
pytań i twórczego odtwarzania otaczającego świata”.14 Stąd też podstawowe umie-
jętności psychologiczne, jak i te związane z troską o ciało nabywane są w formie 
zabaw i w powiązaniu z codziennym życiem przedszkolaków. 

Zgodnie z teorią rozwoju poznawczego Piageta, dzieci wieku 2-6 lat znajdują 
się w stadium przedoperacyjnym, w którym zaczynają używać symboli (słów i liczb) 
i za ich pomocą poznawczo reprezentować świat. W swych operacjach umysło-
wych napotykają jednak na wiele ograniczeń, a wewnętrzne symbole nie pozwalają 
na sprawne rozwiązywanie pojawiających się problemów. Ma to swoje odzwiercie-
dlenie w przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego, w tym również w prze-
rabianiu zagadnień związanych ze zdrowiem. Jak podaje Woynarowska, na pyta-
nie „co to jest zdrowie?” dzieci udzielają zwykle odpowiedzi niezróżnicowanych, 
ogólnych, egocentrycznych.15 Zmiany w percepcji i rozumieniu zdrowia wiążą się 
ze stopniowym odchodzeniem od odniesień do konkretnych doświadczeń ku poję-
ciom bardziej abstrakcyjnym. Progres w tym obszarze należy oceniać i projektować 
w kontekście rodzicielskich (i szerszych) wpływów socjalizacyjnych. Wszystkie te 
prawidłowości rozwojowe, jak i wpływy socjalizacyjne trzeba mieć na uwadze przy 
planowaniu, realizacji i ewaluacji działań w zakresie edukacji zdrowotnej.16  

Przedszkole jest odpowiednim miejscem na wprowadzenie edukacji zdrowot-
nej także ze względu na liczne udogodnienia dla procesu dydaktyczno-
wychowawczego, jak chociażby czas i zakres oddziaływania na podopiecznych. 
Przebywając w przedszkolu wiele godzin, dziecko „zdobywa podstawowe informa-
cje i umiejętności niezbędne do wzmacniania zdrowia w sposób naturalny: w po-
wiązaniu z zabawą, posiłkami, zabiegami higienicznymi, wypoczynkiem”.17 Wyko-
rzystywane są do tego zasoby środowiskowe (wyposażenie, otoczenie, organiza-
cja przestrzeni), rzeczowe (zabawki, sprzęt, posiłki), ludzkie (wyszkolona kadra, 
instytucje pomocowe, środowisko lokalne, rodzice).18  

 
Zakres, treści i cele edukacji zdrowotnej w przedszkolu 
Edukacja zdrowotna to, nie tylko przekazywanie wiedzy o tym, co jest ko-

rzystne lub szkodliwe dla zdrowia, lecz również rozwijanie umiejętności, a także 
nawyków, które pomogą skutecznie wykorzystywać zdobytą wiedzę. Należy stwo-
rzyć dzieciom sposobność do ukształtowania postaw i wartości, które ułatwią im 
dokonywanie wyborów mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia. 

                                                        
14 S. Lipina: Wyzwalanie aktywności umysłowej dzieci a formy pracy w przedszkolu. „Warunki i formy 

aktywności dzieci w wieku przedszkolnym”. Olsztyn 1989, s. 82 
15 B. Woynarowska: Edukacja zdrowotna…, op. cit., s. 22 
16 Ze względu na dominującą w opracowaniu perspektywę rozwojową, celowo pominięte zostały inne 

zmienne istotne przy realizacji zajęć, takie jak dominujący kanał sensoryczny, preferowany styl ucze-
nia się, cechy osobowościowe odbiorców. 

17 B. Woynarowska: Edukacja zdrowotna…, op. cit., s. 224 
18 Partnerstwo z rodzicami jest wymogiem w edukacji przedszkolnej. Z punktu widzenia działań proz-

drowotnych współpraca ta nabiera szczególnego znaczenia, gdyż „to właśnie rodzice są pierwszymi 
edukatorami zdrowia i współpraca z nimi może przyczynić się do osiągnięcia lepszych wyników w tym 
zakresie”. Patrz: K. Żelich: Rodzice w edukacji zdrowotnej. „Edukacja zdrowotne i promocja zdrowia 
w szkole”. Zeszyt 6. Warszawa 2003, s. 41; L. Gapik, E. Kasperek: Edukacja promująca…, op. cit.; 
K. Żuchelkowska, M. Bulera: Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców. Toruń 2006; 
B. Woynarowska: Edukacja zdrowotna, op. cit. 
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Zgodnie z wytycznymi podstawy programowej wychowania przedszkolnego19 
przedszkole stanowi pierwszą instytucję zaplanowanych oddziaływań edukacyj-
nych, pełniąc jednocześnie funkcję doradczą i wspierającą wychowawczo rodziców 
(opiekunów). Rozpoznanie i wzmacnianie możliwości, ale też identyfikacja i wy-
równanie deficytów rozwojowych dziecka pozwala na realizację celów wychowania 
przedszkolnego. Priorytetem jest tu wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju podo-
piecznych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami. Cel ten może 
być osiągnięty przy współpracy z rodzicami (i innymi podmiotami), a także przy 
uwzględnieniu szerokich powiązań jednostka – środowisko, co zbliża nas do per-
spektywy charakterystycznej dla socjoekologicznego paradygmatu zdrowia. Tym 
bardziej uzasadnione wydaje się rozszerzenie owych teleologicznie podpartych 
zadań wychowania przedszkolnego o merytorycznie i organizacyjnie dopracowaną 
edukację zdrowotną dla dzieci (i ich rodziców).20 W najnowszej podstawie progra-
mowej wychowania przedszkolnego, która powinna stanowić bazę dla planowania 
i realizacji zadań tej instytucji, edukacja zdrowotna odgrywa istotną rolę. W pod-
stawie programowej czytamy: „w wielu obszarach wychowania przedszkolnego 
występują treści edukacji zdrowotnej. Ze względu na dobro dzieci, należy zadbać 
o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdro-
wie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym za-
kresie z rodzicami”.21 Wyróżnione obszary tematyczne w dużej części wiążą się 
z edukacją zdrowotną w sposób bezpośredni np.: „wychowanie zdrowotne i kształ-
towanie sprawności fizycznej dzieci”, „wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeń-
stwo własne i innych”, „kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków hi-
gienicznych i kulturalnych”.22 Inne zadania odnoszą się do systemu wartości, prze-
konań, postaw, samooceny oraz umiejętności życiowych. Umiejętności te koncen-
trują się wokół rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, samodzielnego 
działania, rozpoznawania i kontrolowania emocji, kompetencji komunikacyjnych 
oraz zachowań społecznie akceptowanych.23 Budowanie „świadomości zdrowot-
nej” dziecka w wieku przedszkolnym poprzez edukację oznacza, nie tylko wzboga-
canie wiedzy o zdrowiu, ale „kształtowanie nawyków dbania o własne zdrowie”. 

Edukacja zdrowotna w okresie przedszkolnym zmierza do realizacji określo-
nych celów, które odwołują się do holistycznej koncepcji zdrowia. Poza „troską 
o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną” nacisk kładzie się na kształtowanie „od-
porności emocjonalnej”, „rozwijanie umiejętności społecznych”, „budowanie dzie-
cięcej wiedzy” oraz systemu wartości.24 Dla realizacji wyżej wymienionych celów 
niezbędne staje się wypełnienie wymogów metodologicznych i organizacyjnych. 
Opieka, wychowanie i nauczanie w przedszkolu powinno odbywać się w warun-
                                                        
19 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy progra-

mowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
(Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) – załącznik 1. 

20 Por. B. Woynarowska: Edukacja zdrowotna, op. cit. 
21 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy progra-

mowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
(Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) – załącznik 1, s. 6 

22 Por. Ibidem 
23 Ibidem; B. Woynarowska: Edukacja zdrowotna, op. cit.; I. Zajączkowska, R. Majewska: Kształtowanie 

umiejętności życiowych i społecznych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – program 
edukacyjny ZOSIA SAMOSIA IDZIE W ŚWIAT. „Edukacja zdrowotne i promocja zdrowia w szkole”. 
Zeszyt CMPPP. Warszawa 2005 

24 Rozporządzenie…, op. cit., s. 1 
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kach akceptacji, bezpieczeństwa, z uwzględnieniem idei podmiotowości, która jest 
standardem w edukacji zdrowotnej. Traktowanie dziecka (i jego rodziców), jako 
niepowtarzalnej osobowości, dostrzeganie jego potrzeb, możliwości i ograniczeń, 
ma swoje odzwierciedlenie w stosowanych metodach pracy i w szeroko rozumianej 
organizacji procesu dydaktyczno-wychowaczego. W hierarchii celów edukacji 
przedszkolnej na pierwszym miejscu znajduje się kształtowanie postaw, przeko-
nań, osobowości, w dalszej kolejności zaś wyposażenie wychowanka w zestaw 
wiadomości, umiejętności i nawyków niezbędnych do pełnienia przyszłej roli 
ucznia. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia realizacji założeń edukacji 
zdrowotnej i promocji zdrowia, w których nacisk położony jest na wartościowanie 
i definiowanie zdrowia, a także wynikające z nich zachowania pro – i antyzdrowot-
ne.25  

 
Edukacja zdrowotna w przedszkolu – rozwiązania praktyczne 
1) Cele i adresaci programu. 
W tej części zaprezentowany został program, będący wynikiem integracji wie-

dzy z zakresu edukacji zdrowotnej z praktyką dydaktyczno-wychowawczą. Pro-
gram edukacji zdrowotnej „ZDROWY PRZEDSZKOLAK” swoim zakresem obejmu-
je kształtowanie pozytywnych postaw wobec zdrowia (fizycznego, psychicznego, 
społecznego, duchowego), higieny osobistej, sprawności fizycznej, poprawy jako-
ści życia. Zwraca również uwagę na dobre samopoczucie i prawidłowe funkcjono-
wanie społeczne, traktując je jako nieodłączny element zdrowia. Głównym celem 
niniejszego programu jest eksponowanie i poszerzanie treści w zakresie uświada-
miania i wychowania zdrowotnego. Program koncentruje się na nabywaniu prawi-
dłowych nawyków prozdrowotnych oraz umiejętności poszanowania zdrowia wła-
snego i innych. Na podstawie wymienionych celów głównych można wyodrębnić 
następujące cele szczegółowe: 

- uświadamianie dzieciom pojęcia „zdrowie” (w rozumieniu holistycznym); 
- kształtowanie pozytywnej postawy wobec zdrowia własnego i innych; 
- wdrażanie zasad higieny i podkreślanie ich znaczenia w codziennym życiu; 
- przekazanie podstawowej wiedzy na temat budowy ciała człowieka; 
- podejmowanie zagadnień dotyczących profilaktyki chorób wieku dziecięce-

go; 
- zachęcanie do przestrzegania określonych, społecznie akceptowanych 

norm; 
- wyrabianie prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynno-

ściach dnia codziennego; 
- zachęcanie dzieci do zabaw i czynności związanych z ruchem i wskazy-

wanie ich znaczenia dla zdrowia; 
- angażowanie dzieci do współodpowiedzialności za własne zdrowie; 
- rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych. 
Program przeznaczony jest dla dzieci z wszystkich grup wiekowych uczęsz-

czających do przedszkola i dostosowany do ich możliwości rozwojowych. Integral-
nym jego elementem jest współpraca z rodzicami (opiekunami) dziecka w wieku 
przedszkolnym. 

                                                        
25 E. Kasperek, op. cit.; C. Lewicki, op. cit.; K. Żuchelkowska, M. Bulera, op. cit. 
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W programie zostały również zawarte cele przeznaczone dla rodziców, bądź 
innych osób sprawujących opiekę nad dzieckiem: 

- współtworzenie (z nauczycielem, pracownikami przedszkola, społeczno-
ścią lokalną) środowiska wspierającego zdrowie i edukację zdrowotną; 

- prezentowanie, propagowanie, utrwalanie (wspólnie z nauczycielem) pozy-
tywnych wzorców zachowań zdrowotnych; 

- uzyskanie i pogłębianie wiedzy w obszarach związanych objętych progra-
mem edukacji zdrowotnej. 

 
2) Procedury osiągania celów. 
Cele programu realizowane są nieustannie w ramach codziennego funkcjo-

nowania dzieci w przedszkolu i poza nim. Poza tym, konkretne zagadnienia poru-
szane są w trakcie cyklicznych spotkań (raz w tygodniu) pod nazwą „Zdrowy 
Przedszkolak”. Każde spotkanie ma ustalony przebieg i jest poświęcone jednemu 
tematowi (patrz dalej). Obszary tematyczne zostały ustalone przy współudziale 
przedszkolaków, ich rodziców oraz pracowników przedszkola i mogą ulegać nie-
znacznej modyfikacji w zależności od bieżących potrzeb. 

 
3) Metody i formy pracy. 
W celu zapewnienia efektywności działań w zakresie promocji zdrowia 

w przedszkolu stosowane są odpowiednie metody (techniki) i formy pracy dydak-
tyczno – wychowawczej. 

Metody: 
- metody aktywizujące („narysuj i napisz”, pogadanka, konkurs wiedzy); 
- metody samodzielnych doświadczeń (zabawa, zdobywanie/ wykorzysty-

wanie wiedzy i umiejętności poza przedszkolem); 
- metody organizowania środowiska rodzinnego/ lokalnego (poganka, zaan-

gażowanie rodziców w projekty edukacyjne, spotkania ze specjalistami 
w dziedzinie zdrowia, edukacja czytelnicza).26  

Formy: 
- indywidualna; 
- grupowa; 
- zbiorowa. 
 
4) Szczegółowe treści programu „Zdrowy Pprzedszkolak”. 
Bloki tematyczne: 
- bezpieczeństwo - TEMAT: „Bezpieczeństwo - ważna sprawa. Wszystkie 

dzieci wiedzą, że to nie zabawa”; 
- higiena osobista - TEMATY: „Czyste ręce, czysta buzia. Dbam o to ja, 

Krzyś i Zuzia”; „Zdrowy uśmiech mamy, bo o niego dbamy”; „Wszystko 
powinno być czyste, to oczywiste”; „Przy stole zdrowo się odżywiamy i za-
sady zachowania znamy”; „Czujemy, widzimy, słychamy, o zdrowie narzą-
dów zmysłów dbamy”; 

- zdrowie - TEMATY: „Kto je witaminki ma wesołe minki”; „Jak żyć, by zdro-
wym być?”; 

                                                        
26 M. Taraszkiewicz: Jak lepiej uczyć, czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Warszawa 1996 
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- sprawność ruchowa - TEMATY: „Ruch to zdrowie każdy to powie”; 
„W zdrowym ciele zdrowy duch, czyli jak ważny jest ruch”; 

- kształtowanie umiejętności społecznych - TEMATY: „Ja i moja grupa”; 
„Każdy jest inny”; „Co zrobić, by konflikt i nieporozumienie odeszły w za-
pomnienie?”; „Magiczne słowa – na co dzień: rzecz obowiązkowa”; „Jak to 
bywa, gdy ktoś do grupy przybywa/ wygrywa/ przegrywa/ kogoś przezy-
wa?”. 

 
5) Ewaluacja programu. 
Ewaluacja procesu i wyniku edukacji zdrowotnej dokonywana jest głównie 

w czasie rozmów z dziećmi. Dodatkowo celowi temu służyć może obserwowanie 
sytuacji, w których dzieci rozwiązują problemy, wykonują czynności praktyczne 
oraz przenoszą wiedzę i umiejętności na grunt funkcjonowania poza przedszko-
lem. Wykładnią skuteczności podejmowanych przez nauczyciela działań jest rów-
nież aktywność i zaangażowanie wychowanków podczas zajęć. Metodą ewaluacji 
programu „Zdrowy Przedszkolak” są także cykliczne konkursy, zagadki, quizy pod-
sumowujące i sprawdzające podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji 
zdrowotnej (częściowo sprawdzające zakres wiedzy rodziców). 

Ewaluacji podlega również zaangażowanie rodziców w realizację celów edu-
kacyjnych omawianego programu. Ocenie tego aspektu służyć mogą rozmowy 
z rodzicami oraz obserwacja ich aktywności. Dodatkowo, zaprojektowana została 
ankieta ewaluacyjna dla rodziców dotycząca zdrowego stylu życia przedszkolaków 
oraz wyrobienia wśród nich prawidłowych nawyków prozdowotnych. 



 
 
 

 
39 

Zbigniew DZIEMIANKO 
Waldemar ŁAGODOWSKI 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

EDUKACJA OBRONNA KOBIET W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM 
 
 
Edukacja obronna to ogół procesów oświatowo-wychowawczych, realizowa-

nych głównie przez szkołę i wojsko ale także - rodzinę, kościoły, środki masowego 
komunikowania, organizacje społeczne i stowarzyszenia, zakłady pracy oraz spe-
cjalnie powołane instytucje, ukierunkowanych na kształtowanie systemu wartości i 
upowszechnianie wiadomości ważnych dla bezpieczeństwa kraju1. 

Od chwili powstania ludzkości mamy do czynienia z procesem przygotowania 
społeczeństw do walki. Jako jeden z pierwszych o potrzebie przygotowania społe-
czeństwa do wojny pisał już Arystoteles w siódmej księdze Polityki, stwierdzając, iż 
obywatele „muszą umieć pracować i walczyć”2. 

Na przestrzeni dziejów świata różne były formy przygotowana do walki. Do 
najbardziej znanych należą systemy społeczeństwa spartańskiego, rzymskiego czy 
średniowiecznego przygotowania rycerskiego. W Polsce o początkach edukacji 
obronnej jako elementu procesów oświatowo wychowawczych, którego jednym z 
głównych celów jest kształtowanie pożądanego stanu świadomości obronnej, nie 
tylko wybranej grupy społecznej czy wiekowej, lecz całego społeczeństwa, może-
my mówić dopiero po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu niepodległości w 
1918 roku.  

Doświadczenia wynikające z I wojny światowej, ocena położenia geopolitycz-
nego, sytuacji międzynarodowej oraz wewnętrznej Polski, spowodowały opraco-
wanie na początku lat dwudziestych koncepcji przygotowań do wojny określanej 
hasłem „Naród pod bronią”.  

Wyrazem realizacji hasła „Naród pod bronią” miało stać się przysposobienie 
wojskowe jak najszerszych rzesz społeczeństwa, którego celem ustanowiono wy-
robienie czynnego patriotyzmu, rozwijanie hartu woli, obowiązkowości i karności, 
pomnażanie sił fizycznych i hartu ciała, nauczanie podstawowych sprawności woj-
skowych, budzenie i utrwalanie zamiłowania do służby wojskowej. Przysposobienie 
wojskowej (pw) miało być istotnym przeżyciem w dziedzinie obywatelskiej, miało 
być szkołą charakteru i czynu patriotycznego, miało też być odprężeniem po zaję-
ciach szkolnych i zawodowych, a dla młodzieży miejskiej – odbywane przeważnie 
w terenie - miało być przeciwwagą warunków życia w mieście. 

Na początku lat dwudziestych w Polsce zamierzano wprowadzić obowiązek 
uczestniczenia w zajęciach pw całej młodzieży przedpoborowej, szybko jednak od 
tego pomysłu odstąpiono, głównie ze względu na trudności finansowe i organiza-
cyjne młodego państwa. 

O wyborze modelu przysposobienia wojskowego młodzieży, obok trudności fi-
nansowych i organizacyjnych, zadecydowały poglądy Józefa Piłsudskiego, który 
opowiedział się za dobrowolnością pw. Miało to doprowadzić do osiągnięcia dwóch 

                                                        
1 Kucharski M., Edukacja obronna. Warszawa 2002, s. 89 
2 Rosa R., Filozofia bezpieczeństwa. Warszawa 1995, s. 26 
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podstawowych celów. Po pierwsze odciążenie armii w zakresie wstępnego szkole-
nia rekruta oraz - po drugie - wysoki poziom moralny szkolonych.  

Program pw w Polsce, którego podstawowym zadaniem było kształcenie 
obywatela - żołnierza, obejmowało trzy zasadnicze, wzajemnie przenikające się, 
kierunki działania: wychowanie obywatelskie, przygotowanie fizyczne oraz wyszko-
lenie wojskowe; uzupełniało je przysposobienie fachowe (zawodowe). Ta właśnie 
kolejność odzwierciedlała rzeczywiste oczekiwania sił zbrojnych w stosunku do 
przysposobienia wojskowego3. 

Pierwszy projekt ustawy o obowiązkowym wychowaniu fizycznym i przyspo-
sobieniu wojskowym został opracowany w Sztabie Generalnym Naczelnego Do-
wództwa Wojska Polskiego w październiku 1920 r. Zajęcia z pw miały być prowa-
dzone przez wszystkie rodzaje szkół - od powszechnej rozpoczynając. 

Projekt ustawy zapoczątkował wieloletni spór dotyczący przede wszystkim roli 
wojska w realizacji pw w szkołach. Wojsko opowiadało się za zasadą obowiązku 
pw dla młodzieży męskiej po ukończeniu przez nią 16 lat. Władze cywilne były 
przeciwne zdominowaniu pw młodzieży przez wojsko. 

W 1922 roku przygotowano nowy projekt ustawy „O obowiązkowym wycho-
waniu fizycznym i powszechnym przysposobieniu do obrony Rzeczypospolitej”. We 
wrześniu 1925 roku projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów i skiero-
wany do Sejmu. Ustawy nie uchwalono nie tylko w 1926 roku, ale i w całym okresie 
dwudziestolecia międzywojennego z powodów wcześniej przedstawionych. 

W projekcie ustawy proponowano wprowadzenie we wszystkich typach szkół 
obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego, zarówno dziewcząt jak i chłop-
ców. Obowiązkowe pw dla młodzieży męskiej miało być wprowadzone od szóstej 
klasy szkoły średniej i szkół równorzędnych oraz obejmować także szkolnictwo 
wyższe. Dla młodzieży żeńskiej uczęszczającej do szkół żeńskich przewidywano 
wybiórcze formy pw, z zakresu szkolenia sanitarnego, ratownictwa i opieki nad 
żołnierzem. Zakładano, iż młodzież pozaszkolna objęta będzie tą formą wychowa-
nia fizycznego i pw w stowarzyszeniach i związkach pro obronnych, ale na zasa-
dzie ochotniczej. 

Mimo braku uregulowań ustawowych w sprawie pw, Ministerstwo Spraw Woj-
skowych (MSWojsk.) podejmowało próby dokonania tego aktami niższego rzędu. 
Po długich negocjacjach z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-
blicznego (MWRiOP) wydano 1.12.1922 r. rozporządzenie „w sprawie organizacji 
przysposobienia wojskowego młodzieży męskiej szkół średnich i zawodowych oraz 
kolejne w sprawie przysposobienia wojskowego młodzieży szkolnej”. 

W styczniu 1923 r. ukazał się „Tymczasowy program przysposobienia woj-
skowego w szkołach średnich, zawodowych i seminariach nauczycielskich”. Stwo-
rzono podstawy prawne pod tworzenie ochotniczych hufców pw. Mogły one po-
wstać w każdej szkole średniej ogólnokształcącej, seminariach nauczycielskich 
oraz szkołach zawodowych typu średniego, w której akces zgłosiło minimum 50 
uczniów. W pracach hufca mogła brać udział, na zasadzie uczestnictwa ochotni-
czego, młodzież męska mająca ukończone 16 lat i po przedstawieniu odpowied-
niego zaświadczenia lekarskiego. 

                                                        
3 Kęślik J., Naród pod bronią. Społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej 1918-1939. Wro-

cław 1998, s. 27-29 
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Zajęcia były prowadzone w ramach hufców szkolnych oraz jako przedmiot 
„przysposobienie rezerw”, a od 1923 r. - „przysposobienie wojskowe”4. 

Ważnym etapem w rozwoju przysposobienia wojskowego w Polsce było po-
wołanie Dekretem Rady Ministrów z 25 kwietnia 1925 roku Rady Naczelnej Wy-
chowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego przy MWRiOP, pełniącej rolę 
organu doradczego i opiniodawczego. Powstały także wojewódzkie i powiatowe 
rady wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego, których zadaniem 
było propagowanie idei wychowania wojskowego i sportu oraz pobudzanie do prac 
w tym kierunku ogółu społeczeństwa, a także uzyskiwanie funduszy, terenów ćwi-
czeń, obiektów sportowych itp. 5.  

Pomimo początkowego rozwoju działalność w zakresie przysposobienia woj-
skowego w Polsce uległa zahamowaniu ze względu na rywalizację różnych partii 
politycznych w tym zakresie oraz braku jednoznacznego stanowiska władz pań-
stwowych dotyczących kierunku rozwoju w tej dziedzinie. 

Problem przysposobienia wojskowego został rozwiązany dopiero po zamachu 
majowym. Nowy rząd już 28 stycznia 1927 roku powołał Państwowy Urząd Wy-
chowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWFiPW), który miał kie-
rować wszelkimi pracami związanymi z powszechnym wychowaniem fizycznym i 
przysposobieniem wojskowym. Powołano wojewódzkie, powiatowe i miejskie komi-
tety wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego jako organy współpracy 
społeczeństwa i organów państwowych w zakresie wychowania fizycznego i przy-
sposobienia wojskowego6. 

Po roku 1927 następuje dynamiczny rozwój wszelkich form związanych z 
działalnością wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. 13 grudnia 
1927 roku została wydana „Instrukcja wyszkolenia oddziałów przysposobienia woj-
skowego”. Przyjęto, że przysposobienie wojskowe ma na celu przygotowanie do 
służby wojskowej obywateli poza ramami sił zbrojnych i miało obejmować: wycho-
wanie wojskowe, wychowanie fizyczne oraz wyszkolenie wojskowe. Przysposobie-
niem wojskowym objęto młodzież szkolną, akademicką, młodzież pozaszkolną 
oraz rezerwistów i kobiety7. 

Wydana 13 grudnia 1927 r. „Instrukcja wyszkolenia oddziałów przysposobie-
nia wojskowego” definiowała cele, treści i zakres prowadzonej działalności, a także 
określała rzeczowe uwarunkowania edukacji obronnej. Dzieliło się ono na przyspo-
sobienie wojskowe młodzieży szkolnej, młodzieży akademickiej, młodzieży po-
zaszkolnej, rezerwistów, kobiet.  

Sprecyzowane zostały następujące działy prowadzonej działalności: 
− wychowanie obywatelskie – zmierzające do podniesienia na wyższy po-

ziom uświadomienia narodowego i państwowego. Jedną z form wychowania był 
zorganizowany udział w obchodach świąt państwowych, kościelnych i wojskowych. 
Wychowanie obywatelskie dawało szkolonym wiedzę ogólną o Polsce. Prowadzo-
ne były w formie pogadanek, wzorowanych na programach szkolenia żołnierzy; 

                                                        
4 Wyszczelski L., Społeczeństwo a obronność w Polsce (1918-1939). Toruń 2007, s. 198-201 
5Cwer A., Wychowanie proobronne młodzieży szkół średnich w Polsce w okresie dwudziestolecia mię-

dzywojennego, Przysposobienie Obronne Obrona Cywilna w Szkole 1998, nr 2, s. 68-69 
6 Rozwadowski P., Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego 1927-

1939. Warszawa 2000,s. 25 
7 Wyszczelski L., Działalność oświatowo -wychowawcza w Wojsku Polskim w latach 1918-1939. War-

szawa 1995, s. 88 
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− wychowanie wojskowe – ukierunkowane na wyrobienie tężyzny fizycznej, 
rozwój moralności, karność, posłuszeństwo rozkazom i inne cechy moralne, miało 
zacieśnić więź z wojskiem. Realizowane było poprzez sam tok służby, różnego 
rodzaju wykłady z organizacji armii oraz wspólne uczestnictwo w świętach narodo-
wych i świętach jednostek; 

− wychowanie fizyczne – miało na celu wyrabianie przede wszystkim 
sprawności fizycznej młodzieży oraz zamiłowanie do sportu. Realizowane było w 
toku zajęć szkolnych, w takich formach, jak: gry, zabawy i zawody sportowe; 

− wyszkolenie wojskowe – dążono w nim do przyswojenia praktycznych 
umiejętności żołnierza. Było ono skoordynowane z programem szkolenia wojska w 
zakresie wychowania fizycznego, wyszkolenia strzeleckiego i bojowego. Obejmo-
wało naukę: o broni, gazach bojowych, służbie wartowniczej, musztrze, tereno-
znawstwie, walce na bagnety i szermierce. Podstawową formą szkolenia były ćwi-
czenia praktyczne, przy ograniczeniu do minimum wykładów i innych form słow-
nych. Dużą rangę nadawano ćwiczeniom nocnym oraz nauce zachowania się wo-
bec lotnictwa przeciwnika, a także orientacji w terenie oraz utrzymywaniu łączno-
ści.8 

Zakres pw zależał od wieku, poziomu wykształcenia ogólnego oraz stosunku 
młodzieży do służby wojskowej. Pw dzieliło się na9: 

1. pw młodzieży szkolnej, 
2. pw młodzieży akademickiej 
3. pw młodzieży pozaszkolnej – przedpoborowej, 
4. rezerwistów, 
5. kobiet i innych kategorii. 
Polskie kobiety, które brały udział w I wojnie światowej oraz w walkach o od-

zyskanie niepodległości i granic niepodległej Polski w latach 1918-1921, po zakoń-
czeniu działań wojennych, rozpoczęły starania o objęcie edukacją obronną kobiet. 
Miała tym się zajmować Ochotnicza Legia Kobiet, którą jednak z braku środków 
finansowych wojska oraz modelu sił zbrojnych rozwiązano w 1922 roku. Odtąd 
przygotowaniem obronnym kobiet zajmowały się organizacje społeczne, sportowe i 
paramilitarne. Utworzono rezerwy kobiece na wypadek wojny skupiając je w Komi-
tecie Społecznym Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju (KSPKdOK). Były to 
stowarzyszenia różnych organizacji m.in. Organizacji Przysposobienia Kobiet do 
Obrony Kraju (OPKdoOK), Związku Strzeleckiego (ZS), Polskiego Białego Krzyża 
(PBK), Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP), Stowarzyszenie „Rodzina Wojsko-
wa”, Rodzina Rezerwistów i inne. Odegrały one znaczącą rolę w edukacji obronnej 
kobiet w Polsce10.  

KSPKdOK stawiał sobie za cel przeszkolenie wojskowe kobiet i ich przygoto-
wanie do obrony kraju oraz popularyzowanie wśród nich problematyki obronnej. 

Pomimo rozwiązania Ochotniczej Legii Kobiet, środowiska kobiece czyniły 
starania nad uruchomieniem szkolenia kobiet do pomocniczej służby kobiet. Wyni-

                                                        
8 Kardas J.S., Edukacja obronna w Polsce. Zarys historii, stan obecny i perspektywy rozwoju. Biblio-

teczka Edukacji Obronnej Nr 1. Warszawa 1999, s. 20 
9 Centralne Archiwum Wojskowe(dalej CAW) akta GISZ, 302.4.1485. Instrukcja wyszkolenia dla oddzia-

łów pw. 
10 Wyszczelski L., Od demobilizacji do zamachu majowego. Wojsko Polskie w latach 1921-1926. War-

szawa 2007, s. 417-418; Wiśniewska M., Przygotowanie obronne kobiet w Polsce w latach 1921-
1939. Toruń 2007, s. 5 
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kiem tych starań było utworzenie decyzją szefa Sztabu Generalnego Wojska Pol-
skiego na początku 1922 r. w Wydziale Przysposobienia Rezerw, Referatu Przy-
sposobienia Rezerw Kobiecych. Przysposobienie wojskowe kobiet miało jednak 
charakter incydentalny, sprowadzający się do szkolenia w szkołach wojskowych i 
na kursach małej liczby kobiet, byłych członkiń Ochotniczej Legii Kobiet. Niepowo-
dzeniem zakończyła się inicjatywa upowszechnienia edukacji wojskowej kobiet. 
Jedynie Związek Strzelecki utworzył jesienią 1922 r. Samodzielny Referat Pracy 
Kobiet przy swym Zarządzie Głównym11. 

KSPKdOK opracował „Zasadnicze wytyczne przysposobienia rezerw kobie-
cych”, zatwierdzone przez Sztab Generalny Wojska Polskiego w grudniu 1923 r. 
Wytyczne przewidywały szkolenie kobiet i młodzieży żeńskiej do pełnienia pomoc-
niczej służby oświatowej, kancelaryjnej, gospodarczej, łączności i ratownictwa.  

Sejm w uchwalonej w maju 1924 r. Ustawie „O powszechnym obowiązku 
służby wojskowej” nie uwzględnił, pomimo postulatów MSWojsk., pomocniczej 
służby kobiet. Ponadto, władze wojskowe jesienią 1924 r. zlikwidowały referat ko-
biecy w Sztabie Generalnym. Nie zrażony niepowodzeniem Komitet za zgodą mi-
nistra WRiOP zorganizował w starszych klasach szkół średnich, a także w szko-
łach wyższych, ochotnicze hufce Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju, które 
objęły szkoleniem około 3 tys. kobiet12.  

Szkolenie wojskowe kobiet prowadziły w tym okresie także Związek Strzelecki 
(ZS) i Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP). ZS w przygotowaniu obronnym kobiet 
koncentrował się na edukacji obronnej, prowadzeniu kursów z obrony przeciwga-
zowej i przygotowaniu  ich do pomocniczej służby wojskowej. W 1926 r. w ramach 
ZS istniały 73 oddziały kobiece i tyle samo drużyn i sekcji przy oddziałach męskich 
prowadzących pewne formy przysposobienia wojskowego wśród kobiet. W ZHP 
utworzono przy Kwaterze Głównej wydział zajmujący się przysposobieniem woj-
skowym kobiet, jednakże skupiał się on, przede wszystkim na prowadzeniu akcji 
propagandowo-informacyjnej.  

Po powstaniu w 1927 roku Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i 
Przysposobienia Wojskowego (PUWFiPW), na polecenie Marszałka Józefa Piłsud-
skiego powołano w PUWFiPW Referat Wychowania Fizycznego i Przysposobienia 
Wojskowego Kobiet, który w 1935 roku został przekształcony w Wydział Wycho-
wania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Na szczeblu urzędów 
okręgowych tworzono referaty wf i pw kobiet.  

W marcu 1928 r. KSPKdOK powołał Organizację Przysposobienia Kobiet do 
Obrony Kraju (OPKdOK), jednocześnie KSPKdOK zmienił nazwę na Związek Sto-
warzyszeń dla Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju, koncentrując się na pracy 
wychowawczo-wyszkoleniowej i koordynującej, zaś OPKdOK zajął się bezpośred-
nią działalnością związaną z przygotowaniem obronnym kobiet. Władze wojskowe 
zapewniły tej organizacji poparcie i pomoc13. 

OPKdOK w swej działalności za najważniejsze zadanie przyjęła uświadomie-
nie ideowe kobiet. Organizacyjnie praca ta była prowadzona w: 

− drużynach wychowania fizycznego, obejmujących młodzież żeńską szkół 
powszechnych do 15 lat oraz starszą, rekrutującą się ze środowisk robotniczych, 
rzemieślniczych i wiejskich; 
                                                        
11 Wyszczelski L., Społeczeństwo a obronność w Polsce (1918-1939). Toruń 2007, s. 218 
12 Odziemkowski J., Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej. Warszawa 1996, s. 114 
13 Market A.M., Przysposobienie Wojskowe Kobiet (1922-1939). Warszawa 2002, s. 34-43 
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− hufcach szkolnych i akademickich dla młodzieży szkół średnich i wyższych; 
− oddziałach przysposobienia wojskowego kobiet dla młodzieży pozaszkol-

nej; 
− obozach szkoleniowych. 
Zajęcia prowadzono w dwóch działach: 
− przysposobienia wojskowego (ogólnego), 
− przysposobienia fachowego (instruktorskiego)14. 
W 1928 roku OPKdOK uzyskało upoważnienie MWRiOP do prowadzenia ko-

biecych hufców szkolnych pw w szkołach żeńskich i koedukacyjnych.  
Cele pw kobiet określano następująco: 
− krzewienie i rozwijanie ducha obywatelskiego, przygotowanie moralne ko-

biet do współudziału w obronie państwa przez zaprawienie ich do działalności spo-
łecznej oraz szerzenie znajomości obowiązków ciążących na obywatelu w zakresie 
obrony kraju w czasie pokoju i w czasie wojny; 

− podniesienie poziomu sprawności fizycznej kobiet; 
− wybranie kandydatek zdolnych do objęcia funkcji pomocniczych w wojsku i 

ich przygotowanie fachowe, przede wszystkim w służbach: sanitarnej, oświatowej, 
administracyjnej, łączności; 

− przystosowanie w czasie pokoju organizacji społecznych, pracujących w 
powyższych działach, do zadań przypadających im w czasie wojny. 

Cele te pw kobiet realizowało przez wychowanie, wyszkolenie, praktykę w 
pracy społecznej w zakresie osiągniętego wyszkolenia. Wychowanie można było 
prowadzić metodą wojskową jako przysposobienie ogólno wojskowe w jednost-
kach przysposobienia wojskowego kobiet i metodą harcerską, jako sprawność 
harcerska przysposobienia do obrony kraju w drużynach harcerskich. Przysposo-
bienie wojskowe spełniało w stosunku do kobiet, za pomocą swego programu, te 
same zadanie wychowawcze jak służba w wojsku dla kobiet. Po przejściu etapu 
wychowania członkinie przechodziły wyszkolenie fachowe. Następnie były zobo-
wiązane do odbycia, w zakresie swojej specjalności, praktyki co najmniej 2-letniej, 
minimum po 2 godziny tygodniowo na terenie wojska lub stowarzyszeń społecznej. 
Następnie musiały być zarejestrowane w rezerwie danej służby15. 

OPKdOK dużą wagę przywiązywała do szkolenia kadry instruktorskiej dla 
przysposobienia wojskowego kobiet. Zwiększono liczbę obozów przysposobienia 
wojskowego. W 1927 r. KSPKdOK zorganizował obozy w Kościerzynie – 236 
uczestniczek, Trębowli - 214 i Grzędzicach – 216; razem 666 uczestniczek. Pro-
gram szkolenia obejmował: przysposobienie wojskowe ogólne z zakresu I stopnia, 
wykłady o strukturze i organizacji armii oraz zajęcia teoretyczne i praktyczne z 
wojskowej służby wewnętrznej, higieny, wyszkolenia strzeleckiego i ratownictwa. 
Na obozie w Kościerzynie 60 kursantek ukończyło kurs II stopnia przysposobienia 
wojskowego. W następnym roku obozy letnie dla kobiet odbyły się w Kościerzynie, 
Wągrowcu oraz innych miejscowościach i były organizowane nie tylko przez OPK-
dOK, ale i inne stowarzyszenia zajmujące się upowszechnianiem tej problematyki 
wśród kobiet16. 

                                                        
14 Wyszczelski L., Społeczeństwo a obronność w Polsce (1918-1939). Toruń 2007, s. 269 
15 Rozwadowski P., op. cit., s. 142 
16 Wyszczelski L., Społeczeństwo a obronność w Polsce (1918-1939). Toruń 2007, s. 270 
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30 grudnia 1931 r. minister WRiOP zatwierdził szczegółowy plan wyszkolenia 
hufców szkolnych. Członkinie OPKdOK przygotowywano do zastąpienia mężczyzn 
podczas wojny w wojskowej służbie żywnościowej, gospodarczej, materiałowej, 
administracyjnej, oświacie, służbie łączności i pomocy sanitarnej. Duży nacisk 
położono na pracę wychowawczą i kontakt z rodzicami. Przez pierwsze dwa lata 
trwało szkolenie ogólno wojskowe zakończone miesięcznym obozem. W hufcach 
pozaszkolnych szkolenie rozpoczynano kursem wychowania obywatelskiego. 
Trzeci rok poświęcony był na szkolenie kobiet w jednej specjalności wybranej 
przez każdą z nich. Od 1932 r. trzyletni kurs kończyło od 1200 do 1500 osób rocz-
nie.  

Od 1933 r. OPKdOK utworzył Drużyny Pracy Społecznej (DPS). Przeszkolone 
członkinie zaczęły przekazywać wiedzę specjalistyczną z zakresu biernej obrony 
przeciwlotniczej, obrony przeciwgazowej i zasad udzielania pomocy wojsku pod-
czas wojny. Organizowano opiekę nad dziećmi, świetlice, nauczanie analfabetów, 
„gwiazdki” i „święcone” dla młodzieży, chorych, starców itp., oraz rozmaite zbiórki 
na cele charytatywne. W 1938 r. funkcjonowało 61 drużyn skupiających 1000 
osób17. 

W październiku 1935 r. wydano nowy regulamin dla DPS. Za najważniejsze 
zadania uznano: prowadzenie praktyk po przebytym przeszkoleniu na gruncie spo-
łecznym lub wojskowym, prowadzenie pracy samokształceniowej i samowycho-
wawczej oraz pracy społecznej. Ta formą przeszkolenia objęto młodzież żeńską 
szkół powszechnych. Szczególnie ważnym zadaniem tej organizacji było szkolenie 
kadr instruktorek, które podejmowały pracę w kołach i na obozach. 

Od 1937 r. wzrosło zainteresowanie prowadzeniem przysposobienia wojsko-
wego kobiet wiejskich. Uznano, że wobec planów powołania do armii na wypadek 
wojny mężczyzn w wieku 18-40 lat, przygotowanie kobiet na wsi do pracy w czasie 
wojny „jest sprawą wielkiej wagi państwowej”18.  

Struktura OPKdOK miała charakter terytorialny. Podstawową jednostką orga-
nizacyjną były koła lokalne (ok. 100 w 1938 roku), podzielone na sekcje i skupiają-
ce jednostki szkoleniowe, tj. hufce, odziały, kursy itp. z danej miejscowości. 

Ważnym etapem w edukacji obronnej kobiet w Polsce było uchwalenie przez 
Sejm 9 kwietnia 1938 roku ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym, która w 
artykułach 8 oraz 102, 103, 104 i 105 uchwalała prawo kobiet do pomocniczej 
służby wojskowej, „obrony przeciwlotniczo-gazowej, wartowniczej, łączności, tech-
nicznej, przeciwpożarowej, wojskowej służby zdrowia, transportowej, biurowej oraz 
innej potrzebnej dla celów obrony”19 

Organizacje kobiece dążyły do utworzenia jednolitej organizacji, mającej sta-
tus stowarzyszenia wyższej użyteczności. Wychodziły temu naprzeciw działania 
PUWFiPW, który 27 kwietnia 1938 roku wydał OPKdOK zarządzenie polecające 
przekształcenie organizacji w „jednolitą, sprężystą, całkowicie dyspozycyjną dla 
władz wojskowych”. 

                                                        
17 Odziemkowski J., op. cit., s. 114 
18 Wyszczelski L., Społeczeństwo a obronność w Polsce (1918-1939). Toruń 2007, s. 308 
19 Dz.U. z 1938 r., Nr 25, poz. 220 
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11 lutego 1939 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów utworzono 
Przysposobienie Wojskowe Kobiet (PWK) - stowarzyszenie wyższej użyteczności 
publicznej20. 

W marcu tegoż roku odbył się w Warszawie Nadzwyczajny Walny Zjazd Przy-
sposobienia Wojskowego Kobiet, w czasie którego delegatki szesnastu organizacji 
kobiecych uchwaliły powołanie Pogotowia Społecznego Przysposobienia Wojsko-
wego Kobiet z zadaniem koordynowania przygotowania tej grupy społecznej do 
samoobrony i samopomocy na wypadek wojny. Działalność tej organizacji miała 
polegać na „koordynacji i wzmożeniu przygotowań społeczeństwa do samopomocy 
i samoobrony w dziedzinie ochrony zdrowia, gospodarczej i opieki nad dzieckiem, 
do propagandy i werbowania sił potrzebnych do pracy w wojsku i władzom admini-
stracyjnym, w przygotowaniach obronnych a także pomocy ludności w razie wybu-
chu wojny”. Pogotowie Społeczne Przysposobienia Wojskowego Kobiet przystąpiło 
do tworzenia sekcji: pomocy wojsku, pomocy ludności, domu i dziecka, gospodar-
czej i zdrowia. Zdynamizowało to działalność PWK, promującego obronność.  

W czerwcu 1939 r. PWK przedstawiło MSWojsk. projekt swej wojennej orga-
nizacji i plan mobilizacji kobiet do służby wojskowej, lecz nie został on zaaprobo-
wany. Podobnie nie został zatwierdzony projekt zmilitaryzowania Przysposobienia 
Wojskowego Kobiet i nadania mu nazwy „Organizacja Wojskowa Kobiet”. 
MSWojsk. wydało kilka zarządzeń, m.in. o tworzeniu kobiecych batalionów pomoc-
niczej służby wojskowej i o przekształceniu struktur tej organizacji z uwzględnie-
niem wymogów wojny. 

W szeregach PWK szkolono ochotniczki w dziedzinach przydatnych obronno-
ści, prowadzono obozy letnie. Do lipca 1939 roku w ruchu PWK uczestniczyło 57 
organizacji skupiających ok. 700 tys. członkiń. Zarejestrowanych członkiń PWK 
było ok. 47 tysięcy21. 

                                                        
20 Dz.U. z 1939 r., Nr 13, poz. 7; Wyszczelski L., Społeczeństwo a obronność w Polsce (1918-1939). 

Toruń 2007, s. 310 
21 Rozwadowski P., op.cit.,  s.141-144 ;Wyszczelski L., Społeczeństwo a obronność w Polsce (1918-

1939). Toruń 2007, s. 310-311 
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Zbigniew DZIEMIANKO 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

POWIAT W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
 
 
Problematyka mieszcząca się w pojęciu zarządzania kryzysowego, regulowa-

na jest zapisami wielu aktów prawnych różnej rangi. Do najważniejszych należy 
zaliczyć Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę o działach administracji 
rządowej,1 ustawę o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,2 trzy 
ustawy o szczeblach samorządu terytorialnego,3 ustawę o stanie klęski żywioło-
wej,4 ustawę o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej5 i wiele 
innych, które w różnym zakresie określają zadania podmiotów w zakresie zarzą-
dzania kryzysowego. 

Jednakże podstawowym aktem prawnym regulującym tę problematykę w spo-
sób kompleksowy, jest ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzy-
sowym, znowelizowana w szerokim zakresie w dniu 17 lipca 2009 roku.6 Określa 
ona organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego na poszczególnych 
szczeblach administracji publicznej oraz ich zadania i zasady działania w tej dzie-
dzinie, a także zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego. 

Istotnym rozwiązaniem jest zdefiniowanie w ustawie podstawowych pojęć 
w zakresie tego zarządzania. 

Podstawowa definicja została sformułowana w art. 2 i brzmi następująco: Za-
rządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca ele-
mentem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu 
sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w dro-
dze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzy-
sowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycz-
nej. 

Szczególne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania zarządzania kryzy-
sowego ma określenie istoty takich problemów jak:  

- siatka bezpieczeństwa; 
- infrastruktura krytyczna i ochrona infrastruktury krytycznej; 
- Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej; 
- planowanie cywilne; 
- Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego; 

                                                        
1 Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej, Dz.U. z 1997 r., Nr 141, poz. 

943 ze zm. 
2 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Dz.U. z 

2009 r., Nr 31, poz. 206. 
3 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, Dz.U. z 1998 r., Nr 91, poz. 576 ze 

zm., ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 1998 r., Nr 142, poz. 
1592 ze zm., ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 
1591 ze zm. 

4 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej, Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558. 
5 Ustawa z dnia 22 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP, Dz.U. z 2002 r., Nr 21, 

poz. 205 ze zm. 
6 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590, 

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2009 r., Nr 131, 
poz. 1076. 
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- Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego; 
- proces zarządzania kryzysowego. 
O znaczeniu tej problematyki w działalności państwa świadczy nie tylko przy-

jęcie stosownej ustawy, lecz przede wszystkim kompleksowy sposób przedstawie-
nia tej problematyki. Z zapisów ustawowych wynika, jaka jest istota zjawisk i jaki 
zakres działań jest wymagany w przypadku ich wystąpienia. Cienia wątpliwości nie 
budzi zapis art. 7.1, że zarządzanie kryzysowe na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej sprawuje Rada Ministrów.  

Organizacja systemu zarządzania kryzysowego, oparta została na zasadach 
gwarantujących zapewnienie kompetencji jego szczebli organizacyjnych oraz 
przejrzyste zasady odpowiedzialności. I tak: 

- prymat układu terytorialnego, w którym układ resortowy pełni jedynie rolę 
pomocniczą; 

- jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za utrzymanie gotowo-
ści systemu, w której ciała kolegialne pełnią rolę doradczo – opiniodawczą 
i ich zadaniem jest wspomaganie decydenta w podejmowaniu decyzji; 
oznacza to także, że wójt, starosta, wojewoda, minister, premier ponoszą 
odpowiedzialność za efekty swoich działań; 

- adekwatność działań do rozmiaru zagrożenia, co oznacza, iż odpowiedni 
szczebel administracji publicznej reaguje na zagrożenia; 

- powszechność reagowania kryzysowego oparta na włączeniu wszystkich 
podmiotów działających na danym terenie: obywateli, organizacji pozarzą-
dowych, służb, inspekcji, straży. 

Tak sformułowane zasady stały się podstawą do opracowania struktury za-
rządzania kryzysowego. Zdecydowano, że jednoosobowi szefowie zarządzania 
kryzysowego, Prezes Rady Ministrów, ministrowie, wojewodowie, starostowie, 
wójtowie, (burmistrzowie, prezydenci miast) będą realizować zadania poprzez stałe 
zespoły, Centrum Zarządzania Kryzysowego, odpowiedzialne za całokształt dzia-
łań w zakresie zarządzania kryzysowego. Spełniają one funkcję punktu koordyna-
cyjnego i ośrodka łączności, scalającego w codziennej działalności służby ratowni-
cze i komunalne, integrują działalność podmiotów biorących bezpośredni i pośred-
ni udział w akcjach ratowniczych. Zostały one tak zorganizowane, aby możliwe 
było kierowanie działaniami wszystkich służb ratowniczych.  

Wsparcie merytoryczne działań powierzono Zespołom Zarządzania Kryzyso-
wego, organami kolegialnymi o charakterze opiniodawczo – doradczym. Składają 
się one z grup roboczych o charakterze stałym oraz grup roboczych o charakterze 
czasowym. Powołują je odpowiedni decydent w drodze zarządzeń wewnętrznych. 

W związku z tak zakreśloną ideą, w strukturze zarządzania kryzysowego 
w państwie funkcjonują: 

- Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, centra zarządzania kryzysowego przy 
ministerstwach i centralnych organach administracji rządowej, do których 
zakresu działania należą sprawy związane z zapewnieniem bezpieczeń-
stwa zewnętrznego, wewnętrznego, w tym ochrony ludności, lub gospo-
darczych podstaw bezpieczeństwa państwa oraz odpowiednio wojewódz-
kie i powiatowe centra zarządzania kryzysowego, a jeżeli jest taka wola 
decydenta to i gminne; 
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- Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego,7 zespoły zarządzania kryzy-
sowego przy ministrach kierujących działami administracji rządowej oraz 
kierownikach urzędów centralnych oraz odpowiednio wojewódzkie, powia-
towe i gminne zespoły zarządzania kryzysowego. 

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze po-
wiatu jest starosta jako przewodniczący zarządu powiatu,8 ponadto w czasie stanu 
klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski 
żywiołowej lub ich usunięcia kieruje starosta - jeżeli stan klęski żywiołowej wpro-
wadzono na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu.9 

Do zadań starosty w sprawach zarządzania kryzysowego należy:10 
- kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem 

skutków zagrożeń na terenie powiatu; 
- realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: opracowywanie 

i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarzą-
dzania kryzysowego, realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządza-
nia kryzysowego, wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu 
zarządzania kryzysowego, zatwierdzanie gminnego planu zarządzania kry-
zysowego; 

- zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów 
z zakresu zarządzania kryzysowego; 

- wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjo-
nowania powiatów i miast na prawach powiatu; 

- zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze 
terrorystycznym; 

- współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakre-
sie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charak-
terze terrorystycznym; 

- organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. 
Powyższe zadania starosta wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej 

starostwa powiatowego właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego, którą 
z reguły jest Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego. 

Starosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy powiato-
wego zespołu zarządzania kryzysowego powołanego przez starostę, który określa 
jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy. Zespół powiatowy wykonuje na 
obszarze powiatu zadania przewidziane dla zespołu wojewódzkiego. 

W skład zespołu powiatowego, którego pracami kieruje starosta, wchodzą 
osoby powołane spośród: osób zatrudnionych w starostwie powiatowym, powiato-
wych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach organizacyjnych stanowiących 
aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych; 
przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych, ponadto w skład zespołu 
powiatowego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez starostę. 

Najczęściej w skład powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego 
wchodzą: 

                                                        
7 Zarządzenie Nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie organizacji i trybu 

pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, M.P. z 2008 r., Nr 61, poz. 538. 
8 Art. 17.1. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007…, op. cit. 
9 Art. 8 Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002…, op. cit. 
10 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007…, op. cit. 
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- Starosta jako Przewodniczący; 
- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – zastępca Przewod-

niczącego; 
- Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych Starostwa Po-

wiatowego; 
- Inspektor Wydz. Organizacyjnego i Spraw Społecznych Starostwa Powia-

towego ds. koordynacji Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; 
- Komendant Powiatowy Policji; 
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego; 
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny; 
- Kierownik Inspektoratu Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych; 
- Powiatowy Lekarz Weterynarii; Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Dy-

rektor Zakładu Opieki Zdrowotnej; 
- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 
- Komendant Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania; 
- Przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. 
W zależności od specyfiki danego powiatu skład zespołu może ulec zmianie 

lub mogą znaleźć się inne osoby powołane przez Starostę.  
Do zadań zespołu powiatowego należy: 
- ocena wstępnych i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bez-

pieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń; 
- przygotowanie propozycji działań i przedstawienie staroście wniosków do-

tyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w powiato-
wym planie reagowania kryzysowego; 

- przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagro-
żeniami; 

- opiniowanie powiatowego planu reagowania kryzysowego; 
- współpraca w realizacji wojewódzkiego planu ochrony infrastruktury kry-

tycznej. 
Posiedzenia zespołu zwołuje jego przewodniczący w miarę potrzeb. 
Dokumentami działań i prac zespołu są: powiatowy plan reagowania kryzyso-

wego; plany ćwiczeń; ewidencja zdarzeń – zawierająca chronologiczny opis zda-
rzeń i wdrożonych działań oraz decyzji podejmowanych w celu likwidacji zagrożeń, 
pomocy poszkodowanym i ograniczeniu strat; protokoły posiedzeń Zespołu; inne 
niezbędne dokumenty. 

Ogólne zasady funkcjonowania i tryb pracy zespołu, zadania, sposób doku-
mentowania prac i działań reguluje Regulamin Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego. 

W powiecie tworzy się Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego, które 
zapewniają przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. Starosta 
swoim zarządzeniem określa organizację, siedzibę oraz tryb pracy Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym sposób całodobowego alarmowania 
członków zespołu zarządzania kryzysowego oraz sposób zapewnienia całodobo-
wego obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych. 

W miejscowościach będących jednocześnie siedzibami powiatów i miast na 
prawach powiatu, na podstawie porozumienia zawartego między tymi jednostkami 
samorządu terytorialnego, może być tworzone wspólne centrum zarządzania kry-
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zysowego obejmujące zasięgiem działania obszaru obu jednostek samorządu tery-
torialnego. 

Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego wykonują takie same zadania 
jak centra wojewódzkie i tworzone są na bazie Wydziałów Organizacyjnych i Spraw 
Społecznych Starostwa Powiatowego. 

Głównym zadaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego jest 
wspomaganie działań Starosty w realizacji zadań z zarządzania kryzysowego oraz 
zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji Starosty i organów uprawnionych do 
uruchamiania i realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania 
Powiatu. 

Centrum współdziała z innymi Centrami Zarządzania Kryzysowego, służbami, 
strażami i inspekcjami, instytucjami publicznymi i podmiotami prywatnymi oraz 
osobami w realizacji powyższych zadań. Centrum stanowi wewnętrzną komórkę 
organizacyjną Starostwa Powiatowego. Obsługę Centrum w trybie pracy zwyczaj-
nym, alarmowym i nadzwyczajnym zapewnia najczęściej Wydział Organizacyjny 
i Spraw Społecznych oraz pracownicy z innych wydziałów. Pracami Centrum kieru-
je Kierownik Centrum, a w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających 
Kierownikowi sprawowanie jego funkcji, pracownik Wydziału wyznaczony przez 
Kierownika. 

Do zadań Centrum należy: pełnienie dyżuru w celu zapewnienia przepływu in-
formacji na potrzeby zarządzania kryzysowego; współdziałanie z centrami zarzą-
dzania kryzysowego organów administracji publicznej; nadzór nad funkcjonowa-
niem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania 
ludności; współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; współ-
działanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humani-
tarne; dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum; realizacja zadań 
stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. 

Zadania wykonywane przez Centrum w ramach stałego dyżuru obejmują: 
- uruchamianie w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa pań-

stwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa 
na terenie powiatu; 

- przekazywania właściwym organom informacji o stanie sił i środków uru-
chamianych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa; 

- przyjmowanie zadań, poleceń i informacji z wojewódzkich ogniw kierowa-
nia państwem i natychmiastowe przekazywanie ich Staroście; 

- szybkie i sprawne powiadamianie osób odpowiedzialnych za osiąganie 
wyższych stanów gotowości obronnej na terenie powiatu; 

- zbieranie informacji o aktualnej sytuacji obronnej na terenie powiatu; 
- przekazywanie decyzji Wojewody do Starosty, burmistrza, wójtów oraz kie-

rowników podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, przed-
siębiorców oraz innych jednostek organizacyjnych, organizacji społecz-
nych, wytypowanych do wykonywania określonych zadań obronnych, ma-
jących swoją siedzibę na terenie powiatu; 

- przekazywanie decyzji Starosty do burmistrza, wójtów oraz kierowników 
podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców 
oraz innych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, wytypo-
wanych do wykonywania określonych zadań obronnych, mających swoją 
siedzibę na terenie powiatu. 
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Na potrzeby zarządzania kryzysowego Centrum pracuje: 
- w trybie zwyczajnym – zapewniając wymianę i przepływ informacji na po-

trzeby zarządzania kryzysowego (monitoring); 
- w trybie alarmowym – w przypadku wystąpienia symptomów sytuacji kry-

zysowej; 
- w trybie nadzwyczajnym – w przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej 

i w przypadku uruchomienia systemu kierowania bezpieczeństwem naro-
dowym. 

W trybie zwyczajnym (w godzinach pracy Starostwa) obsługę Centrum za-
pewniają pracownicy Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych, a po godzi-
nach pracy: wyznaczone przez Starostę osoby na dyżurach (tzw. dyżurach domo-
wych); w uzgodnieniu ze Starostą inne podmioty publiczne realizujące zadania 
z zarządzania kryzysowego. Starosta może wskazać inne niż wymienione sposoby 
obsługi Centrum. 

W trybie alarmowym całodobową obsługę Centrum zapewniają pracownicy 
Starostwa Powiatowego, natomiast w trybie nadzwyczajnym wspomagają ich inne 
wyznaczone osoby. 

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym nakłada na Starostę obowiązek opraco-
wania Planu Reagowania Kryzysowego Powiatu. Plan powstaje na podstawie 
ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 200711 oraz zaleceń Woje-
wody do powiatowych planów reagowania kryzysowego. 

Plan określa struktury i zasady organizacyjne instytucji i zespołów odpowie-
dzialnych za funkcjonowanie powiatu w sytuacjach kryzysowych oraz realizację 
zadań mających na celu złagodzenie ewentualnych skutków zdarzenia, przywra-
canie i odtwarzanie warunków bytowania po zdarzeniu. Określa i definiuje funkcje 
oraz zakresy odpowiedzialności związane z etapami zapobiegania, przygotowania, 
prowadzenia działań i odtwarzania, związane z klęskami żywiołowymi, katastrofami 
technologicznymi i innymi zdarzeniami powodującymi sytuację kryzysową.  

Zadaniem tego planu jest: ujednolicenie zasad prowadzenia działań ratowni-
czych przez różne rodzaje służb; określenie zasad współdziałania różnych szczebli 
administracyjnych w zależności od zakresu powstałego zagrożenia; określenie 
niezbędnych dokumentów planistycznych w organach administracji samorządowej 
oraz podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie działań w sytuacjach kryzyso-
wych. 

Plan powinien być opracowany z uwzględnieniem możliwości i zakresu odpo-
wiedzialności na poziomie samorządu lokalnego. W przypadku wyczerpania się 
możliwości i zasobów powiatu, o pomoc poproszony zostaje szczebel nadrzędny - 
siły i środki Wojewody lub odwody centralne. Plan jest tak skonstruowany, że po-
szczególne służby ratownicze, podmioty swoje zadania realizują w toku codzien-
nych działań statutowych (np. policja, straż pożarna), natomiast w razie sytuacji 
kryzysowej są elementem powiatowego systemu reagowania w sytuacjach kryzy-
sowych.  

W pierwszej części planu głównego najczęściej dokonuje się charakterystyki 
zagrożeń oraz przeprowadza się ocenę ryzyka ich wystąpienia. W dalszej części 
planu głównego charakteryzuje się siły i środki jakimi dysponuje starosta oraz oce-
nia możliwości ich wykorzystania.  

                                                        
11 Art. 3,4,5 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007…, op. cit. 
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Warianty działań podejmowanych w przypadku zagrożeń są związane 
z katalogiem zagrożeń, a w konsekwencji z procedurami reagowania kryzysowego. 
W związku z powyższym w dalszej części planu głównego przedstawia się 
powiązanie poszczególnych zagrożeń z procedurami reagowania kryzysowego 
i standardowymi procedurami operacyjnymi. Katalog zagrożeń dla poszczególnych 
powiatów jest dosyć szeroki i najczęściej obejmuje: 

- procedurę działań interwencyjnych w sytuacji wystąpienia zdarzeń 
radiacyjnych; 

- procedurę postępowania w czasie trwania epidemii lub zagrożenia epide-
micznego; 

- procedurę udziału w pracach zespołu kryzysowego przy lekarzu weteryna-
rii oraz wsparcie jego działań; 

- procedurę postępowania podczas zagrożenia powodziowego oraz działań 
związanych z zagrożeniami meteorologicznymi; procedurę wsparcia gminy 
w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej; 

- procedurę działania podczas stanu klęski żywiołowej; 
- procedurę działania w stanie wyjątkowym; 
- procedurę działania w stanie wojennym; 
- procedurę działania w nietypowych sytuacjach kryzysowych. 
W ostatniej części planu wskazuje się tryb aktualizacji planu i załączników 

funkcjonalnych. 
Aktualizacja Planu następuje po każdym zdarzeniu powodującym uruchomie-

nie procedur reagowania kryzysowego i standardowych procedur operacyjnych – 
na wniosek kierowników inspekcji, służb, straży oraz Powiatowego Centrum Za-
rządzania Kryzysowego oraz w przypadku zmian aktów prawnych lub zaistnienia 
nowego zagrożenia. 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego nakazuje dokonanie zmian na 
wniosek organów i kierowników jednostek organizacyjnych ujętych w Planie. Jeśli 
zmiany wykraczają poza niewielkie korekty związane z wyznaczaniem realizatorów 
poszczególnych zadań dokonana aktualizacja Planu nie jest przedstawiana do 
Wojewody. 

Raz na dwa lata dokonywana jest gruntowna analiza zapisów Planu i jest on 
przedstawiany do ponownego zatwierdzenia Wojewodzie. 

Część planu reagowania kryzysowego poświęcona procedurom reagowania 
kryzysowego jest rozwinięciem procedur postępowania wskazanych w planie 
głównym. Procedury reagowania kryzysowego wykonane są najczęściej w formie 
tabeli zawierającej nazwę procedury; cel procedury; lidera oraz uczestników pro-
cedury; wejście, wyjście oraz formalne podstawy zastosowania procedury; prze-
bieg procedury zawierający takie elementy jak: monitorowanie; bilans i tryb uru-
chamiania sił i środków; uruchamianie działań; zdarzenie powodujące zagrożenie o 
zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim. 

Jednocześnie każdy element procedury (krok postępowania) ma odnośniki do 
standardowych procedur operacyjnych, w których dokładnie opisano sposoby dzia-
łania poszczególnych podmiotów realizujących zadania w danej procedurze. 

Ostatnią częścią planu reagowania kryzysowego są załączniki funkcjonalne.12 
W pierwszej kolejności zawierają one Standardowe Procedury Operacyjne (SPO). 

                                                        
12 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007…, op. cit. 
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Każda SPO zawiera dokładne dane dotyczące sposobu postępowania określonych 
podmiotów w czasie prowadzenia akcji zapobiegającej lub usuwającej dane zagro-
żenie.  

Każdy podmiot biorący udział w danej procedurze reagowania kryzysowego 
na podstawie SPO wykonuje zadania dotyczące jego obszaru odpowiedzialności.  

W kolejnym załączniku do planu reagowania kryzysowego jest najczęściej 
przedstawiony system łączności między podmiotami realizującymi zadania z za-
kresu zarządzania kryzysowego.  

Kolejny załącznik to organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzega-
nia i alarmowania. System monitorowania zagrożeń oparty jest o zadania jakie 
w tej materii zostały nałożone na poszczególne służby, inspekcje i straże mocą 
obowiązujących przepisów prawnych. Obejmuje on najczęściej: monitoring wypad-
ków w komunikacji kolejowej; monitoring stanu sanitarno-epidemiologicznego 
w powiecie; monitoring chorób zakaźnych zwierząt; wypadki komunikacyjne 
w transporcie drogowym, jeśli poszkodowanych jest więcej niż 3 osoby; monitoring 
zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego; monitoring awarii przemysło-
wych; monitoring katastrof budowlanych; monitoring rozległych pożarów. 

Wszelkie informacje uzyskane z monitoringu zagrożeń mogą być podstawą do 
ostrzegania i alarmowania ludności. Na podstawie niektórych informacji Starosta 
wszczyna procedurę ostrzegania w sposób obligatoryjny. 

Kolejny załącznik przedstawia zasady informowania ludności o zagrożeniach 
i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń. Informowanie przez Starostę 
ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania odbywa się w dwóch warian-
tach, obligatoryjnym tzn. takim który wynika jednoznacznie z przepisów prawa 
(Starosta zobowiązany jest w określonych sytuacjach informować społeczeństwo 
o zagrożeniach) oraz w wariancie uznaniowym, który wynika z decyzji Starosty 
o konieczności podjęcia działań informowania. 

Zasady organizacji ewakuacji z obszarów zagrożonych zawiera kolejny za-
łącznik do planu reagowania kryzysowego starostwa powiatowego. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawnymi Starosta zarządza ewakuację w sytuacji 
zagrożenia powodziowego powodującego konieczność ewakuacji mieszkańców 
przy założeniu skali powiatowej zjawiska. 

Plan główny, procedury reagowania kryzysowego oraz załączniki funkcjonalne 
w szerokim zakresie charakteryzują zagrożenia występujące w powiecie. Właści-
wie opracowane procedury reagowania kryzysowego oraz standardowe procedury 
operacyjne pomagają odpowiednim służbom skutecznie funkcjonować w przypad-
ku sytuacji kryzysowych. 

Finansowanie wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego pla-
nuje się w ramach budżetu powiatu. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 
- w budżecie powiatu tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych 
z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1 % bieżących wydatków 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwesty-
cyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.13  

W sytuacjach trudnych Starosta może wystąpić do Wojewody o dotacje celo-
we na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

                                                        
13 Ibidem 
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Krzysztof PAJĄK 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

ANALIZA RYZYKA Z WYKORZYSTANIEM METODY APELL – STUDIUM 
PRZYPADKU 

 
 
Wzrost użycia niebezpiecznych środków chemicznych w przemyśle i handlu 

spowodował znaczne zwiększenie liczby osób, tak spośród pracowników jak 
i członków społeczności lokalnych, życiu których produkcja i transport środków 
chemicznych mogą w każdej chwili zagrozić. Dlatego też tak istotne jest, by kiero-
wać się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zarówno na terenie, jak i poza te-
renem zakładu przemysłowego. 

Sześćdziesiąt tysięcy mieszkańców zostało ewakuowanych w wyniku pożaru 
wywołanego przez wybuch saletry amonowej we Francji w październiku 1987 r. 
Pożar we Włoszech, w kwietniu 1987 r. spowodowany metanem przyniósł cztery 
ofiary śmiertelne i jeden przypadek obrażeń. W Bułgarii eksplozja chlorku winylu 
zakończyła się dziewiętnastoma przypadkami obrażeń i siedemnastoma śmierci. 
W wyniku eksplozji fajerwerków na Filipinach w kwietniu 1986 r. osiem osób odnio-
sło obrażenia a jedenaście zginęło. W lutym 1986 r. wyciek chloru w Stanach 
Zjednoczonych spowodował obrażenia u siedemdziesięciu sześciu osób. Można 
przytoczyć również bardziej katastrofalne w skutkach. Wśród nich znajduje się 
przypadek uwolnienia się izocyjanianu metylu w Bhopalu, w Indiach, w roku 1984, 
który spowodował ponad 2000 ofiar śmiertelnych i 200 obrażeń. Dwa tygodnie 
wcześniej eksplodował gazol – ciekła mieszanina propanu i butanu (LPG) w Mexi-
co City, niosąc ze sobą 650 ofiar śmiertelnych i kilka tysięcy obrażeń. W roku 1981 
eksplozja propanu w Ortuella, Hiszpania, spowodowała śmierć pięćdziesięciu je-
den osób, wiele zostało rannych. W roku 1976, trzydzieści osób zostało rannych, 
a dwieście dwadzieścia tysięcy ewakuowanych z pobliskich wiosek, kiedy wadliwe 
działanie instalacji spowodowało uwolnienie niewielkich ilości dioksan w Saveso, 
Włochy. Eksplozja cykloheksanu we Flixborough, Wielka Brytania w roku 1974 
spowodowała śmierć dwudziestu ośmiu i obrażenia u osiemdziesięciu dziewięciu 
osób. Szkody wywołane tymi i podobnego typu wydarzeniami są ogromne. 

Chociaż wymienione wypadki mogły się różnić, co do przyczyn i substancji je 
powodujących, wszystkie tragedie mają cechę wspólną: były to zdarzenia niekon-
trolowane (pożary, eksplozje lub emisje substancji toksycznych).1 Spowodowały 
one śmierć i obrażenia wielu ludzi w i poza fabrykami. Niosły szerokie zniszczenia 
prywatnej własności i środowiska. 

W celu przygotowania się na tego rodzaju zagrożenia organizacja na rzecz 
środowiska działająca w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych - UNEP 
opracowała metodę zwaną w skrócie APELL. Metoda ta po dostosowaniu do pol-
skich warunków może być wykorzystana w gminach, miastach i powiatach, w któ-
rych istnieje zagrożenie. Są to na przykład obszary sąsiadujące z zakładami cięż-
kiej chemii i rafineriami, magazynami, gdzie niebezpieczne substancje są prze-
chowywane lub przeładowywane, oraz sąsiadujące z innymi obiektami stwarzają-
cymi zagrożenie. W ramach wdrażania prawa europejskiego w dziedzinie ochrony 

                                                        
1 Kontrola głównych zagrożeń przemysłowych. Instytut Ochrony Środowiska. Warszawa 1999 
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środowiska jednym z fundamentalnych kierunków, realizowanym nie tylko w na-
szym kraju, jest stworzenie systemu zapobiegania oraz ograniczania skutków awa-
rii, wypadków i katastrof mogących powstać w zakładach przemysłowych, które 
wykonują jakiekolwiek operacje z substancjami chemicznymi mogącymi stworzyć 
zagrożenia dla ludzi i środowiska. Metoda ta jest zalecana przez Unię Europejską. 

W artykule omówiono metodologie APELL na przykładzie powiatu pilskiego. 
 
Ogólna charakterystyka metody APELL 
APELL – skrót utworzony z angielskiego tytułu „Awareness and Prepardness 

for Emergencies AT Local Level”, co w tłumaczeniu na język polski brzmi: Świa-
domość i Przygotowanie na Wypadek Sytuacji Kryzysowych na Poziomie Lokal-
nym. 

Metoda APELL stanowi narzędzie pozwalające zhierarchizować ryzyko. Zo-
stała ona opracowana w 1988 r. po serii katastrof technicznych zagrażającym ży-
ciu ludzkiemu w Bophalu w 1984 roku i w miejscowości Sandor (Szwajcaria), gdzie 
podczas pożaru magazynu z chemikaliami, w wyniku gaszenia doszło do poważ-
nego zatrucia Renu. 

Metoda ta, w swej rozwiniętej formie, kładzie nacisk na dwa podstawowe 
aspekty zarządzania ryzykiem: 

- tworzenie i/lub wzrost świadomości społecznej w zakresie niebezpie-
czeństw związanych z przemysłem, transportem, posługiwaniem się nie-
bezpiecznymi materiałami i podejmowaniem kroków przez władze lokalne 
w celu zabezpieczenia społeczności przed katastrofami; 

- opracowane na bazie tej informacji i we współpracy z lokalnymi społeczno-
ściami, planów przeciwdziałania niebezpieczeństwom, w celu polepszenia 
w ten sposób samowystarczalności społeczności na wypadek zagrożenia 
jej bezpieczeństwa. 

APELL jest przydatny wszędzie tam, gdzie wymagane jest wspólne, realizo-
wane przez wiele podmiotów, planowanie cywilne. Do tych stron należą przede 
wszystkim władze samorządowe, przedstawiciele przemysłu, władze rządowe, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, wszystkie podmioty i służby ratowni-
cze itp. W metodzie kładzie się szczegółowy nacisk na zagrożenie środowiska 
mogące wyniknąć w rezultacie zaistnienia katastrofy, powstałej w wyniku awarii 
technicznej. Uwzględnia ona, w swoim zakresie, zagrożenia przekraczające obsza-
ry administracyjne samorządów, na których miała miejsce katastrofa. Tym samym, 
obejmuje procedury pozwalające na zarządzanie ryzykiem w więcej niż jednej jed-
nostce administracyjnej. Współpraca gmin, organizacji pozarządowych, przedsta-
wicieli przemysłu, grup interesów i innych zainteresowanych osób lub instytucji to 
główne cechy metody APELL. Jest to metoda bardzo elastyczna, uwzględniająca 
takie elementy charakteryzujące poszczególne kraje, jak: rozmaitość struktury 
administracyjnej, systemy wartości, prawo, wymagania, techniczną infrastrukturę 
jednostek administracyjnych, zdolności reagowania i zasoby. Obejmuje ona 10 
kroków: 

1) Rozpoznanie możliwości reagowania służb interwencyjnych, określenie roli 
każdej z nich, zasobów i obszaru zainteresowania. 

2) Oszacowanie zagrożeń i ryzyk, które mogą mieć wpływ na powstanie sytu-
acji kryzysowych. 
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3) Sprawdzenie czy wszyscy uczestnicy przystosowali swoje własne plany in-
terwencyjne do planów pozwalających na koordynację działań. 

4) Określenie zadań związanych z reagowaniem jednostek nieuwzględnio-
nych w istniejących planach. 

5) Włączenie tych zadań do zadań służb dysponujących odpowiednimi zaso-
bami. 

6) Wprowadzenie zmian niezbędnych do udoskonalenia istniejących planów, 
włączenie ich do całego planu i dokonanie odpowiednich porozumień. 

7) Sporządzenie w formie pisemnej zintegrowanego planu dotyczącego spo-
łeczności lokalnej i otrzymanie zatwierdzenia przez władze samorządowe. 

8) Przygotowanie szkoleń ze wszystkimi uczestnikami zintegrowanego planu 
i upewnienie się, że wszystkie służby są odpowiednio przeszkolone. 

9) Ustalenie procedur niezbędnych do okresowego testowania, przeglądu 
i uaktualnianie planu. 

10) Uświadomienie społeczności lokalnej co do zintegrowanego planu. 
Realizacja zaleceń metody APELL ułatwia podejmowanie decyzji, w szcze-

gólności tych, które związane są z hierarchizacją ryzyka i fazą reagowania. Jest to 
narzędzie niestety, niezbyt dokładne, ale za to pozwalające w sposób racjonalny 
na zbudowanie drabiny ryzyka i umożliwiające wypracowanie polityki bezpieczeń-
stwa lokalnego. Zaletą metody jest stosunkowa łatwość jej zastosowania, bez wy-
rafinowanych narzędzi matematycznych.2 

 
Procedury identyfikacji i oceny zagrożeń 
Metoda APELL została rozwinięta przez Swedish Rescue Services Board do-

tycząca analizy ryzyka pod tytułem: „Chronić i ratować życie, mienie i środowisko”.3 
Celem jaki postawili sobie autorzy było dostarczenie odpowiednich informacji de-
cydentom, politykom na szczeblu rządowym i samorządowym oraz decydentom 
związanym z przemysłem, informacji niezbędnych do prac prewencyjnych, a także 
lepszego przygotowania do reagowania w sytuacjach stwarzających zagrożenie. 
Zaprezentowane tutaj metody wiążą się z identyfikacją zagrożeń, ocen i hierarchi-
zowaniem ryzyka związanego z technicznymi wypadkami, a mającymi zasięg lo-
kalny. Do takich wypadków możemy zaliczyć: duże pożary, wybuchy, wycieki trują-
cych substancji, przynoszących szkodę środowisku lub klęski żywiołowe, mogące 
przyczynić się do powstania awarii technicznej, w wyniku np. obsunięcia ziemi czy 
też powodzi. Metody zaprezentowane w tym programie można zastosować wła-
ściwie do każdego zdarzenia wywołującego zagrożenie kinetyczne. Stanowią one 
podstawowe narzędzie zarządzania ryzykiem. Ich zastosowanie pozwala w szcze-
gólności odpowiedzieć na następujące pytania: 

1) Gdzie w gminie (powiecie, województwie) znajdują się obiekty stwarzające 
ryzyko? 

2) Jak można opisać lub zdefiniować zagrożenie? 
3) W jaki sposób można ocenić zagrożenie i strefy ryzyka, w stosunku do 

obiektu mogącego stworzyć zagrożenie? 
4) W jaki sposób dokonać hierarchizacji obiektów niosących ryzyko? 

                                                        
2 J. Wolanin: Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju. Warszawa 2005 
3 Hazard Identification And Evaluation In A Local Community. UNEP-IE, APELL Technical Report, 12 

(with support of Swedish government) 1988 
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5) W jaki sposób wyniki otrzymane w wyniku zastosowania przedstawionej 
metody można wykorzystać w następnych krokach? 

Należy tutaj zaznaczyć, że następne kroki związane są przede wszystkim 
z planowaniem cywilnym. Ono z kolei obejmuje następujące elementy: 

- opracowanie odpowiedniego systemu ostrzegawczego; 
- ochronę ludności na miejscu zdarzenia lub ewakuację; 
- planowanie operacyjne, przygotowanie odpowiednich planów ratowniczych 

oraz planowanie działania wszystkich służb, przygotowanych w szczegól-
ności do ochrony przed chemicznymi zanieczyszczeniami.2 

Podsumowując należy stwierdzić, że podstawą do opracowywania strategii 
bezpieczeństwa jest w pierwszej kolejności dokonanie analizy ryzyka. Poniżej 
przedstawiono zarys takiej analizy(rys. 1). 
 

 
Rysunek nr 1. Schemat analizy ryzyka metodą APELL (opracowanie własne). 
 
Zagrożenia związane są z działalnością na określonym terenie, które są iden-

tyfikowane i ocenione przez użycie procedur, które zostaną tu opisane. Procedury 
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są częścią metody APELL. Celami procedur jest pokazanie jak niebezpieczne 
obiekty zostają: zidentyfikowane, ocenione i sklasyfikowane na podstawie „sche-
matycznej metody”. W oparciu o tę klasyfikację, plany awaryjne mogą być dodat-
kowo rozwinięte lub poddane ocenie. Przykład zastosowania procedur do analizy 
ryzyka jest podany na końcu na przykładzie powiatu pilskiego i miasta Piły. 

Więcej szczegółowych informacji o procedurach znajduje się w UNEP-IE, 
APELL Technical Report, 12 „Hazard Identification And Evaluation In A Local 
Community” 1988. 

 
Identyfikacja źródeł ryzyka 
Jak już wspomniano powyżej do poprawy bezpieczeństwa powinna służyć 

analiza ryzyka. Rozpoczyna się ją od powołania grupy koordynacyjnej reprezentu-
jącej różne środowiska społeczne, które powinny mieć głos w sprawach związa-
nych z opracowywaniem planu działań ratowniczych. Ma to kluczowe znaczenie 
dla metody APELL.  

Aby zrozumieć dlaczego niezbędne jest powołanie takiej grupy koordynacyjnej 
wystarczy sięgnąć do definicji ryzyka. Ryzyko można zdefiniować w sposób ścisły 
i przedstawić w następującej postaci: 
 

Ryzyko = Prawdopodobieństwo X Skutki 
 
gdzie: prawdopodobieństwo oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia 
niekorzystnego, w określonym przedziale czasu, zaś skutki oznaczają skutki wy-
stąpienia tego zdarzenia. 

Powyższa definicja ma matematyczny charakter. Jest ona z oczywistych 
względów stosowana przez inżynierów. Inżynierskie obliczenia stanowią część 
wartości ryzyka. Do określenia całkowitej jego wartości niezbędny jest czynnik 
związany z emocjami społecznymi. Peter Sandman definiuje ryzyko następująco: 
 

Ryzyko = Ryzyko Obliczeniowe + Społeczne Wzburzenie 
 

Peter Sandman stwierdza, że cały proces zarządzania ryzykiem (w tym anali-
za ryzyka jako jeden z jego komponentów) nie może obejść się bez udziału tych, 
których ten proces dotyczy, czyli społeczności lokalnej.4 

Ryzyko stanowi współzależność zagrożeń, na które narażona jest społecz-
ność i jej podatności na te zagrożenia. 

Grupa koordynacyjna przekształca się w zespół o podstawowym znaczeniu 
dla wdrożenia metody APELL na szczeblu lokalnym. 

W skład grupy powinni wejść: 
- przedstawiciel władzy lokalnej;  
- przedstawiciel przemysłu; 
- przedstawiciel społeczności lokalnej przedstawiciele służb, inspekcji i stra-

ży, firm ubezpieczeniowych; 
- przedstawiciel mass mediów. 
Zespół powinien zacząć od sporządzenia listy obiektów, które mogą stanowić 

zagrożenie dla społeczności lokalnej. Przykłady obiektów stwarzających zagroże-

                                                        
4 P.M. Sandman: Responding to Community Outrage: Strategies for effective Risk Communication. 

Fairfax 1997 
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nie są podane w tabeli 1 i 2. Identyfikacja jest krokiem początkowym. Powinna być 
przeprowadzona wizyta lokalnych obiektów niebezpiecznych, a w szczególności 
tych obiektów, które są przewidziane jako główne zagrożenie(tabela 1 i tabela 2). 
 

Tabela nr 1. Obiekty będące źródłem ryzyka i ich charakterystyka vol.1 

 
Żródło: Hazard Identification And Evaluation In A Local Community, op. cit. 
 
Tabela nr 2. Obiekty będące źródłem ryzyka i ich charakterystyka vol.2 

 
Źródło: Hazard Identification And Evaluation In A Local Community, op. cit. 
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Powyższe tabele ilustrują tylko przykładowe źródła ryzyka i najczęściej spoty-
kane, związane z nimi zagrożenia. W każdej jednostce administracyjnej, określenie 
takich źródeł jest sprawą właściwą tylko dla niej. 

 
Rodzaj działalności 
Po zidentyfikowaniu źródeł ryzyka trzeba określić rodzaj ich działalności np. 
- produkcja, oczyszczanie, mieszanie, pakowanie; 
- składowanie, ładowanie; 
- transport; 
- sprzedaż; 
- wytwarzanie energii, dystrybucja energii; 
- utrzymanie, naprawy; 
- itp. 
Jeżeli zakład jest duży możemy podzielić go na obszary (obszar produkcji, 

obszar oczyszczania, obszar pakowania itd.) i analizować każdy z osobna. 
 
Zagrożenia 
Sporządza się spis substancji i różne formy energii powodujące określone za-

grożenie. Wykaz ilości niebezpiecznych substancji, wraz z innymi odpowiednimi 
danymi, np. stopniem toksyczności, który wpływa na potencjalną skale wypadku. 

 
Rodzaj ryzyka 
Po rozpoznaniu niebezpiecznych substancji określa się scenariusze zdarzeń, 

które mogą wystąpić np. wyciek niebezpiecznych substancji, pożar, wybuch, osu-
nięcie ziemi, katastrofy budowlane, powodzie; itp. Dobrze jest też wyznaczyć rów-
nież ciąg zdarzeń, który może wystąpić (jedno zdarzenie prowadzi do drugiego-
ciąg zdarzeń) np. wyciek cieczy palnej może spowodować pożar, a ten z kolei wy-
buch. 

 
Obiekty zagrożone 
Ważną sprawą jest identyfikacja obiektów zagrożonych. Dzielą się one na trzy 

kategorie: ludzi, mienie i środowisko. Należy sprawdzić czy obiekty ryzyka stwarza-
ją zagrożenie dla sąsiadujących z nimi innymi obiektami np. osiedla mieszkalne, 
sklepy, kompleksy leśne itp. Jeżeli występujące zagrożenie nie oddziałuje w po-
ważnej mierze na ludzi, środowisko i mienie, wtedy obiekty te pomija się w dalszym 
przebiegu analizy. 

 
Skutki 
W wielu przypadkach, konieczne jest określenie skali skutków. Należy ustalić 

jak wielce skutki są prawdopodobne, jakkolwiek nie jest zawsze koniecznym osza-
cowanie poziomu bardzo dokładnie. W tym miejscu powinny być wzięte pod uwagę 
strefy ryzyka. Do szacowania stref ryzyka służą programy komputerowe (np. dar-
mowy program ALOHA). Nieraz może zajść konieczność skonsultowania się 
z ekspertem, kiedy skutki są trudne do przewidzenia. 

 
Rodzaj skutków 
Na podstawie obliczonych stref ryzyka można sklasyfikować skutki danych 

zdarzeń dla ludzi, mienia i środowiska. Określa się liczbową skalę z jakościowym 
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opisem skutków i na podstawie obliczonych stref umieszcza się zdarzenie w da-
nym przedziale. 

Ważne jest też, aby określić szybkość zaistnienia danych skutków np. jakieś 
zagrożenie generuje skutki natychmiastowe, a skutki innego zagrożenia objawią 
się po upływie określonego czasu. 

 
Prawdopodobieństwo 
Należy oszacować prawdopodobieństwo zaistnienia danego zagrożenia na 

podstawie odpowiednich statystyk (np. Państwowej Straży Pożarnej, Policji itd.) 
w liczbowej skali ustalonej przez nas. Do każdej skali dajemy przedział czaso-
wy np.: 

- 1 - prawdopodobieństwo powstania zdarzenia 1/1000 lat; 
- 2 - prawdopodobieństwo powstania zdarzenia 1/100 lat; 
- 3 - prawdopodobieństwo powstania zdarzenia 1/30 lat; 
- 4 - prawdopodobieństwo powstania zdarzenia 1/15 lat; 
- 5 - prawdopodobieństwo powstania zdarzenia 1/5 lat. 
Przypisanie prawdopodobieństwa wystąpienia każdemu określonemu przez 

nas zdarzeniu potrzebne będzie do zhierarchizowania zagrożeń. 
 
Priorytety 
W tym miejscu analizy powinno się rozważyć różne klasy skutków dla ludzi, 

mienia i środowiska na podstawie obliczonych stref ryzyka, przybliżając się do 
klasyfikacji każdego zagrożenia. Umieszcza się w ustalonej przez nas literowej 
skali, przypisaną klasę skutków określonym zdarzeniom np.: 

- A - skutki nieistotne; 
- B - skutki ograniczone; 
- C - skutki poważne; 
- D - skutki bardzo poważne; 
- E - skutki katastrofalne. 
 
Komentarz 
Inne fakty warte zapisu, jakieś zalecenia, np. dla stref bezpiecznych lub plany 

awaryjne (ratownicze) powinny być zapisane w tym miejscu. Ważnym jest aby 
znać scenariusz „najgorszego zdarzenia”, ale nie jest koniecznym czynnikiem 
umieszczanie go w planach awaryjnych. Priorytet w działaniu jest zależny od zna-
lezienia niebezpiecznych obiektów i sklasyfikowanie zagrożenia w podanym po-
rządku: 

- 1 – ludzie; 
- 2 – mienie; 
- 3 – środowisko naturalne. 
 
Hierarchia ryzyka 
Na podstawie kategorii prawdopodobieństwa i klasy skutków można skon-

struować matrycę ryzyka. Matryca ryzyka pozwala na graficzną i przejrzystą ilu-
strację hierarchii ryzyka. Metoda ta, zawierająca jakościowy opis kategorii prawdo-
podobieństw tak jak, np. zdarzenie możliwe, mało prawdopodobne i jakościowy 
opis skutków należy do zgrubnych metod analizy ryzyka. 
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Konstruowanie matrycy ryzyka jest doskonałym i bardzo wygodnym narzę-
dziem ilustrowania jego hierarchii. Samo zaś zhierarchizowanie ryzyka jest jego 
ważnym elementem analizy. Aby zbudować matrycę należy na pionowym boku 
matrycy odłożyć kategorię prawdopodobieństwa, zaś na poziomym określić klasy 
skutków. W ten sposób każdemu ryzyku przyporządkowuje się współrzędne. 
Z kolei, każdej z pozycji opisanej przez odpowiednie współrzędne, można podpo-
rządkować określone działania związane z prewencją, gotowością, a w szczegól-
ności z przygotowaniem sił i środków na wypadek mogących zaistnieć zdarzeń. 

Opisana powyżej procedura tworzenia matrycy ryzyka nie jest jedyna. Każdy 
autor konstruujący matrycę, może konstruować ją w dowolny sposób. Ważne jest, 
aby były zdefiniowane kategorie prawdopodobieństwa i klas skutków. 

Na skonstruowanej matrycy ryzyka umieszczamy obiekty niebezpieczne 
w jednej z klas „matrycy ryzyka” rys. 2. (1C , 2D , itd.), zgodnie z oszacowaną oce-
ną prawdopodobieństwa pojawienia się wypadku, zagrożeń i poważnych skutków 
(„wymiar oszacowanych strat” i „najgorszego przypadku”). 

 
Rysunek nr 2. Matryca ryzyka  
Źródło: Hazard Identification And Evaluation In A Local Community, op. cit. 
 
Będzie można weryfikować ranking obiektów niebezpiecznych zgodnie z póź-

niejszą większą wiedzą lub wprowadzanymi zmianami technologicznymi. 
Analiza może zawierać wiele danych. Te informacje same w sobie stanowią 

dużą wartość dla ekspertów, władz i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
danej społeczności lokalnej. Jednak jest trudno otrzymać jednolity, całościowy 
obraz niebezpiecznych obiektów, jeżeli dane informację są obecne w dużych ilo-
ściach. Jest zatem wskazane aby pokazać najważniejsze informacje w całościowej 
„mapie ryzyka”. Tworzenie map ryzyka dotyczącą zagrożeń na danym terenie, 
z zastosowaniem GIS jako narzędzia niezbędnego przy analizie ryzyka, zalecane 
jest w metodzie APELL. Symulacja na mapie cyfrowej subscenariuszy, związanych 
z danym zagrożeniem potencjalnym, pozwala na przewidywanie skutków tego 
zagrożenia, po jego przekształceniu się w zagrożenie kinetyczne. Wizualizacja 
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tych skutków pozwala na tworzenie map ryzyka cząstkowego tj. związanego tylko 
z jednym zagrożeniem lub map ryzyka całkowitego, uwzględniającego wszystkie 
zagrożenia występujące na danym terenie. Tworzenie matrycy ryzyka jest wstę-
pem do tworzenia map ryzyka. 

 
Analiza ryzyka na przykładzie powiatu pilskiego i miasta Piły z wykorzy-

staniem metody APELL. 
Celem analizy jest identyfikacja zagrożeń i stworzenie matrycy ryzyka dla po-

wiatu pilskiego i miasta Piły. 
Zakresem są zakłady przemysłowe w których wykorzystywane są substancje 

niebezpieczne oraz transport chemikaliów w powiecie pilskim. 
 
Charakterystyka powiatu pilskiego i miasta Piły. 
Powiat pilski zlokalizowany jest w północnej części województwa Wielkopol-

skiego. Zajmuje obszar o powierzchni 1267,0 km2, co stanowi 5,6% województwa, 
zamieszkiwany przez około 138 tys. osób. Pod względem administracyjnym dzieli 
się na dziewięć jednostek stopnia podstawowego, w tym jedna gmina miejska 
(miasto Piła), cztery gminy miejsko-wiejskie (Łobżenica, Ujście, Wyrzysk, Wysoka) 
oraz cztery gminy wiejskie (Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Szydło-
wo). Sieć osadnicza na terenie powiatu pilskiego charakteryzuje się dużą liczbą 
małych miejscowości (154). Jedynie miasto Piła można zaliczyć do większych jed-
nostek (ponad 76,7 tys. mieszkańców). 

 

 
Rysunek nr 3. Położenie geograficzne powiatu pilskiego w Polsce i podział 

administracyjny 
Źródło: Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu pilskiego 2003 

 
Miejscowości połączone są niezbyt gęstą siecią dróg gminnych i lokalnych 

(45,7km/100km2). Drogi krajowe i wojewódzkie odgrywają znaczniejszą rolę na 
terenie powiatu to: droga nr 10 Bydgoszcz-Szczecin, nr 11 Poznań-Koszalin oraz 
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drogi nr 179, 182, 188, 190 i 194. Istotną rolę odgrywają również połączenia kole-
jowe, do najważniejszych należą krzyżujące się linie w Pile: Gorzów Wlkp.-
Bydgoszcz, Poznań-Koszalin5. 

 
Identyfikacja zagrożeń w powiecie pilskim i mieście Piła. 
W powiecie pilskim zidentyfikowano następujące źródła ryzyka tabela 3, a ich 

położenie przedstawia rysunek 4. 
 

Tabela nr 3. Zidentyfikowane źródła ryzyka w powiecie pilskim. 
Nr Obiekt Charakterystyka 
1. Okręgowa spółdzielnia mleczarska 

w Łobżenicy 
Substancje trujące i żrące. 

2. Gorzelnia w Łobżenicy Duża ilość substancji palnych. 
3. Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdziel-

nia Pracy FILOFARM w Łobżenicy 
Substancje palne i wybuchowe 

4. Gorzelnia w Falmierowie Duża ilość substancji palnych. 
5. Zakład Mięsny w Śmiłowie Substancje trujące. 
6. Philips Lighting Poland w Pile  Substancje niebezpieczne. 
7. PHU Dystrybutor Butli MESSER Polska 

w Pile 
Duże ilości gazów palnych i wybuchowych. 

8. Baza Materiałowo-Techniczna Toruń: 
skład DOLASZEWO 

Duża ilość substancji niebezpiecznych 
(palnych i wybuchowych). 

9. Drogi powiatu pilskiego Transport substancji niebezpiecznych. 
Pojazdy, mosty, skrzyżowania. 

10. Trasy kolejowe Transport substancji niebezpiecznych. 
Przecięcia z drogami samochodowymi. 

11. Rurociągi gazowe Gazy palne. Przepływ pod zwiększonym 
ciśnieniem. 

 

 
Rysunek nr 4. Położenie obiektów ryzyka w powiecie pilskim 
Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy osiek.net 

                                                        
5 P. Schroeder, J. Jasnowski: Charakterystyka demograficzna powiatu pilskiego w latach 1991-2003. 

Piła 2004 
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Naniesienie na mapę położenia obiektów pozwala zlokalizować obszary 
szczególnie zagrożone. Najwięcej obiektów ryzyka znajduje się w gminie Piła 
i gminie Łobżenica. 

 
Obiekty ryzyka: 
1) Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM  

w Łobżenicy. 
„FILOFARM” Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy w Łobżenicy 

zajmuje się produkcją kosmetyków. Zatrudnionych jest tam około 10 pracowników. 
Jest jedna, główna, duża brama wjazdowa od strony ul. Wyrzyskiej. Na placu 
przed fabryką znajduje się parking dla pracowników. Obok prosperuje sklep wielo-
branżowy w którym pracują dwie ekspedientki. Ilość klientów zależy od dnia i go-
dziny. Najwięcej kupujących jest w dni powszednie rano o 700 i w godzinach popo-
łudniowych – o 1600. Przed sklepem jest mały parking. Pozostałe budynki to ka-
mienice i domy wolnostojące. Szacowana ilość osób w budynkach zaznaczonych 
na mapie stref ryzyka (rys. 4) to około 120 osób. W zakładzie znajduje się zbiornik 
z 2 tonami chlorku etylu, używanego jako rozpuszczalnik do produkcji kosmetyków. 
Stanowi on główne zagrożenie, gdyż jest łatwopalny. Podczas spalania może wy-
dobywać się silnie toksyczny fosgen. Zbiornik pod ciśnieniem podczas pożaru po 
nagrzaniu grozi wybuchem (najgorszy przypadek – sklasyfikowany jako 1E). Za-
grożeni są pracownicy zakładu, mieszkańcy pobliskich kamienic i domów wolnosto-
jących oraz klienci i obsługa sklepu. Obiekt pod względem skutków dla zdrowia 
i życia ludzkiego został sklasyfikowany jako 1D. Podczas wybuchu zniszczeniu 
ulegnie specjalistyczny sprzęt, materiały produkowane, surowce oraz zakład 
z budynkami sąsiadującymi. Skutki dla mienia sklasyfikowano jako 1E. W niewiel-
kiej odległości od zakładu przepływa mały kanał wodny, który uchodzi do rzeki 
Łobzonka. Podczas akcji ratowniczej istnieje duże prawdopodobieństwo, że wody 
pogaśnicze mogą spływać do kanału(nachylenie podłoża około 5%). Substancje 
używane w produkcji kosmetyków, mogą poważnie zanieczyścić wody naturalne. 
Zagrożenie dla środowiska naturalnego zostało sklasyfikowane jako 2C. Ponieważ 
istnieje możliwość wybuchu zbiornika i zagrożenie życia wielu ludzi ogólna klasyfi-
kacja obiektu 1D. 
 

 
Rysunek nr 5. Mapa ryzyka-zasięgi wybuchu Bleve zbiornika z chlorkiem etylu. 
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Wielkość skutków dla tego obiektu została określona na podstawie obliczo-
nych stref ryzyka (rys. 5), a prawdopodobieństwo możliwych subscenariuszy zosta-
ło określone na podstawie statystyk Państwowej Straży Pożarnej w Pile. 
 

Tabela nr 4. Tabela analizy zakładu Filofarm w Łobżenicy. 

 
 

Pozostałe stacjonarne obiekty ryzyka w powiecie pilskim i mieście Piła zostały 
przeanalizowane identycznie według przykładu górnego. 

 
Transport drogowy substancji niebezpiecznych w powiecie pilskim. 
Transport materiałów niebezpiecznych realizowany na drogach stwarza duże za-

grożenie i możliwość powstania awarii z udziałem przewożonego medium, które po uwol-
nieniu może zagrażać ludziom, mieniu i środowisku. Najczęstszymi przyczynami są 
uszkodzenia pojemników, czy opakowań, w których dane substancje są przewożo-
ne. Uszkodzenia takie mogą powstać wskutek wstrząsu mechanicznego lub ze 
względu na panujące warunki klimatyczne6. 

Zagrożenia w transporcie materiałów niebezpiecznych w powiecie pilskim wynikają z: 
- liczby przeprowadzanych transportów; 
- stanu technicznego środków transportu; 
- braku wydzielonych i oznakowanych tras przewozowych i parkingów 

oraz ich kontroli; 
- nieprzestrzegania przez przewoźników zasad i przepisów ADR i RID; 

                                                        
6 W. Skultecki: Spedycja materiałów niebezpiecznych. Obowiązki spedytorów. TRADE TRANS. 
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- nieprzewidywalności miejscowych zdarzeń powodujących rozszczelnienia; 
- trudności w prowadzeniu działań ratowniczych; 
- braku monitoringu transportu materiałów niebezpiecznych; 
- dużego zagrożenia kolizjami i wypadkami na drogach; 
- różnorodności przewożonych mediów. 
Trasy przewozu substancji niebezpiecznych prowadzą przez duże węzły kole-

jowe i drogowe położone na terenie powiatu między innymi Piłę, Ujście i Wyrzysk, 
co zwiększa potencjalne skutki różnych wypadków. Na terenie powiatu pilskiego do 
dróg najbardziej zagrożonych przez transport materiałów niebezpiecznych należy 
droga krajowa nr 10: kierunek Bydgoszcz – Piła –Szczecin, droga krajowa nr 11: 
kierunek Poznań – Oborniki – Piła – Koszalin i droga wojewódzka nr 179: Piła – 
Gorzów Wielkopolski. Substancjami niebezpiecznymi przewożonymi najczęściej są 
substancje takie jak benzyna, olej napędowy, gaz propan-butan. Transport mate-
riałów niebezpiecznych w powiecie odbywa się w przeważającym stopniu w ruchu 
hurtowym i jednostkowym. Realizowany jest przy pomocy autocystern o pojemno-
ści do 30 ton oraz w kontenerach. Droga krajowa nr 10 biegnąca przez Piłę i Wy-
rzysk należy do najbardziej niebezpiecznych w powiecie pilskim. Policyjne staty-
styki potwierdzają niechlubną sławę tej zatłoczonej przez TIR-y drogi. W całym 
powiecie pilskim droga krajowa nr 10 ma długość ok. 60 km, odcinek z Piły do Wy-
rzyska ma ok. 40 km, 15 km do Nowej Łubianki i 5 km z Wyrzyska do Rudy (sporo 
zakrętów). Cała dziesiątka stwarza jedno wielkie zagrożenie, jest za wąska i za 
kręta jak na tak duży ruch TIR-ów i samochodów osobowych, bo nie ma ścieżek 
rowerowych i chodników. 

Najgorszy przypadek: kolizja autocysterny przewożącej 20 ton propan-butanu 
i wybuch BLEVE w miejscu zabudowanym na przykładzie drogi nr 10 w Wyrzysku. 
Wybuch zniszczy stacje benzynową co może spowodować dalsze skutki w postaci 
wycieku substancji łatwopalnych (produktów ropopochodnych) ich pożar oraz do-
stanie się tych substancji do kanalizacji miejskiej (zanieczyszczenie środowiska). 
Wybuch zniszczy pobliskie domy i spowoduje obrażenia i śmierć osób tam miesz-
kających. Zagrozi kierowcom przejeżdżającym drogą nr 10 oraz zniszczy PKS 
i spowoduje śmierć i obrażenia czekających na przystankach ludziom. Straty były-
by ogromne. Scenariusz sklasyfikowano jako 1E. Taki scenariusz jest małopraw-
dopodobny ale możliwy, dlatego trzeba takie scenariusze uwzględnić w planach 
ratowniczych służb. 

Zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego stanowi przewóz materiałów niebez-
piecznych przez obszary zurbanizowane. Dla środowiska groźne są wycieki sub-
stancji ropopochodnych powstałe w przypadku kolizji(kolizja w mieście spowoduje 
przedostanie się substancji szkodliwych do kanalizacji a następnie do rzek). 
Transport drogowy materiałów niebezpiecznych w powiecie pilskim sklasyfikowano 
jako 4C. 
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Rysunek nr 6. Mapa ryzyka-zasięgi wybuchu Bleve dla autocysterny 20 ton LPG 

 
W przypadku, gdy obiekty stwarzające zagrożenie poruszają się, wówczas 

zamiast kołowej strefy ryzyka mamy do czynienia z konturami ryzyka rozciągają-
cymi się wzdłuż korytarzy transportowych. Wartości ryzyka zmieniają się w zależ-
ności od otoczenia w jakim ruchomy obiekt ryzyka się znajduje np. w mieście więk-
sze ryzyko niż na terenach wiejskich, ponieważ jest większe zagęszczenie ludno-
ści. 
 

Tabela nr 5. Tabela analizy dla transportu drogowego substancji niebezpiecznych 
w powiecie pilskim. 
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Pozostały transport materiałów niebezpiecznych (transport kolejowy i rurocią-
gi) w powiecie pilskim i mieście Piła został przeanalizowany identycznie według 
przykładu górnego. 

 
Hierarchizacja ryzyka. Matryca ryzyka dla powiatu pilskiego i miasta Piły. 
 

 
Rysunek nr 7. Matryca ryzyka dla powiatu pilskiego 
Źródło: opracowanie własne 

 
Obiekty zakalikowane w obszarze koloru zielonego nie stwarzają większego 

zagrożenia. Zarządzaniu podlegają obiekty znajdujące się w obszarze koloru żół-
tego, pomarańczowego i czerwonego. Jeżeli jakiś obiekt umieszczony zostanie 
w obszarze koloru czerwonego niezbędne jest podjęcie natychmiastowych działań. 
 

Tabela nr 6. Hierarchia scenariuszy 
Poziom ryzyka Ogólny 

opis 
Działanie 

zielony Niskie 
ryzyko 

1. Żadna akcja nie jest wymagana. 
2. Zarządzanie odbywa się poprzez rutynowe procedury. 

żółty Średnie 
ryzyko 

1. Wymagane jest podjęcie pewnych działań. 
2. Uruchamiane są specjalne procedury. 

pomarańczowy Wysokie 
ryzyko 

1. Wymagane jest podjęcie działań. 
2. Wymagana jest koordynacja. 
3. Zalecane jest przeprowadzenie badań związanych ze 
scenariuszami i podatnością na zagrożenie. 

czerwony Ekstremalne 
ryzyko 

1. Wymagane natychmiastowe podjęcie działań. 
2. Wymagany jest udział zespołu kryzysowego. 
3. Problem wymaga badań dotyczących scenariuszy czy 
też analiz, które określają podatność na zagrożenie. 



 
 
 

 
73 

Według tych kryteriów zostało sklasyfikowane ryzyko w powiecie pilskim 
i mieście Piła. Hierarchizację poziomu ryzyka ilustruje poniższa tabela. 

 
Tabela nr 7. Zestawienie źródeł ryzyka dla powiatu pilskiego i miasta Piły 

Zestawienie źródeł ryzyka 

K
la

sa
 p

ra
w

do
po

-
do

bi
eń

st
w

a 

K
la

sa
 s

ku
tk

ów
 

Po
zi

om
 ry

zy
ka

 

Priorytet działania 

Wyciek i pożar chlorku etylu (pod-
czas spalania wydobywa się tok-
syczny fosgen) w Chemiczno-
Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy 
w Łobżenicy. 

1 D 

śr
ed

ni
 1. Wymagane jest podjęcie pewnych działań. 

2. Opracować plan wewnętrzny ratowniczy i 
procedury postępowania. 

Kolizja, wyciek i pożar w transpor-
cie drogowym materiałów niebez-
piecznych na terenie powiatu 
pilskiego. 

4 C 

śr
ed

ni
 1. Wymagane jest podjęcie pewnych działań. 

2. Współpraca władz lokalnych i służb ratowni-
czych w szczególności Policji. 

Wybuch BLEVE, autocysterny 20t 
LPG, w terenie zabudowanym 
(najgorszy przypadek w transporcie 
materiałów niebezpiecznych). 

1 E 

w
ys

ok
ie

 

1. Wymagane jest podjęcie działań. 
2. Wymagana jest koordynacja. 
3. Zalecane jest przeprowadzenie badań 
związanych ze scenariuszami i podatnością na 
zagrożenie. 
4. Opracowanie odpowiednich procedur. 
5. Wyeliminowanie transportu materiałów 
niebezpiecznych przez centra miast (Wyrzysk) 
poprzez budowę obwodnic lub budowę drogi 
powiatowej wyłącznie dla ruchu lokalnego 
(zmniejszenie ruchu na trasach przewozu 
chemikaliów). 

 
Analiza ryzyka z wykorzystaniem metody APELL pozwoliła zidentyfikować, 

ocenić i zhierarchizować zagrożenia w powiecie pilskim i mieście Piła. Obiekty, 
które znajdują się w obszarze zarządzania (w matrycy ryzyka kolor żółty, pomarań-
czowy i czerwony), muszą być uwzględnione w planach ratowniczych oraz należy 
określić dla nich odpowiednie działania związane z prewencją, gotowością, 
a w szczególności z przygotowaniem sił i środków na wypadek mogących zaistnieć 
określonych przez nas zdarzeń. Działania powinny być skoordynowane w ramach 
systemu ochrony ludności, zorganizowanego zgodnie z polityką bezpieczeństwa 
określoną przez władze lokalne. Przeprowadzenie analizy ryzyka z wykorzysta-
niem tej metody ułatwia podejmowanie decyzji w grupie planowania, na temat stra-
tegii polityki bezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać, że jest metodą niezbyt do-
kładną. Należy ją traktować jako analizę wstępną, pozwalającą na identyfikację 
i hierarchizację źródeł ryzyka, nie wnikając w techniczne detale. Zaliczana się ją do 
zgrubnych metod analizy ryzyka. 

Więcej informacji o metodzie APELL znajduje się w książce APELL Świado-
mość Zagrożeń i Możliwości Przygotowania się na Wypadek Wystąpienia Awarii na 
Szczeblu Lokalnym: Procedura Reagowania na Awarie Technologiczne (Instytut 
Ochrony Środowiska, Warszawa 1999). 
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Edyta ŚLACHCIŃSKA 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

FUNKCJONALNOŚĆ (UŻYTECZNOŚĆ) WITRYN SKLEPÓW 
INTERNETOWYCH ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ KSIĄŻEK 

ELEKTRONICZNYCH W POLSCE 
 
 
Możliwość tworzenia przez przedsiębiorstwa elektronicznych kanałów sprze-

daży spowodowała powstanie tzw. rynku elektronicznego, czyli takiego, na którym 
stosowane są technologie informatyczne.1 

Rynek elektroniczny charakteryzuje się następującymi cechami:2 
- wszechobecnością (całodobowy dostęp dla klientów z całego świata, 

którzy korzystają z Internetu); 
- łatwością dostępu do informacji; 
- niskimi kosztami transakcji. 
Z rynkiem elektronicznym ściśle powiązane jest pojęcie e-business (electronic 

business) – model prowadzenia biznesu opierający się na szeroko rozumianych 
rozwiązaniach teleinformatycznych, w szczególności aplikacjach internetowych 
(termin wprowadzony w 1995 roku przez IBM). Definicja elektronicznego biznesu 
obejmuje m.in. wymianę informacji między producentami, dystrybutorami produk-
tów, odbiorcami produktów i usług, zawieranie kontraktów, przesyłanie dokumen-
tów, prowadzenie telekonferencji, pozyskiwanie nowych kontaktów oraz wyszuki-
wanie informacji.3 

Należy zwrócić uwagę na różnicę między pojęciami e-business, 
a e-commerce (elektroniczny handel), który ogranicza się do kupna oraz sprzedaży 
towarów i usług w Internecie (witryny www z katalogami i ofertami, elektroniczne 
wspomaganie zakupów), przekazywanie zamówień i potwierdzeń oraz obsługę 
płatności bezgotówkowych.4 
Bardziej ogólna definicja handlu elektronicznego mówi, iż jest to proces kupna 
i sprzedaży wspierany przez urządzenia elektroniczne.5 

Najczęściej spotykane w literaturze przedmiotu rodzaje e-commerce to: B2B 
(ang. business to business) – gdzie stronami transakcji są firmy, B2C (ang. busi-
ness to consumer) – jedną stroną transakcji jest firma, a drugą konsument C2C 
(ang. Customer to Customer) – stronami transakcji są osoby nie prowadzące dzia-
łalności gospodarczej oraz B2A (ang. business to administration) – sprzedaż pro-
duktów instytucjom publicznym.6 

                                                        
1 A. Bytheway: Electronic Markets: A Framework for the analysis of trade and its potential for develop-

ment. www.mcb.co.uk/services/confern/nov95/electmark/em-01.htm, 1995 
2 B. Schmid: ElectronicMarkets in Tourism. In: W. Schertler, A. Tjoa, H. Werthner (eds.): Information 

and communications Technolgies in Tourism. Proceedings of the International Conference in Inns-
bruck. Springer-Verlag Wien-New York 1994 

3 Encyklopedia of Internet and New Technologies. http://www.ws-webstyle.com/cms.php/en/netopedia/ 
ebiznes 

4 Ibidem 
5 P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong: Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa 2002 
6 A. Sznajder: Marketing wirtualny. Kraków 2000; A. Bajdak (red.): Internet w marketingu. Warszawa 

2003 
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Najczęściej spotykaną formą e-commerce są sklepy internetowe. Nad trady-
cyjnymi placówkami handlowymi górują one dostępnością (24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu), bogactwem asortymentu, szybkim dostępem do nieograniczonej 
ilości informacji (popartych zdjęciami lub multimedialnymi prezentacjami produk-
tów) oraz możliwością wyboru najbardziej dogodnej dla klienta formy płatności.7 

Sklepy internetowe dzieli się ze względu za szerokość i głębokość sprzeda-
wanej oferty na:8 

- horyzontalne – sprzedające szeroki i płytki asortyment, przeznaczone dla 
szerokiej grupy odbiorców, zasadniczo są to internetowe hipermarkety; 

- wertykalne – sprzedające wąski, ale głęboki, często niszowy asortyment, 
przeznaczone dla wyspecjalizowanej grupy odbiorców. 

 
Internet w ujęciu statystycznym 
Eurostat opublikował raport na temat wykorzystania Internetu przez miesz-

kańców Unii Europejskiej w 2007r.9 Jak wynika z raportu, najczęściej z Internetu 
korzystają ludzie młodzi, z przedziału wiekowego 16 – 24 (tabela nr 1). Powyżej 25 
roku życia chętniej z Internetu korzystają mężczyźni. W grupie wiekowej 25 - 54 
różnica pomiędzy mężczyznami a kobietami wynosi 4%, a wśród osób po 55 roku 
życia różnica rośnie do 12% na korzyść mężczyzn. Ponad 61% mężczyzn i ponad 
55% kobiet z grupy wiekowej 25 - 54 lata korzysta z Internetu, przynajmniej raz 
w tygodniu. Im starsze były badane osoby, tym mniej wśród nich korzystało z glo-
balnej sieci. W grupie wiekowej 55 - 74 lata z Internetu korzystało zaledwie 31% 
mężczyzn i 19% kobiet. Zaledwie co dziesiąty użytkownik Internetu potrafi stworzyć 
swoją stronę, ponad 57% korzysta głównie z wyszukiwarek, około 50% potrafi wy-
słać e-mail z załącznikiem i tylko około 13% korzysta z Internetu do prowadzenia 
rozmów telefonicznych. 
 

Tabela nr 1. Charakterystyka użytkowników Internetu w UE w latach 2006-2007 
 Mężczyźni Kobiety 
Przedział wiekowy 16-24 25-54 55-74 16-24 25-54 55-74 
UE (27) 79 61 31 77 55 19 
Niemcy 90 78 44 87 69 26 
Wielka Brytania 83 76 50 83 68 33 
Węgry 81 54 21 79 57 16 
Czechy 73 49 21 74 44 11 
Polska 77 41 12 77 40 8 

Źródło: A. Kwiatkowski, op. cit. 
 
Znacznie gorzej Polska wypada, gdy uwzględni się dane o tym, kto korzysta 

z Internetu. Mamy najmniej użytkowników wśród grupy zawodowo czynnej, za to 
dużo korzystających ma 16 - 25 lat. W Niemczech osób z grupy wiekowej 25 - 54 
jest niemal dwukrotnie więcej. 

                                                        
7 Encyklopedia of Internet…, op. cit. 
8 B. Gregor, M. Stawiszyński: e-Commerce. Bydgoszcz-Łódź 2002 
9 A. Kwiatkowski: Europejski Internet w ujęciu statystycznym. http://www.fkn.pl/4,3691,1455857,1,1, 

artykul.html, 2007 
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Najmniej jest osób korzystających z Internetu, które skończyły 55 lat - w Pol-
sce jest to zaledwie 12% mężczyzn i 8% kobiet, podczas gdy na terenie Niemiec 
jest to 44 i 26%. 

Liczba użytkowników Internetu w Polsce na tle wybranych krajów Unii nie wy-
pada korzystnie (tabela nr 2). Mamy niewiele więcej osób korzystających z Interne-
tu niż Czesi czy Węgrzy, ale niemal dwukrotnie mniej niż Niemcy czy Wielka Bry-
tania. 

 
Tabela nr 2. Użytkownicy Internetu w UE w latach 2006-2007 

Ilość Korzystających 
z Internetu 

Korzystających przez 
łącza szerokopasmowe 

Rok  2006 2007 2006 2007 
UE (27) 49 54 30 42 
Niemcy 67 71 34 50 
Wielka Brytania 63 67 44 57 
Polska 36 41 22 30 
Węgry 32 38 22 33 
Czechy 29 35 17 28 

Żródło: A. Kwiatkowski, op. cit. 
 

Sklepy internetowe w Polsce 
Pierwsze sklepy internetowe w Polsce powstały w 1996 roku i według Global 

eMarketing było ich około 30. Badania przeprowadzone przez firmę I - Metria 
w sierpniu 2002 roku wykazały istnienie 750 e-sklepów.10 

Według badań przeprowadzonych przez IAB (Interactive Advertising Buremu 
– międzynarodowe stowarzyszenie podmiotów zajmujących się usługami interak-
tywnymi) w grudniu 2004 roku, liczba sklepów internetowych w Polsce oscyluje w 
granicach 600-700,11 natomiast w kwietniu 2005 roku oszacowano liczbę sklepów 
internetowych na około 1000.12 

Według badań przeprowadzonych w grudniu 2007 roku przez analityków ser-
wisu Sklepy24.pl, oszacowano, iż liczba sklepów internetowych przekracza obec-
nie 3,5 tys., co oznacza, że w 2007r. w polskim Internecie przybyło mniej więcej 
tysiąc nowych sklepów.13 

 
Elementy sukcesu e-commerce 
Każdy klient posiada swój ulubiony sklep, który chętnie odwiedza i w którym 

chętnie dokonuje zakupów. Tak samo jest w przypadku handlu elektronicznego, 
pewne witryny sklepów internetowych są odwiedzane częściej, do innych klienci 
rzadko „zaglądają”. 

Dla klienta strona WWW sklepu internetowego jest sklepem, w którym zamie-
rza dokonać zakupu – ocenia jej funkcjonalność, grafikę, styl i zawartość. Dlatego 
też projektowanie witryny sklepu internetowego należy zlecić firmom specjalizują-
cym się w tego typu przedsięwzięciach. W trakcie współpracy z zespołem tworzą-

                                                        
10 R. Wrocławski: Polski eHandel – czas na stabilizację. http://www.fkn.pl/news/id_8327, 2002 
11 E-commerce 2004. IAB. Polska 2004  
12 Money.pl, 2005 
13 M. Grzechowiak: Dynamiczny wzrost polskiego e-commerce w 2007r. http://www.internetstandard.pl/ 

news/135371.html, 2008 
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cym witrynę należy się zastanowić, jaka ma być jej struktura i strona główna. Ko-
lejnym etapem jest określenie poruszania się użytkowników po witrynie, niezwykle 
przydatny jest w tym zwarty i logiczny system nawigacji. Należy zadbać o to, aby 
każda strona posiadała link do strony głównej oraz uwzględnić funkcję przeszuki-
wania zasobów. Poza tym witryna powinna być użyteczna.14 

Brytyjska firma E-consultancy stworzyła listę 12 najważniejszych elementów, 
o których należy pamiętać tworząc jakikolwiek projekt e-commerce. Są to:15 

- dobra wyszukiwarka; 
- należy liczyć na doświadczenie użytkowników; 
- dobra nawigacja witryny sklepowej; 
- odpowiednie nazwanie kategorii; 
- wzbudzenie zaufania klientów (podanie adresu e-mail, numeru telefonu, 

pomocy); 
- informowanie klienta w trakcie całego procesu dokonywania zamówienia 

(cena,cechy produktu,sposób dostawy); 
- brak wyświetlanych reklam podczas zamawiania produktów; 
- oferty i informacje pisane jasnym, prostym i zrozumiałym dla klienta języ-

kiem; 
- doskonałe zdjęcie produktu; 
- narzędzia pomagające w zakupach (porównywarka cen); 
- oferowanie użytkownikom tego, czego oczekują (informowanie o tym, 

gdzie się znajdują w procesie zamówienia); 
- umieszczenie w widocznym miejscu numeru telefonu, adresu e-mail, 

pomocy. 
Istotną rolę w podejmowaniu decyzji zakupu dla klientów stanowią opinie 

o produktach. Według raportu Jupiter Research opinie o produktach czyta aż 77% 
kupujących.16 

 
Wyniki badań własnych 
Elektroniczne książki, to w najprostszej definicji pliki komputerowe, zawierają-

ce treść książki. Najpopularniejszym formatem publikacji elektronicznych, z uwagi 
na uniwersalność i możliwości, jest format PDF firmy Adobe. Książki elektroniczne 
w tym formacie można odczytywać na komputerze niezależnie od jego systemu 
operacyjnego, a także na urządzeniach przenośnych zwanych palm topami.17  

Badania zostały przeprowadzone na sklepach internetowych w Polsce, zajmu-
jących się sprzedażą książek w wersji elektronicznej (książki elektroniczne). Wzięto 
pod uwagę 8 sklepów internetowych, które zajmują się wydawnictwem książek 
elektronicznych oraz te, które nie uczestniczą w programach partnerskich innych 
sklepów. Zaobserwowano istnienie w Sieci 8 sklepów internetowych spełniających 
powyższe kryteria. Liczba książek elektronicznych oferowanych do sprzedaży 
w badanych sklepach internetowych jest zróżnicowana, wynosi od 21 do 4107. 

                                                        
14 S. Morris, P. Dickinson: Doskonały handel elektroniczny. Poznań 2001 
15 E-consultanty, 2006 
16 Jupiter Research, Reports The Influence of Consumer-Created Content is Dramatically Affecting 

Online Businesses, http://www.jupiterresearch.com/bin/item.pl/press:press_release/2006/id=06.08.15-
CCC.html/, 2006 

17 M. Chłodnicki: Jak szybko elektroniczne książki staną się naszą codziennością? 
http://di.com.pl/archiwum/12676.html, 2006 
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Badania zostały przeprowadzone na podstawie własnych obserwacji witryn 
sklepów internetowych oraz wywiadu z osobami zajmującymi się sprzedażą ksią-
żek elektronicznych w wybranych sklepach. Celem było zbadanie funkcjonalności 
(użyteczności) witryn sklepów internetowych zajmujących się sprzedażą książek 
elektronicznych. 

Badania wykazały, że we wszystkich badanych sklepach internetowych pro-
jektowanie witryny sklepowej zlecono specjalistycznym firmom, ale tylko w połowie 
przypadków współpracowały z nimi osoby zajmujące się marketingiem (tabela 
nr 3). 
 

Tabela nr 3. Wyniki dotyczące projektowania witryny badanych sklepów 
internetowych. 

Numer 
sklepu 

Czy witryna sklepu jest 
zaprojektowana na specjal-
ne zamówienie 

Czy w projektowaniu witryny sklepu 
brały udział osoby zajmujące się  
marketingiem 

1 Tak Tak 
2 Tak Nie 
3 Tak Tak 
4 Tak Tak 
5 Tak Nie 
6 Tak Nie 
7 Tak Tak 
8 Tak Nie 

 
Jeśli chodzi o przedstawienie danych kontaktowych (rys.1), to w pięciu przy-

padkach podawany jest adres e-mail, trzy sklepy natomiast mają przygotowany 
formularz kontaktowy (bez podania adresu e-mail), na którym można wpisać swoje 
pytania i automatycznie zostają wysłane. Aż w sześciu przypadkach został podany 
adres do korespondencji, w połowie badanych sklepów podano numer telefonu. Za 
najmniej popularną formę kontaktu sklepy uważają Gadu-Gadu oraz Skąpe (tylko 
dwa przypadki). 
 

Rysunek nr 1. Informacje dotyczące danych kontaktowych w badanych sklepach in-
ternetowych. 

5

3

6

4

2 22

4

6 6

ad
re

s 
e-

m
al

i

fo
rm

ul
ar

z
ko

nt
ak

to
w

y 
do

w
ys

ła
ni

a 
m

ai
la

ad
re

s 
do

ko
re

sp
on

de
nc

ji

Te
le

fo
n

G
ad

u-
G

ad
u

S
ky

pe

Tak
Nie

 



 
 
 

 
79 

We wszystkich badanych sklepach internetowych znajdują się linki pozwalają-
ce na przejście do wybranych kategorii książek elektronicznych, sześć sklepów 
posiada wyszukiwarkę produktu, która jest niezwykle przydatna w przypadku, gdy 
klient szuka określonego tytułu książki elektronicznej. W pięciu badanych przypad-
kach osobno zostały przedstawione nowości oraz bestsellery. Informacje na temat 
promocji można szybko uzyskać w trzech badanych sklepach. W żadnym z bada-
nych sklepów nie została natomiast umieszczona mapa strony (rys.2). 
 

Rysunek nr 2. Odnośniki znajdujące się a witrynach badanych sklepów internetowych 
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Rysunek nr 3. Odnośniki znajdujące się a witrynach badanych sklepów internetowych 
cd. 
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Aż w siedmiu badanych przypadkach, aby dokonać zakupu należy się naj-
pierw zarejestrować. W czterech sklepach internetowych po dokonaniu rejestracji 
klient może liczyć na darmowy e-book, upusty cenowe, na bieżąco być informowa-
nym o aktualnych promocjach lub otrzymywać kupony rabatowe na zakup określo-
nych książek elektronicznych. 

Również w siedmiu sklepach internetowych znajduje się regulamin zakupu, 
ale informacje na temat reklamacji zakupionych książek elektronicznych można 
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uzyskać w jedynie w trzech sklepach internetowych. Połowa badanych sklepów 
internetowych posiada program partnerski, do którego mogą się przyłączyć wszy-
scy chętni. Niestety tylko w dwóch sklepach internetowych przedstawione zostają 
opinie klientów o produktach (rys.3).  

 
Najważniejszą kwestią w sprzedaży elektronicznej jest zdobycie zaufania 

klienta. Jednym ze sposobów jest dokładne podanie danych kontaktowych i pod-
stawowych informacji na temat działalności sklepu internetowego oraz dokładnego 
regulaminu zakupu i informacji o sposobach reklamacji. W przypadku sprzedaży 
elektronicznej najpopularniejszą formą kontaktu jest droga elektroniczna. Dlatego 
wszystkie sklepy powinny podawać dokładny adres e-mail i nazwisko osoby, 
z którą klient może się skontaktować w danej sprawie. W takiej sytuacji klient bę-
dzie miał poczucie, że zwraca się do konkretnej osoby, a nie do systemu. Niestety 
niektóre sklepy internetowe nie podają dokładnego adresu e-mail, są jedynie puste 
formularze, na których można wpisać swoje pytania lub wątpliwości. 

W przypadku sklepów internetowych zajmujących się sprzedażą książek elek-
tronicznych tylko w jednym sklepie podano wiele różnych sposobów, w jaki klienci 
mogą się skontaktować w razie jakichkolwiek pytań (adres e-mail, adres do kore-
spondencji, numer telefonu, Gadu-Gadu oraz Skąpe). Zdecydowana większość 
badanych sklepów internetowych posiada dokładnie opisany regulamin zakupu, 
natomiast informacje o reklamacjach można uzyskać jedynie w połowie badanych 
przypadków. 

W zdecydowanej większości sklepów internetowych, aby dokonać zakupu 
książek elektronicznych należy się najpierw zarejestrować. Jest to rejestracja jed-
norazowa, w przypadku kolejnego zakupu, po wpisaniu hasła system rozpozna 
klienta. 

We wszystkich badanych sklepach internetowych książki elektroniczne zostały 
podzielone na kategorie, co ułatwia klientom poszukiwanie pozycji z danej dziedzi-
ny. Jeżeli natomiast klient szuka konkretnego tytułu książki elektronicznej, wtedy 
dużym udogodnieniem jest wyszukiwarka produktu. W sześciu badanych sklepach 
znajdują się wyszukiwarki produktu, niestety w dwóch przypadkach nie ma tego, 
wydawałoby się podstawowego narzędzia. 

Niezwykle istotne dla klientów są opinie innych klientów na temat wybranej 
książki elektronicznej. Niestety w badanych sklepach internetowych można spo-
tkać tylko dwa przypadki, w których każdy klient może dodać swoją opinię na temat 
danej książki elektronicznej. 

Podsumowując można stwierdzić, że funkcjonalność (użyteczność) witryn 
sklepów internetowych zajmujących się sprzedażą książek elektronicznych w Pol-
sce jest na średnim poziomie. 
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Wiesław OTWINOWSKI 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

KRYZYS I SYTUACJA KRYZYSOWA 
 
 
 
Słowo kryzys w obecnych czasach jest jednym z najczęściej używanych po-

jęć, z którym często spotykamy się w naszym codziennym życiu, gdyż jest on czę-
ścią składową naszego codziennego życia. Kryzys przechodzą poszczególni oby-
watele, rodziny, różnego rodzaju instytucje, organizacje, państwo oraz świat. Życie 
każdego z nas naznaczone jest ciągłymi zmianami w następstwie krytycznych 
wydarzeń, których jesteśmy świadkami no co dzień. Musimy sobie zdawać sprawę, 
że żyjemy w otoczeniu, środowisku niepewnym, gdzie obok wartości pozytywnych 
występują również negatywne, które powodują stan wewnętrznej nierównowagi 
wywołują kryzysy, sytuacje kryzysowe, trudne. 

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że kryzysów nie da się wyeliminować 
z naszego życia, gdyż kryzysy zawsze towarzyszyły i prawdopodobnie będą nadal 
nam towarzyszyć przez całe nasze świadome życie. Wcześniej czy później każdy 
z nas znajdzie się w sytuacji kryzysowej, realnej lub wyimaginowanej. W związku 
z tym musimy być na taką sytuację przygotowani, abyśmy mogli sobie z nią radzić 
sami. Po prostu musimy rozpocząć edukację społeczeństwa, ale to nie jest proste, 
gdyż tego nie da się zrealizować od razu, tu potrzeba czasu. Przy braku przygoto-
wania, w sytuacjach zagrożenia, każdy traci rozsądek i  możliwość racjonalnego 
reagowania na sytuacje trudne o znamionach kryzysu. W tym miejscu postawmy 
sobie pytanie. Co My, jako ludzie, istoty myślące możemy zrobić? Możemy jedynie 
ograniczyć sytuacje wywołujące kryzys oraz minimalizować skutki kryzysu, gdyż 
zachowań ludzkich jak i działania sił przyrody nie można w pełni przewidzieć. 

Kryzys obecnie identyfikowany jest z wieloma dziedzinami działalności prak-
tycznej i naukowej. Odnosi się go głównie do zagrożeń, systemów politycznych, inte-
gralności terytorialnej, stabilności ekonomicznej, życia i zdrowia ludzi oraz środowi-
ska. Wiąże się go również z problemami natury społecznej, religijnej, etnicznej, 
narodowościowej i kulturowej.  

Amerykański Institute of Crisis Management wyróżnia cztery grupy źródeł po-
wstawania kryzysów: 

- czynniki losowe (trzęsienia ziemi, gwałtowne ulewy); 
- problemy techniczne (awarie zakładów); 
- błędy ludzkie (katastrofy komunikacyjne); 
- błędne decyzje kierownictwa.1 
Słowo „kryzys” pochodzi od greckiego „krino” i oznacza:2 punkt zwrotny, prze-

łomowy; moment rozstrzygający; jakościową zmianę układu lub w układzie. 
Kryzys (crisis w języku angielskim) poszerza znaczenie o takie cechy, jak na-

głość, urazowość i subiektywne konsekwencje urazu w postaci przeżyć negatyw-
nych. 

                                                        
1 R.M. Barton: Crisis Management. Oxford 1993, s. 12 
2 Słownik wyrazów obcych. Warszawa 1980, s. 404 
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Generalnie możemy powiedzieć, że kryzys to zdarzenie nagłe lub narastające, 
zagrażające życiu, zdrowiu, mieniu a także środowisku człowieka, przeciwstawia-
nie się któremu wymaga zaangażowania sił i środków, które niekiedy przekraczają 
lokalne możliwości.  

Aby zaistniał kryzys w grupie, społeczeństwie, organizacji musi zaistnieć na-
głe zagrożenie. Spóźniona w czasie reakcja na zagrożenie doprowadza do  
kryzysu.Słownik języka polskiego kryzys definiuje jako „sytuację niekorzystną dla ko-
goś lub czegoś” wymieniając kryzys mieszkaniowy, światopoglądowy, rządowy etc. 
W okresie zimnej wojny mianem kryzysu określano stan pomiędzy stanem stosunków 
pokojowych, a stanem wojny. W ogólnym obiegu jest wiele definicji kryzysu. Oto 
niektóre z nich.  

„Kryzys to - kulminacyjna faza narastającej sytuacji zagrożenia, powstająca 
w wyniku pojawiających się niespodziewanych okoliczności. W fazie tej dominują-
cą rolę odgrywa fakt prawdziwej lub odczuwalnej utraty kontroli nad rozwijająca się 
sytuacją oraz brakiem koncepcji na jej opanowanie”. 

„Kryzys to sytuacja powstała w wyniku załamania się stabilnego dotąd proce-
su rozwoju, grożąca utratą inicjatywy i koniecznością godzenia się na przyjmowa-
nie niekorzystnych warunków, wymagająca podjęcia zdecydowanych kroków za-
radczych.3 

Według prof. Władysława Kopalińskiego kryzys to moment, okres przełomu, przesi-
lenia, decydujący zwrot, okres załamania gospodarczego.4 

Inna definicja określa kryzys jako przesilenie stanu rzeczy poprzedzające 
zwrot ku dobremu lub złemu, stan niebezpieczny.5 

Również kryzys definiuje się jako jeden z trzech okresów funkcjonowania 
państwa, następuje on z momentem powstania konfliktu społecznego w skali ma-
kro i obejmuje kilka jednocześnie lub kolejno następujących po sobie stanów: 

- zamieszki wewnętrzne, konflikty zbrojne (wewnętrzne) oraz napięcia międzynaro-
dowe z użyciem sił zbrojnych w sposób pośredni lub bezpośredni (inwazja 
kubańska); 

- zmianę, często decydującą, korzystną lub niekorzystną w czasie choroby 
jako decydujący moment istnienia; 

- trudną fazę przechodzącą przez grupę społeczną; 
- załamanie równowagi między wskaźnikami ekonomicznymi np. między 

produkcją a konsumpcją.6 
Jak wynika z publikowanych definicji oraz realiów kryzys jest kulminacyjną fazą nara-

stających zagrożeń, nie rozwiązany na czas powoduje przerwanie dotychczasowego 
cyklu rozwojowego. W związku z powyższym można i należy podkreślić, że kryzys 
zawsze oznacza przełom między dwiema jakościowo różnymi fazami jakiegoś 
procesu. Kryzys może być bardziej lub mniej dotkliwy, może mieć różny zakres, 
czas trwania, ale zawsze kończy dotychczasowy stan rzeczy (sposób działania, 
rozwój sytuacji).  

Według M. Clarke’a na kryzys składają się trzy elementy: presja czasu, ewen-
tualność zasadniczego zagrożenia i zaskoczenie oraz fakt, że jest ono rezultatem 

                                                        
3 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa 2002, s. 62 
4 T. Kopaliński: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa 1968, s. 417 
5 Słownik języka polskiego PWN, 2004 
6 Le petit Larousse. Paris 1994, s. 292 
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zarówno niebezpieczeństwa, jak i okoliczności, w jakich ono występuje.7 Definicja 
ta zawiera wszystkie cechy charakterystyczne kryzysu zgodne z powszechnym, 
niemal intuicyjnym rozumieniem tego zjawiska. Po pierwsze, zagrożona jest war-
tość uznawana za najważniejszą lub przynajmniej bardzo ważną. Po drugie, za-
grożenie to zaskakuje. Stąd nie zawsze wiadomo jak się zachować. Po trzecie, 
zmusza to do podjęcia natychmiastowej decyzji, nie pozwalając na ochłonięcie 
i przeanalizowanie sytuacji oraz dokonanie oceny skutków decyzji, którą należy 
podjąć. 

Ponadto Clarke podaje, że kryzys to rezultat nie tylko samego niebezpieczeń-
stwa (zagrożenia podstawowej wartości), ale przede wszystkim okoliczności, 
w jakich ono wystąpiło. Najprawdopodobniej w innych okolicznościach to samo 
zagrożenie nie stanowiłoby jeszcze o tym, iż my sami bądź nasza organizacja zna-
lazłyby się w kryzysie. 

Kryzysy najczęściej posiadają kilka przyczyn z dominacją jednej, która stano-
wi podłoże zaistniałego kryzysu, a jednocześnie może być punktem zwrotnym 
w kierunku na polepszenie lub pogorszenie zaistniałej sytuacji. 

Kryzys przybiera na sile w miarę narastania już istniejących problemów a za-
razem pojawiania się nowych. Sytuacji tej towarzyszy najczęściej ogólna destabili-
zacja i pojawia się tzw. efekt domina.8 W czasie kryzysu mamy do czynienia 
z ograniczonym czasem podejmowania decyzji. Charakterystyczny jest tu także 
element zaskoczenia, nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć jakie skutki bę-
dą miały podjęte decyzje lub zastosowane rozwiązania. W kolejnej fazie dochodzi 
do zdecydowanego rozwoju sytuacji kryzysowej, kadra zarządzająca działa pod 
silną presją czasu jak i również otoczenia, co w znacznym stopniu utrudnia identy-
fikacje zagrożeń. Jak nam wiadomo każdy kryzys jest inny, to jednak wszystkie 
posiadają wspólne cechy, do których zaliczamy: 

- zaskoczenie; 
- deficyt informacji wtedy, kiedy potrzebujemy jej najbardziej; 
- spóźnione reakcje, organizacja nie nadąża reagować na wydarzenia praw-

dziwe lub odczuwalne; 
- wydarzenia stają się coraz bardziej groźne; 
- utrata kontroli, rzeczywista lub odczuwalna; 
- zagrożenie żywotnych interesów; 
- wzrost napięcia psychicznego; 
- skrupulatna kontrola z zewnątrz (media, opinia publiczna); 
- wytwarzanie się mentalności oblężonych; 
- panika; 
- przerwanie normalnych procesów podejmowania decyzji.9 

                                                        
7 M. Clarke: Charakterystyka zachowania się w kryzysie, maszynopis wykładu wygłoszonego w Brukseli 

w 1995 
8 Metafora używana do określenia sytuacji, w której jedno drobne zdarzenie uruchamia szereg następu-

jących po sobie zdarzeń, wynikających jedno z drugiego. W dosłownym znaczeniu efekt domina od-
nosi się do popularnej zabawy prostopadłościennymi kamieniami domina, polegającej na ustawieniu 
ich na wąskiej podstawie, w niewielkich odległościach jeden od drugiego. Stojący na końcu kamień 
pchnięty przewraca się uderzając w sąsiedni kamień co skutkuje jego przewróceniem i uderzeniem 
w kamień następny, aż do przewrócenia się wszystkich. 

9 Materiały z polsko-kanadyjskiej konferencji Administracja wobec sytuacji kryzysowych. Krajowa Szkoła 
Administracji Publicznej, 6-8 maja 1998 r., Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, s. 4 
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Zgodnie z poglądami M. Clarke’a najbardziej charakterystycznym problemem 
w procesie sterowania kryzysem jest przeładowanie (nadmiar) informacji. Gdy się 
kryzys rozwija, napływa więcej informacji niż system może przyjąć i przez to decy-
denci tracą obraz sytuacji, której mają zaradzić. (…) Mamy w historii wiele przykła-
dów o systemach, które otrzymały wszystkie niezbędne informacje, lecz nie prze-
tworzyły ich wystarczająco szybko, tak aby kluczowi decydenci byli w posiadaniu 
ważnych informacji w odpowiednim momencie. Podobnie, przeładowanie informacji 
skłania do odczytania niewłaściwej ich intencji – autor informacji usiłuje z całą prze-
nikliwością coś zasygnalizować, a odbiorca może odczytać w sygnale coś, co nie 
było zamierzone.10 

Czy można kryzysami sterować? Odpowiedź specjalistów z zakresu zarzą-
dzania kryzysowego jednoznacznie brzmi, że tak, przynajmniej trzeba czynić 
wszystko, żeby to było możliwe. Oczywiście spełnienie tego warunku jest możliwe, gdy 
na stanowiskach menadżerów kryzysowych zatrudnimy profesjonalistów z odpowiednią 
wiedzą i doświadczeniem. Jeżeli zabezpieczymy odpowiednie zasoby ludzkie, materia-
łowe i finansowe.  

Dokonując podziału kryzysu według kryterium przedmiotowego kryzys dzieli 
się na: 

- kryzys fizjologiczny;  
- kryzys psychologiczny; 
- kryzys społeczny; 
- kryzys ekonomiczny; 
- kryzys ekologiczny; 
- kryzys polityczno – militarny. 
Kryzys fizjologiczny jest następstwem ostrych stanów zagrożenia zdrowia 

i życia, wywołany najczęściej chorobami serca, układu oddechowego, zatruciami, 
oparzeniami, odmrożeniami, urazami, wstrząsami pourazowymi etc. 

Kryzys psychologiczny jest wywołany przemianami życiowymi, sytuacjami trauma-
tycznymi czy stresem. Przemiany życiowe mogą być spowodowane opuszczeniem 
domu rodzinnego, do którego byliśmy bardzo przywiązani uczuciowo, a tu nagle 
trzeba dom opuścić z różnych przyczyn. Zawarcie małżeństwa również jest dużym 
przeżyciem, które może wywołać kryzys psychologiczny. Podjęcie pracy po raz 
pierwszy, ukończenie szkoły czy przejście na emeryturę. To też u większości spo-
łeczności wywołuje kryzys psychologiczny. 

Natomiast przeżycia traumatyczne mogą być wywołana śmiercią najbliższego 
członka rodziny, przyjaciela jak i również wypadek, katastrofa, utrata pracy lub 
nagła choroba. Kryzys psychologiczny wywołany stresem to najbardziej bolesne 
z ludzkich doświadczeń. Stres może być wywołany splotem codziennych sytuacji, 
jakie przytłaczają człowieka, czyniąc go bezbronnym i bezradnym.  

Stres jest pewnym stanem psychicznym, z którym każdy spotkał się w życiu 
zapewne wielokrotnie i z którym radził sobie z największym trudem. Człowiek po-
zostawiony w tym stanie bez pomocy innych ulega stopniowej destrukcji. Konse-
kwencją tego może być depresja prowadząca zazwyczaj do myśli i czynów samo-
bójczych. 

                                                        
10 Zob. M. Clarke, op. cit., s. 2 
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Stres zazwyczaj towarzyszy klęskom żywiołowym, katastrofom, atakom terrorystycz-
nym i innym zdarzeniom, które mają bezpośredni związek z reagowaniem kryzy-
sowym. 

Kryzys społeczny charakteryzuje się destabilizacją funkcji systemu społecznego spo-
wodowanego katastrofą, klęską żywiołową, likwidacją lub upadłością zakładu, firmy 
oraz masowymi zwolnieniami.  

Kryzys ekonomiczny może być następstwem destabilizacji funkcji systemu go-
spodarczego na co składają się takie czynniki jak: zmiany warunków funkcjonowa-
nia firmy, zmiany na rynku w zakresie popytu i sprzedaży, złe rozwiązania prawne, 
błędy postrzegania otoczenia czy brak wizji i misji. Błędy w zakresie zarządzania 
finansami, utrata kontroli nad wydatkami, brak strategii marketingowej, przestarzała 
baza materiałowo – techniczna; przestarzałe technologie, wysoki poziom kosztów 
jednostkowych. 

Kryzys ekologiczny spowodowany jest nadzwyczajnymi zagrożeniami śro-
dowiska, destabilizacją funkcji ekosystemu. Kryzys ten może być spowodowany 
wyciekiem substancji toksycznej, katastrofą, klęską żywiołową, awarią urządzeń 
lub przemytem odpadów niebezpiecznych. Przyczyn kryzysu ekologicznego należy 
doszukiwać się w lekceważącym podejściu człowieka do przyrody oraz w procesie 
rozwoju cywilizacji przemysłowej. 

Kryzys polityczno – militarny może być wywołany destabilizacją życia poli-
tycznego i obronnego. Na to mogą wpłynąć ataki terroryzmu, napięcia między pań-
stwami (grożące wybuchem konfliktu zbrojnego), zagrożenie grup obywateli pań-
stwa przebywających poza granicami.  

Sytuacja kryzysowa 
Bardzo często w potocznym znaczeniu kryzys utożsamiamy jest z sytuacją 

kryzysową, to jednak należy zauważyć, że między nimi istnieje różnica. 
Kryzys jest etapem (elementem) sytuacji kryzysowej, jest kulminacyjną fazą 

sytuacji kryzysowej. Każdy kryzys jest sytuacją kryzysową, lecz nie każda sytuacja 
kryzysowa jest fazą kryzysu. Każda sytuacja kryzysowa może wielokrotnie wywo-
łać kryzys. 

Sytuacja kryzysowa jest zazwyczaj następstwem zagrożenia, katastrof natu-
ralnych lub awarii technicznych. Sytuacje kryzysowe również mogą powstać 
w przypadku: 

- działań terrorystycznych; 
- rozpowszechniania broni masowego rażenia; 
- narkomanii; 
- głodu; 
- nadmiernych różnic kulturowych i religijnych; 
- dysproporcji w rozwoju cywilizacyjnym i społecznym; 
- zakłócenia porządku publicznego jak: manifestacje, blokady dróg, przejść 

granicznych, urzędów państwowych itp.; 
- zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa lub bezpieczeństwa  

obywateli; 
- zagrożenia wojną jako szczególna sytuacja kryzysowa.Sytuacja kryzysowa 

to zespół okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych, wpływających na dany układ 
(system) w ten sposób, iż zaczyna się w nim i jest kontynuowany proces zmienny, 
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w rezultacie czego dochodzi do zachowania równowagi, a następnie jej przywró-
cenia, dzięki podjętym środkom regulacji, (nadzwyczajne działania).11 

 
Sytuacja kryzysowa – należy przez to rozumieć sytuację będącą następ-

stwem zagrożenia i prowadzącą w konsekwencji do zerwania lub znacznego naru-
szenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjo-
nowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne 
do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenie 
żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej.12 

 
Rysunek nr 1. Zdarzenia powodujące sytuację kryzysową 
Źródło: opracowanie własne 

 
Nie każda sytuacja kryzysowa uzasadnia wprowadzenie jednego ze stanów nad-

zwyczajnych (wyjątkowego, wojennego, klęski żywiołowej). 
Sytuacja kryzysowa w odróżnieniu od kryzysu nie musi stwarzać istotnego 

zagrożenia dla życia ludzkiego, lecz stanowi wyzwanie dla społecznego poczucia 
normalności, tradycji, wartości i bezpieczeństwa. 

                                                        
11 R. Wróblewski: Zarys teorii kryzysu, zagadnienia prewencji i zarządzania kryzysami. Warszawa 1996, 

s. 10 
12 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590 

z późn. zm., art. 3) 

 
 
 
 
 
 

SYTUACJA 
KRYZYSOWA 

         
         NIEPOKOJE 
  SPOŁECZNE 

KATASTROFA 
  NATURALNA 

 
       ZDARZENIA 
TERRORYSTYCZNE 

                   AWARIA 
     TECHNICZNA 



 
 
 

 
89 

Należy mieć na uwadze, że sytuacja kryzysowa jak i kryzys mogą mieć charakter 
konfliktowy13 oraz niekonfliktowy. Obie sytuacje mogą występować zarówno łącznie jak 
i oddzielnie z dominacją jednego jak i drugiego. Każda sytuacja kryzysowa wymaga 
sprawnego podjęcia działań, nadzwyczajnych kroków zaradczych z wprowadzeniem 
stanów nadzwyczajnych włącznie i posiadania wcześniej przyjętych procedur reago-
wania i zarządzania. 

Sytuacja kryzysowa rozpoczyna się z chwilą pojawienia się jej symptomów 
i obejmuje fazę przedkryzysową, kryzys oraz fazę pokryzysową. Niezastosowanie 
stosownych działań w stosunku do zaistniałej sytuacji może doprowadzić do eskalacji 
zagrożeń, a także do rozwoju innej sytuacji kryzysowej. 

Sytuacja kryzysowa często wywołuje szok, a nierzadko poczucie lęku o własne bezpie-
czeństwo osobiste. W czasie sytuacji kryzysowej pojawia się niedobór informacji na 
temat przyczyn, przebiegu i skutków kryzysów w związku z tym rozpoczyna się 
chaotyczne poszukiwanie informacji. Dochodzi do utraty kontroli nad informacjami 
trafiającymi do wiadomości publicznej, które często są spóźnione, nieaktualne.  

Podsumowując należy stwierdzić, że kryzys jest kulminacyjną fazą narastają-
cej sytuacji zagrożenia, będącej rezultatem pojawiających się niespodziewanie 
okoliczności. W fazie tej dominującą rolę odgrywa fakt prawdziwej lub odczuwalnej 
utraty kontroli nad rozwijającą się sytuacją oraz braku koncepcji jej opanowania.14 

O istocie sytuacji kryzysowej przesądzają następujące cechy: 
- każdy kryzys jest sytuacją kryzysową; 
- pojęcie sytuacji kryzysowej jest nadrzędne wobec pojęcia kryzysu; 
- kulminacyjnym elementem sytuacji kryzysowej jest kryzys; 
- sytuacja kryzysowa obejmuje fazę przedkryzysową, kryzys oraz fazę po-

kryzysową; 
- niepodjęcie odpowiednich działań może doprowadzić do upadku organiza-

cji lub innego stanu jej funkcjonowania oraz do innej sytuacji kryzysowej. 
 

                                                        
13 Kryzysy konfliktowe (polityczne, ekonomiczne, ideologiczne...) przybierają często postać kryzysu 

polityczno-militarnego, gdy narzędziem rozstrzygania konfliktu stają się siły zbrojne. 
14 W. Kitler, B. Wiśniewski, J. Prońko: Wybrane problemy zarządzania kryzysowego w państwie. 

Warszawa 2000, s. 43 
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Henryk LISIAK 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

KONCEPCJA BEZPIECZEŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ 
A BEZPIECZEŃSTWO POLSKI 

 
 
Do 1990 roku Rosja sowiecka obok Stanów Zjednoczonych była pierwszopla-

nowym graczem w „wielkiej” polityce. Jej wpływy wynikały nie tyle z potencjału 
militarnego (głównie atomowego), co z przewodnictwa, a ściślej, bezwzględnego 
instrumentalizowania tzw. „bloku sowieckiego”, sięgającego od Władywostoku na 
wschodzie po Lubekę i Weimar na zachodzie. Dysponowanie takimi „aktywami” 
pozwalało Rosji przez wiele lat dotrzymywać kroku USA w wyścigu zbrojeń i sku-
tecznie z nimi rywalizować na globalnej szachownicy.1 Jednakże w toczącej się do 
1989 roku „zimnej wojnie” Moskwa musiała uznać swą przegraną. Na temat rozpa-
du ZSRR napisano bardzo wiele. Państwo to liczące ponad 22 mln km kwadrato-
wych składające się z dziesiątków narodów i ludów (w wielu przypadkach włączo-
nych siłą w granice imperium) przez wiele lat funkcjonujące wbrew wszelkim regu-
łom efektywności gospodarowania, upadło pod własnym ciężarem.  

Począwszy od 1991 roku, w następstwie nowo ukształtowanej pozimnowojen-
nej mapy globu, nowa Rosja – Federacja Rosyjska, znalazła się w mniej korzyst-
nym niż dotąd położeniu geopolitycznym. Rozpad ZSRR miał kapitalne znaczenie 
dla kreowania nowych faktów, przede wszystkim ożywienia sceny politycznej, 
głównie w bezpośrednim sąsiedztwie byłego ZSRR. Z jednej strony można było 
obserwować rywalizację kilku dużych państw azjatyckich z Chinami, Iranem i Tur-
cją na czele, do których dołączyły Stany Zjednoczone i kilka państw zachodnioeu-
ropejskich, o zagospodarowanie przestrzeni postsowieckiej, z drugiej – wybuch 
konfliktów zbrojnych oraz sporów terytorialnych. Te ostatnie stały się zaczynem 
destabilizacji obszaru dawnej Rosji sowieckiej, stanowiąc zagrożenie nie tylko dla 
Federacji Rosyjskiej ale także wielu innych państw na obszarze euroazjatyckim.2 

Nowa rzeczywistość jakiej doświadczyła Rosja wymuszała na niej koniecz-
ność adekwatnego spojrzenie na świat. Kształtowało je „nowe myślenie”. Ta nowa 
doktryna, której ojcostwo niewątpliwie przypisać należy Michałowi Gorbaczowowi, 
zrywała przede wszystkim z ideą konfrontacji. Pierwszoplanowego dotąd wroga 
Moskwy - Zachód, z USA na czele, ogłoszono jako pożądanego sojusznika Rosji 
w tworzeniu nowego pokonfrontacyjnego globalnego ładu. „Skrócenie frontu rywa-
lizacji” zaowocowało wycofaniem wojsk stacjonujących w krajach Europy Środko-
wo-Wschodniej, m.in. z Polski. Zamiast wyścigu zbrojeń nowe władze Rosji z Gor-
baczowem na czele, głosiły ideę „wspólnego europejskiego domu”, rozumianej 
jako system wielostronnych sojuszy od Vancuweru po Władywostok.3 Założenia 
nowej filozofii bezpieczeństwa znalazły swe odzwierciedlenie w Ustawie federalnej 
O BEZPIECZEŃSTWIE (5 marzec 1992), OGÓLNYCH ZAŁOŻENIACH DOKTRY-
NY WOJENNEJ FEDERACJI ROSYJSKIEJ (2 listopad 1993), PODSTAWOWYCH 

                                                        
1 Szerzej na ten temat zob. m.in. W. Malendowski: Zimna wojna. Sprzeczności, konflikty i punkty kulmi-

nacyjne w radziecko –amerykańskiej rywalizacji. Poznań 1994 
2 A. Bryc: Koncepcja bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. W: R. Zięba (red.): Bezpieczeństwo między-

narodowe po zimnej wojnie. Warszawa 2008, s. 64 
3 Ibidem 
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ZAŁOŻENIACH POLITYKI ZAGRANICZNEJ FEDERACJI ROSYJSKIEJ. W spo-
sób najszerszy, a jednocześnie najbardziej pełny, założenia te ujęte zostały w ko-
lejnych koncepcjach bezpieczeństwa narodowego począwszy od 1997 roku.  

Przypomnijmy, że koncepcja bezpieczeństwa narodowego jest najważniej-
szym dokumentem programowym i zawiera całościową wizję polityki państwa, tak 
w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym. W 1992 Federacja Rosyjska swe 
bezpieczeństwo narodowe zdefiniowała jako stan gwarantujący zachowanie ży-
wotnych interesów jednostki, społeczeństwa i państwa, a także ochronę przed 
zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi.4Począwszy od początku lat dziewięć-
dziesiątych dokumenty dotyczące koncepcji bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej 
ewoluowały. Zmiany odzwierciedlały dynamikę wydarzeń w Rosji jak i na forum 
międzynarodowym. Generalnie można powiedzieć, że do 1999 roku w odniesieniu 
do przestrzeni zewnętrznej założenia polityki zagranicznej jak i doktryna wojenna 
miały defensywny charakter.Niewątpliwie istotny wpływ na taki stan rzeczy miała 
dynamika wydarzeń tak wewnętrznych jak i zewnętrznych. W Rosji była to kata-
strofalna sytuacja gospodarcza (m.in. kryzys rublowy), natomiast na forum ze-
wnętrznym istotne znaczenie miała interwencja NATO (w największej mierze USA) 
w Kosowie w 1999 roku.5 Operacja Sojuszu Atlantyckiego w Kosowie była faktem, 
który w sposób dość brutalny uświadomił Moskwie, że NATO przesuwa swą „siłę 
sprawczą” na wschód, a tym samym jej wpływy na tym terenie to przeszłość. 
Szybko dokonujące się przemiany w Europie bez istotnego udziału Rosji odebrano 
w Moskwie jako upokorzenie. I to właśnie, jak można sądzić było ważnym, o ile nie 
najważniejszym czynnikiem sprawczym zredagowania nowej doktryny wojennej. 
Dokument ten ogłoszono w kwietniu 2004 roku. Podpisał go nowy prezydent Rosji, 
następca Borysa Jelcyna, Władimir Putin. Niektóre z jego zapisów bezpośrednio 
nawiązywały do wydarzeń bałkańskich. Kreml nie tylko kwestionował mocarstwowy 
monopol Stanów Zjednoczonych domagając się policentrycznego modelu w roz-
wiązywaniu problemów międzynarodowych, ale także potępiał wykorzystanie po-
tencjału militarnej USA w realizacji swej polityki zagranicznej. 

Na uwagę zasługują przede wszystkim zmiany jakościowe w porównaniu 
z doktryną wojenną z okresu prezydentury Jelcyna. Podczas gdy w doktrynie jel-
cynowskiej nie postrzegano żadnego państwa jako wroga, rezygnowano z wyścigu 
zbrojeń w rozmiarach „zimnowojennych”, a także użycia sił zbrojnych przeciwko 
jakiemukolwiek państwu, w doktrynie „putinowskiej” z 2000 roku brak takiego tonu. 
Poza sformułowaniem, że wojska rosyjskie mogą być użyte w razie konieczności 
odparcia agresji skierowanej przeciwko Federacji, doktryna mówi o ewentualności 
posłużenia się bronią w sytuacjach, które Rosja uzna za konieczne. I jeszcze jedno 
porównanie. W doktrynie z 1993 roku bezpieczeństwo Federacji łączono ze stabil-
nością państw byłego ZSRR i ten właśnie obszar przyciągał największą uwagę 
polityki zagranicznej Rosji. 7 lat później autorzy koncepcji polityki zagranicznej 
postrzegali Rosję jako aktywny podmiot polityki globalnej. Począwszy od nowego 
wieku, Federacja Rosyjska manifestuje coraz większą aktywność na forum mię-
dzynarodowym (nie bez znaczenia na rozmach i dynamikę tych działań ma m.in. 
rosnące zaangażowanie militarne USA w Iraku i Afganistanie). Zmianom w treści 
zapisów dotyczących bezpieczeństwa państwa towarzyszy zmodyfikowany i po-
                                                        
4 Ibidem, s. 67 
5 I. Kobrinska: Pętla Primakowa. Wpływ kryzysu kosowskiego na politykę zagraniczna Rosji. 

W: A. Magdziak –Miszewska (red.): Świat po Kosowie. Warszawa 2000 
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szerzony indeks metod oraz środków polityki bezpieczeństwa. Przede wszystkim 
odnotować należy powrót ponownego uznania broni jądrowej jako najważniejszego 
środka odstraszającego. Instrumentem zapewnienia bezpieczeństwa Rosji jest 
także jej obecność wojskowa poza granicami Federacji. Największe siły stacjonują 
w Tadżykistanie chroniąc granicę z Afganistanem. W maju 2002 z inicjatywy Rosji 
utworzony został Układ o Bezpieczeństwie Zbiorowym. W jego skład poza Rosją 
weszły następujące państwa: Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Tadżyki-
stan. Niemniej jednak sytuacja Rosji w Azji Środkowej nie jest zbyt mocna, przede 
wszystkim za sprawą coraz wyraźniejszej obecności tam wpływów amerykańskich 
(tak na obszarze politycznym jak i wojskowym) - Uzbekistan, Kirgistan i Gruzja.6 
Kapitalne znaczenie dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa Federacji ma broń 
energetyczna, a ściślej, ropa i gaz, których Rosja jest głównym eksporterem do 
państw sąsiednich, a przede wszystkim do bloku państw Unii Europejskiej.7 Rolę 
tego faktu trafnie ujął Alan Greenspan. Według wieloletniego szefa banku central-
nego USA, Rosja strategicznie wykorzystuje „coś, co pod wieloma względami jest 
potężniejsze od Armii Czerwonej: dominującą obecność na światowych rynkach 
energetycznych”.8 Komfortowa pozycja monopolisty przy wysokich cenach 
tych surowców pozwala Rosji na stosowanie polityki szantażu i nacisków realizując 
w ten sposób swe cele polityczne.9 Jednym z jaskrawych przykładów takich działań 
są brutalne sankcje gazowe wobec Ukrainy.10Przede wszystkim Rosja utrzymuje 
wpływ w zdecydowanej większości krajów b. ZSRR czyli tzw. bliskiej zagranicy, 
zdecydowanie zwalczając wszelkie próby penetracji tych terenów (tak w przestrze-
ni politycznej jak i gospodarczej). Bezwzględnie przeciwstawia się także ewentual-
nym próbom rozszerzenia NATO na wschód. Rosja skutecznie realizuje swą poli-
tykę bezpieczeństwa dyskontując znaczny upadku autorytetu Waszyngtonu w cza-
sach prezydentury Busha i słabości Unii Europejskiej. Dodajmy, że marginalizacja 
polityczna Unii to w znacznej mierze następstwo skutecznej polityki Moskwy. Jej 
polityka – dziel i rządź – owocuje podziałami w szeregach państw Unii. Kierunek 
wytyczony przez Putina w 2000 roku jest twórczo kontynuowany po dzień dzisiej-
szy, czego dowodzi treść koncepcji obronnej Rosji podpisanej przez nowego pre-
zydenta Federacji Miedwiediewa w 2008 roku (założenia dokumentu mają obowią-
zywać do 2020 roku).11 Tak jak poprzednio, pierwsze miejsce wśród zagrożeń 
zajmuje NATO. W dalszej kolejności wymienia się rozprzestrzenianie broni maso-
wego rażenia, militaryzacje kosmosu, terroryzm, cyberterroryzm (tu warto zazna-

                                                        
6 A. Skrzypek: Druga smuta. Zarys dziejów Rosji 1985-2004. Warszawa 2004, s. 64 
7 A Rotfeld trafnie zauważył, że ogromne pokłady gazu oraz ropy naftowej są siła a jednocześnie słabo-

ścią Rosji w jej dzisiejszym kształcie gospodarczym i społeczno –politycznym. Z jednej strony Rosja 
ropą i gazem dość mocno trzyma w swym ręku Zachód, który nie chce się uzależnić od tych surow-
ców od Bliskiego wschodu i Ameryki z drugiej natomiast Rosja jest ostatnim mocarstwem, który opie-
ra swą siłę na surowcach energetycznych. „Przegląd”, nr 1/ 2010 

8 A. Greeenspan: Era zawirowań. Krok w nowy wiek. Warszawa 2008, s. 365. Autor uzasadnia swą 
opinię następująco: „Machina wojenna ZSRR była trzymana w ryzach przez potencjalny odwet Sta-
nów Zjednoczonych. Natomiast Rosja nie musi się obawiać masowego rewanżu, jeśli użyje gazu jako 
broni gospodarczej czy politycznej. Ponieważ Rosja jest nieodzownym dostarczycielem gazu dla Eu-
ropy Zachodniej (i sąsiednich krajów, jak Ukrainy), jej potęga rynkowa jest właściwie niezagrożona”. 

9 B. Tumanow: Polityka parodii. „Polityka”, nr 51/2004 
10 „Forum”, 48/2009, s. 18-22 
11 http: www. stosunki międzynarodowe. info/ artykuł,525, Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego 
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czyć, że tą bronią Rosja także często się posługuje), ksenofobia i separatyzmy.12 
Inne zagrożenie, sformułowane jako wojny surowcowe toczone wokół granic Rosji, 
zasługuje na specjalne podkreślenie. Kwestia ta nigdy dotąd nie była podnoszona 
tak przejrzyście. Świadczy to dobitnie jak kapitalne znacznie przypisuje Moskwa 
obszarowi spraw gospodarki dla swego bezpieczeństwa. Niewątpliwie sygnał ten 
też jest następstwem stopniowego wypierania wpływów Rosji z „republik islam-
skich” posiadających bardzo duże zasoby cennych kopalin, a głównie ropy i gazu. 
Rosja doskonale rozumie, że osłabienie jej obecności na terenie Azji centralnej 
i w Basenie Morza Kaspijskiego mogłoby oznaczać przegrana walkę o naftowo-
gazowe szlaki handlowe, a tym samym przekreślenie planów ekspansji energe-
tycznej. To z kolei postawiłoby pod znakiem zapytania podjętą przez Kreml z wiel-
kim zadęciem grę o „odrodzenie” Rosji. 

W świetle zapisów tego dokumentu można wnioskować, że Rosja skupi swe 
wysiłki przede wszystkim na dwóch kierunkach: utrzymania integralności terytorium 
Federacji oraz co najmniej zachowania swej obecności na wspomnianych już ob-
szarach „bliskiej zagranicy”.13 Za swego rodzaju komentarz do nowej koncepcji 
bezpieczeństwa można uznać wypowiedź Siergieja Ławrowa, I wicepremiera Fe-
deracji Rosyjskiej, na jednej z konferencji międzynarodowych z 2008 roku. Rosyj-
ski polityk dał jasno do zrozumienia, że Rosja będzie konsekwentna w dążeniach 
do zajęcia „odpowiedniego” miejsca na arenie międzynarodowej.14 Słowa te można 
interpretować jako sygnał o zastrzeżeniu przez Rosję prawa do utrzymania swych 
wpływów w większości byłych republik radzieckich. Jednocześnie jednak Ławrow 
zapewniał o porzuceniu przez Rosję kroków agresywnych przeciw jakiemukolwiek 
państwu. Wykluczał też realizację celów politycznych poprzez „ekspansję energe-
tyczną”. Według mówcy, Federacja postawiła na konsekwentny rozwój drogą wie-
lokierunkowej współpracy, tak w ramach stosunków dwustronnych jak i organizacji 
międzynarodowych. Wskazując na utrzymanie globalnego bezpieczeństwa jako 
największego wyzwania stojącego przed społecznością międzynarodową, Ławrow 
wyraził opinię, by przywództwo na tej drodze objęły dwa mocarstwa: Rosja i Stany 
Zjednoczone.  

Jak zatem wynika z oficjalnych dokumentów(!), Rosja, mówiąc kolokwialnie, 
nie idzie na wojnę. Lecz nie wyłącznie porzucenie „ścieżki wojennej” przez Rosję 
jest czynnikiem przesądzającym o względnym bezpieczeństwie militarnym Polski. 
W następstwie rozpadu bloku sowieckiego i nowej mapy politycznej Europy, 
Rzeczpospolita znalazła się w bardzo korzystnym położeniu. Jeśli chodzi o wymiar 
geostrategiczny i geopolityczny Polska nie leży już między Niemcami a Rosją. 
Poprzez obecność w NATO I Unii Europejskiej Niemcy stały się sojusznikiem Pol-
ski. Oczywiście bezpieczeństwu Polski sprzyja względna stabilizacja na forum 
międzynarodowym. W wielkiej mierze źródłem tej stabilizacji są stany Zjednoczo-
ne, gwarant bezpieczeństwa międzynarodowego. Polska czynnie wspiera amery-
                                                        
12 Ibidem. Wpływ na korektę zapisów w nowej strategii bezpieczeństwa Rosji miały zamachy terrory-

styczne w Biesłanie i w moskiewskim teatrze na Dubrowce. Wtedy Putin polecił opracowanie nowej 
doktryny wojennej. Jej szkicowy kształt przedstawiono w 2007 roku. Autorzy projektu odwołując się 
także do następstw rozpadu ZSRR, Jugosławii i „rewolucji kwiatowych” w Gruzji, Ukrainie i Kirgistanie 
sformułowali tezę, że główne zagrożenia dla Federacji nie mają wyłącznie charakteru militarnego lecz 
wynikają z przesłanek politycznych, gospodarczych, społecznych oraz ingerencji innych państw 
w politykę wewnętrzną państw byłego ZSRR. 

13 http://www.stosunkimiędzynarodowe.info/artykuł,525, Nowa strategia federacji Rosyjskiej. s. 6 
14 Międzynarodowy Przegląd Polityczny nr 2/2008, s. 205 



 
 
 

 
94 

kańskiego sojusznika, aktywnie uczestnicząc w kształtowaniu dobrze pojętego ładu 
międzynarodowego. Ta aktywność to właściwa postawa. Nasz kraj dowodzi tym 
samym swej wiarygodność wobec Sojuszu Atlantyckiego. Widoczny wzrost zna-
czenia Polski w NATO oraz Unii Europejskiej przynosi efekty nie tylko na tych 
dwóch obszarach ale, co dla naszych rozważań najistotniejsze, umacnia pozycję 
Polski wobec Rosji. Jak już wspomniano, sojusznikiem Polski staje się sytuacja 
obiektywna, która układa się niekorzystnie dla federacji Rosyjskiej. Prognozuje się, 
że gospodarka tego kraju skurczy się w 2010 roku o 7% podczas gdy gospodarka 
jej największego lokalnego rywala, Chin wzroście o 10 %. Rosja traci także wpływy 
w krajach poradzieckich, których niepodległość wyraźnie krzepnie. Jednym 
z symptomów tych zmian jest m.in. stanowisko Białorusi, która zignorowała naciski 
Moskwy by uznać niepodległość Osetii Południowej i Abchazji. Państwo to nie 
chce także uczestniczyć w tworzeniu sił szybkiego reagowania w ramach ODKB 
(rosyjskiego anty-NATO). Rosja traci wpływy w Azji Środkowej, na Kaukazie 
a nawet Mołdawii. Odrębna kwestia to rosnąca pod bokiem Rosji potęga Chin. 
Fakty te są niewątpliwie czynnikami moderującymi politykę zagraniczną Rosji, re-
widując jej agresywne projekty przede wszystkim wobec najbliższych sąsiadów. 
Trzeba się raczej zgodzić z konstatacją jednego z rosyjskich publicystów, że Mo-
skwa dostrzega konieczność współpracy z sąsiadami we wszelkich sprawach, 
a jednocześnie rozumie niebezpieczeństwa płynące z jej odruchów imperialnych.15 
Z pewnością dziś Rosja stoi na rozdrożu, lecz wszelkie sygnały jakie wysyła 
świadczą, że podjęta przez ten kraj współpraca z Europą nabierze tempa.16 Obec-
na sytuacja pozwala pozytywnie oceniać perspektywy naszego bezpieczeństwa. 

Podsumowując można powiedzieć, Że przynajmniej kilka przesłanek skłania 
do wniosku, że Rosja, nawet w dłuższej perspektywie, nie będzie stanowić zagro-
żenia dla bezpieczeństwa Polski. Najważniejsze z nich to postępujący proces de-
mokratyzacji Rosji, słabnące wpływy jastrzębi w rosyjskich elitach władzy oraz 
z roku na rok postępująca współpraca Rosji z Unią Europejską i Stanami Zjedno-
czonymi, tak na przestrzeni gospodarczej jak i politycznej. Chociaż w doktrynie 
obronnej Rosji, NATO wciąż figuruje jako pierwszoplanowe zagrożenie17 (nie 
wszystkie siły polityczne w Rosji podzielają taką opinię), to jednak Kreml, jak moż-
na sądzić, zdaje sobie sprawę, z jego roli (NATO) jako stabilizatora stosunków 
międzynarodowych, także na obszarze pogranicza Rosji. Wydaje się, że coraz 
więcej Rosjan rozumie korzyści dla swego państwa poprzez mocną obecność So-
juszu Atlantyckiego także na terenach azjatyckich. Mogą tego dowodzić rysujące 
się wśród rosyjskich polityków tendencje ku nawiązaniu ściślejszej niż dotąd 
współpracy z NATO.18 Dla porządku przypomnijmy, że od kilku lat toczą się roz-
mowy w ramach Rady NATO – Rosja, chociaż dzisiaj potencjał tejże Rady jest 
tylko w części wykorzystany. Niemniej jednak sam fakt toczącej się debaty znacz-
nie wykraczającej poza sprawy wojskowe jest sprawą wielkiej wagi dla budowania 
przestrzeni bezpieczeństwa. 
                                                        
15 W. Portnikow: Mity wirtualnego imperium. „Polityka” nr 51/2004; Zob. też: W. Bukowski: Rosja w dół. 

„Rzeczpospolita” z 17.11.2009 
16 M.in. na temat złożonej problematyki stosunków rosyjsko-transatlantyckich bardzo interesującą roz-

mowę toczą dwaj wybitni stratedzy polityki zagranicznej, byli doradcy prezydentów J. Cartera 
i J. Busha seniora, zob. Z. Brzezinski, B. Scowcroft: Ameryka i Świat. Rozmowy o globalnym przebu-
dzeniu politycznym. Łódź 2009, s. 173-21. 

17 A. Rotfeld: NATO, bezpieczeństwo nie tylko militarne. „Gazeta Wyborcza” nr 33/2010 
18 Ibidem 
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Ostatnie lata dowodzą, że najważniejszym czynnikiem eliminującym agresyw-
ny pierwiastek mieszczący się w rosyjskiej polityce zagranicznej, jest jej coraz 
mocniejsze zakotwiczenie w globalnym rynku, w wielkiej mierze także unijnym. 
Najbardziej wyrazistym tego dowodem jest sieć gazociągów i ropociągów łączą-
cych Rosję z krajami Unii Europejskiej. Rosja potrzebuje pieniędzy i nowoczesnych 
technologii. W interesie bezpieczeństwa Polski jest utrzymanie status quo. Polska 
nie powinna prowokować Rosji poprzez nieprzemyślane kroki w polityce zagra-
nicznej, m.in. toczyć wojny w sprawie przesądzonej już budowy tzw. rury bałtyckiej. 
Rurociąg bałtycki w dłuższej perspektywie będzie, jak się wydaje, spoiwem Rosji 
z Europą (tym bardziej w kontekście spodziewanych napięć rosyjsko-chińskich) 
i czynnikiem budowy wzajemnego zaufania, niż zagrożeniem dla bezpieczeństwa 
Europy i Polski. 

Trzeba dostrzec także bardzo istotne i pozytywne zmiany w stosunkach bilate-
ralnych miedzy Warszawą i Moskwą. Przede wszystkim należy wskazać na dwa 
wydarzenia (co prawda spektakularne): obecność premiera Putina w Gdańsku 
(Westerplatte) na uroczystościach z okazji 70 –tej rocznicy wybuchu II wojny świa-
towej oraz zaproszenie Donalda Tuska przez premiera Rosji na obchody rocznicy 
Zbrodni Katyńskiej. Te dwa wydarzenia to ważny krok w budowie wzajemnego 
zaufania, to natomiast, jak wiadomo, jest kluczowe do kreślenia wszelkich stabil-
nych figur polityki zagranicznej.19 O ile taka linia polityki między państwami będzie 
kontynuowana (a wiele przesłanek na to wskazuje) na przestrzeni kilkunastu lat 
należy spodziewać się zasadniczego zwrotu w jakże burzliwych stosunkach cechu-
jących nasze słowiańskie sąsiedztwo.20 

Zważając na powyższe fakty, a także coraz wyraźniejsze „odprężenie” na linii 
Rosja – Unia Europejska oraz Rosja - Stany Zjednoczone (szefowie dyplomacji 
obu państw mówili o „resecie” w stosunkach między obu państwami), można gene-
ralnie przyjąć konstatację prof. Richarda Pipesa, że Europa nie powinna być za-
grożona wstrząsami groźnymi dla jej bezpieczeństwa na przestrzeni jednego poko-
lenia. 

                                                        
19 Co najmniej godne przemyślenia są opinie autorstwa J. Ciechanowskiego w kwestii polityki polskiej 

wobec Rosji. Podzielam zdanie mieszkającego w Wielkiej Brytanii znanego polskiego historyka, (żoł-
nierza AK, uczestnika Powstania Warszawskiego), który mówi m.in.: „(…) nie powinniśmy zadzierać 
z Rosją. Powinniśmy dążyć do tego, żeby nasze stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne były jak 
najlepsze. Do Rosji musimy podchodzić bez histerii i nie ogłaszać niepotrzebnych alarmów. Nie tylko 
dla mnie, ale innych ludzi żyjących na Zachodzie oczywiste jest, że Rosja będzie starała się wywierać 
wpływ na to, co się dzieje w ramach jej tzw. bliskiej zagranicy. Dlatego powinniśmy się starać czynić 
tak, by nie być tą bliska zagranicą, żebyśmy się stali normalną zagranicą, częścią Unii Europejskiej, 
Europy będącej pod egidą Zachodu”. „Przegląd” nr 51/52/ 2010, s. 21 

20 Tytułem komentarza do kwestii trwającego od doby średniowiecza sąsiedztwa polsko-rosyjskiego 
należy dodać, że najtrudniejsze problemy wspólnej historii, a także teraźniejszości, stara się rozwią-
zać Polsko-Rosyjska Komisja do Spraw Trudnych. 
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WALKA CENTRALNEJ AGENCJI WYWIADOWCZEJ Z TERRORYZMEM 

 
 

Podstawowym zadaniem Centralnej Agencji Wywiadowczej jest pozyskiwanie 
informacji, które wykorzystywane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodu 
amerykańskiego. Przez ponad czterdzieści lat głównym zadaniem Agencji była 
walka z nazistami, komunistami i innymi nacjonalistami. Dopiero pod koniec lat 
siedemdziesiątych nowym priorytetem stała się walka z terroryzmem. Działalność 
Agencji i efekty jej pracy były poddawane ostrej krytyce od samego początku jej 
istnienia. Sukcesy CIA można policzyć na palcach jednej ręki; w większości przy-
padków ponosiła klęskę. I tak jak z nadejściem nowego wieku wszyscy liczymy na 
przyjście korzystniejszych zmian, tak dla Agencji początek XXI stulecia okazał się 
niezbyt pomyślny. Cofnijmy się jednak w czasie do początku lat osiemdziesiątych. 

Rok 1979 to początek walki CIA z terroryzmem. Wiąże się to z przejęciem 
w listopadzie owego Anno domini władzy w Iranie przez Chomeiniego oraz prote-
stami studentów i przywódców religijnych. Niezadowolenie części społeczności 
irańskiej spowodowane było przyjęciem przez rząd amerykański pod opiekę sza-
cha Mohammada Rezy Pahlawie’ego. Z kolei mottem przewodnim działań ajatolla-
ha Chomeiniego stało się hasło „Death to America”,1 które wskazywało, że w nie-
długim czasie atakowanym celem będą Amerykanie. I stało się. 4 listopada do 
prezydenta Cartera dotarła wiadomość o zaatakowaniu w Teheranie ambasady 
amerykańskiej i wzięciu pięćdziesięciu dwóch zakładników przez wrogo nastawio-
nych studentów. Studentów, których od tej chwili będzie nazywać się terrorystami. 
Pytanie nasuwa się samo: jakim sposobem agenci wywiadu nie zauważyli tego, co 
się szykuje? Dlaczego nie wyciągnęli wniosków z bieżących wydarzeń? Co takiego 
się stało, że zaatakowano ambasadę? Atak na ambasadę był całkowitym zasko-
czeniem dla Amerykanów, jako iż Iran uważany był za pewny punkt zaczepienia 
Waszyngtonu na Bliskim Wschodzie. Klęska w Wietnamie, następująca odwilż 
w stosunkach z ZSRR doprowadziły do traktowania Iranu jako punktu oparcia dla 
strony amerykańskiej. Rząd Cartera uważał za konieczne dla systemu bezpie-
czeństwa utrzymanie dobrych stosunków z Teheranem. Były jednak różne zdania 
co do sposobu osiągnięcia tego celu. Wyrażanie poparcia dla rządzącego szacha 
było równoznaczne z nawiązaniem ściślejszych stosunków na linii Waszyngton – 
Teheran. Była tu jednak pewna sprzeczność, której prezydent starał się nie zau-
ważać. Popierano szacha, ale jednocześnie prawiono mu morały na temat obrony 
praw człowieka, co z kolei osłabiało jego pozycję.2 Pomimo trwających protestów 
na ziemiach irańskich, raport CIA z roku 1978 mówił, że Iran „nie znajduje się ani 
w sytuacji rewolucyjnej, ani przedrewolucyjnej”.3 Wiara w utrzymanie się szacha 
przy władzy doprowadziła do przymknięcia oczu na niezadowolenie irańskich stu-

                                                        
1 D. Pipes: Death to America. „New York Post”, 08.09.2002 www.danielpipes.org/article/1278. 

13.07.2008 
2 Szach nie miał skrupułów w nieprzestrzeganiu praw człowieka, praw mniejszości narodowych, prowa-

dził czystki etniczne. To wszystko doprowadziło do chęci obalenia szacha przez ajatollaha Cho-
meiniego, który był wrogo nastawiony również do rządu amerykańskiego. Ten ostatni popierał szacha. 

3 C. Durandin: CIA na wojnie. Warszawa 2004, s. 186 
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dentów oraz przywódców religijnych. Odrzucono wszelkie sygnały, które doprowa-
dziły do listopadowego ataku na ambasadę. Błędem okazało się również przysta-
nie CIA na prośbę szacha i nie nawiązanie kontaktu z opozycją. Ponadto CIA 
przeoczyła fakt, że szach cierpiał na chorobę nowotworową, co w gruncie rzeczy 
było sprawą istotną. Nieskuteczność CIA w zdobywaniu informacji oparta była na 
przychylnej ocenie szacha: „Kilku kluczowych analityków trzymało się kurczowo 
myśli o długowieczności szacha, co było przyczyną klęski w zbieraniu informacji na 
temat opozycji i obliczaniu siły połączeń islamizmu z osobistą charyzmą Cho-
meiniego. Krótkowzroczna postawa tej analizy spowodowała, że pracowaliśmy na 
całkowicie błędnych założeniach. Nasza hipoteza opierała się na założeniu, że jeśli 
ruchy opozycyjne przestaną być pod kontrolą, szach po prostu uruchomi niezbęd-
ne do tej kontroli siły. Nie uczynił tego. Szach się zmienił, a my tego nie zauważyli-
śmy”.4 Atak na ambasadę był wyrazem niechęci wobec rządu amerykańskiego. 
Późniejsza walka ze „studentami-terrorystami” i doprowadzenie do uwolnienia za-
kładników nie była sukcesem agencji. Sukcesem byłaby wcześniejsza analiza 
i niedopuszczenie do zaistniałej sytuacji. William Casey, w swoim raporcie „Iran 
post mortem”,5 w sposób następujący opisał klęskę CIA: „Istniały nieprawidłowości 
w CIA i wśród kadry kierowniczej wywiadu amerykańskiego. CIA była za powolna, 
skazana na informacje dostarczane z dnia na dzień, bez całościowej i zaplanowa-
nej wizji. Wywiad został zredukowany do bezmyślnej maszyny – zbierania informa-
cji i rzucania ich politykom. Telegramy CIA zawierają mniej treści niż byle jaka ga-
zeta czy dziennik telewizyjny. Pisma takie jak „Le Monde” oraz „The Economist” 
docierają pocztą z tygodniowym opóźnieniem do analityków CIA. Wtedy te publi-
kacje są uznawane za zbyt stare i nie są czytane. Biuro CIA w Teheranie jest po-
dzielone w kwestii rozwoju sytuacji w Iranie, lecz te różnice zdań pomiędzy eksper-
tami nie pojawiają się w telegramach. Na szarym końcu listy celów znajduje się 
sytuacja wewnątrz kraju. Kilka miesięcy przed rewolucją biuro CIA zmieniło priory-
tety, ale nie zrobiło żadnego wysiłku, by zrozumieć, że toczy się walka polityczna. 
CIA nie miała żadnego agenta wśród bliskich szacha. CIA rekrutowała swoich 
agentów z niewłaściwych grup, bowiem szukała ich w środowiskach umiarkowanej 
klasy średniej i nie rozumiała jak bardzo ci umiarkowani są słabi. Powinno paść 
pytanie – jaka jest siła umiarkowanych? To powinno było doprowadzić agencję do 
kleru i naprawdę potężnej opozycji. Personel biura CIA uważał chyba, że w dzisiej-
szych czasach opozycja religijna nie jest w stanie się zmobilizować jako opozycja 
polityczna. CIA i ambasada nie zdawały sobie sprawy z możliwości istnienia nacjo-
nalizmu irańskiego skierowanego przeciw Stanom Zjednoczonym lub nie chciały 
wziąć tego pod uwagę, choć taki wniosek można było wyciągnąć od członków kle-
ru, który uważał, że szach jest w stu procentach „made in USA”, że jest instrumen-
tem manipulowanym bezpośrednio przez Waszyngton i CIA”.6 Amerykanie nie 
zwrócili także należytej uwagi na słowa Chomeiniego, duchowego przywódcy terro-
rystów: „zwycięstw nie odnosi się mieczem, można je odnieść tylko dzięki krwi”.7 

Klęska CIA była lekcją, z której niestety nie do końca wyciągnięto odpowiednie 
wnioski. Kolejna porażka w walce z terrorystami miała nadejść cztery lata później. 

                                                        
4 Ibidem, s. 188-189. Raport dyrektora CIA Stansfielda Turner’a 
5 Z języka łacińskiego: „Iran po śmierci”. Tłumaczenie własne. 
6 Ibidem, s. 209-210 
7 C. Reuter: Zamachowcy-samobójcy. Warszawa, 2003, s. 226 
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Liban, rok 1983. CIA zajęte było zbieraniem informacji dotyczących toczącej 
się wojny domowej w latach 1975-1990 pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami. 
Ponadto, w roku 1982 nastąpiła izraelska inwazja na Liban. Zbierano zatem infor-
macje dotyczące stosunków izraelsko – libańskich oraz libańsko – amerykańskich. 
Agenci wywiadu, pomimo wcześniejszych doświadczeń, nie przypuszczali, iż Ame-
rykanie mogą ponownie stać się celem ataku. Albo nie chcieli tak myśleć. W kwiet-
niu 1983 wypełniona ładunkami wybuchowymi ciężarówka wjechała w ambasadę 
amerykańską w Bejrucie. Zginęło 17 osób, a „bejrucki oddział CIA został zmieciony 
z powierzchni ziemi”.8 Po zamachu zaroiło się od agentów próbujących wyjaśnić 
kto i dlaczego dopuścił się tego terrorystycznego aktu. Ale działanie po zdarzeniu 
równe było zeru. Atakowi należy bowiem zapobiegać w chwili jego planowania. Do 
ataku przyznały się trzy ugrupowania, a CIA nie miała pewności czy owe organiza-
cje rzeczywiście istniały. Nie wiedziały kogo ścigać, kogo obarczyć winą, a w kon-
sekwencji na które państwo nałożyć sankcje. Na pokaz aresztowano kilkadziesiąt 
osób, które po kilku godzinach zostały wypuszczone. Waszyngton, tak jak i Bejrut, 
zakończył dochodzenie zapisem w aktach: sprawców nie zidentyfikowano. Dopiero 
po ponad dziesięciu latach, członek Agencji, Robert Baer, wyjaśnił zagadkę ataku: 
„Zamach zdziesiątkował personel CIA w Libanie, a gdy ambasadę przeniesiono do 
wschodniego Bejrutu, stracono kontakt z większością agentów. Jedynym punktem 
zaczepienia były wówczas trzy organizacje. Sytuacja zmieniła się o tyle, że jedna 
z nich – Organizacja Islamski Dżihad – przestała być anonimowa. Znaliśmy nazwi-
sko związanego z nią człowieka – Imad Mughniji – i trzeba było zacząć od niego”.9 
Agenci CIA z powodu stacjonowania po wschodniej chrześcijańskiej stronie Bejrutu 
nie mieli dostępu do agentów, którzy zostali po stronie zachodniej. Zmuszeni zo-
stali do współpracy jedynie z agentami dostępu, czyli agentami, którzy znają ludzi 
posiadających informacje. Agentem dostępu Baera został dziennikarz, określany 
imieniem Farid. To on dostarczył agentowi wszelkich potrzebnych informacji na 
temat Mughniji’ego. Z analizy materiałów wynikało, że Mughniji przyjaźnił się 
z Husajnem Chalidem działającym w komórce Fatah w Bejrucie. Baer wywniosko-
wał, że za zamachem z kwietnia 1983 roku stał Palestyński Ruch Wyzwolenia Na-
rodowego (Fatah). Pozostała jeszcze jedna kwestia do rozstrzygnięcia: kto wydał 
rozkaz? 

W 1995 roku doszło do „moralnej odnowy” CIA. Nastąpiło sprawdzanie akt, 
agentów, kierownictwa. „Tymczasem w krajach islamu tworzyły się komórki terro-
rystyczne, odwieczne spory przeradzały się w otwarte konflikty, szykowano się do 
ostatecznej rozprawy z niewiernym Zachodem, a my nie mieliśmy tam ani swoich 
uszu, ani oczu”.10 Od 1991 roku do CIA dochodziły informacje o spotkaniach przy-
wódców Hezbollahu w Teheranie, o szkoleniach terrorystycznych kadr Hezbollahu 
prowadzonych przez irański Pasdaran. Wiadomości te były przekazywane dalej do 
Białego Domu, ale Waszyngtonu to nie interesowało. W 1995 roku CIA zdobyła 
informację o nawiązaniu kontaktów między Iranem a Osamą Bin Ladenem, który 
miał również poparcie egipskich fundamentalistów. Zaczął się tworzyć terrory-
styczny sojusz przeciwko Ameryce, a Waszyngton nadal przymykał oczy. Agent 
Baer patrzył na to nieco inaczej: „Zacząłem od wyszukania w komputerze danych 
wywiadowczych, opisujących fakty w sprawie zakładników w Libanie. Uderzyło 
                                                        
8 N. Miller, op. cit., s. 372 
9 R. Baer: Oblicze zła. Warszawa 2006, s. 118 
10 Ibidem, s. 250 
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mnie to, że w marcu 1991 roku, kiedy podjęto decyzje o zwolnieniu zakładników, 
Iran zaniechał ukrywania swojej roli w porwaniach. Operację uwolnienia osobiście 
nadzorowało dwóch wysokich urzędników Pasdaranu: Feridoun Mehdi-Nezhad 
i Hossejn Mosleh. 28 kwietnia 1991 roku obaj udali się do Damaszku na spotkanie 
z Imadem Mughniją. Mehdi-Nezhad oraz Mosleh cały wrzesień spędzili w Bejrucie, 
gdzie likwidowali meliny, wypłacali pensje strażnikom, opracowywali komunikaty 
oraz zapewniali członków Organizacji Islamski Dżihad, że Iran nie wycofuje się 
z terroryzmu. Mehdi-Nezhad i Mosleh stanowili centralne postacie każdej większej 
operacji terrorystycznej Pasdaranu. Kiedy zdarzało się coś przerażającego, jak 
diabeł z pudełka wyskakiwała Organizacja Islamski Dżihad, po czym równie szybko 
usuwała się w cień. Wiedzieliśmy (CIA), że jest silnie związana z irańskim Pasda-
ranem, ale jej struktura dowodzenia, metody werbowania członków, skład perso-
nalny, bazy szkoleniowe i wiele innych pozostawały dla nas zagadką. I nagle do-
stałem olśnienia: Organizacja Islamski Dżihad nie istniała. Dla zatarcia śladów jej 
imieniem Pasdaran podpisywał komunikaty o przyznaniu się do operacji terrory-
stycznych”.11 Kierownictwo CIA oraz Waszyngton znali strukturę Pasdaranu, więc 
musieli także wiedzieć, że operacje terrorystyczne Irańczyków zatwierdzane były 
przez ajatollaha Chomeini’ego. Nasuwający się wniosek był przerażający: „Islam-
ska Republika Iranu prowadziła tajną wojnę przeciwko USA, a USA świadomie 
przymykały na to oczy”.12 „Mosleh tworząc fikcyjną Organizację Islamski Dżihad 
wzorował się na strukturze ugrupowania Czarny Wrzesień, bojówce Ruchu Fatah. 
Dlatego nie było tu liderów, biur ani żadnych innych struktur. Organizacja Islamski 
Dżihad to fikcyjny parawan, za którym ukrywają się Irańczycy”.13 Baer dotarł do 
raportu wywiadowczego z marca 1982 roku, który donosił o nawiązaniu przez Iran 
kontaktów z siatką terrorystyczną dysponującą siłą niezbędną do zniszczenia ame-
rykańskiej ambasady. Raport podawał nawet datę rozpoczęcia ataku. Po kilkudzie-
sięciu latach od dokonania zamachu i dzięki uporowi jednego z agentów CIA, ame-
rykanie dowiedzieli się, że rozkaz ataku na ich instytucję wydał Iran, a wykonawcą 
był Fatah. Szkoda tylko, że Biały Dom nie był tymi informacjami zainteresowany. 
Gdyby wykazał choć odrobinę zainteresowania i pozwolił agentom na samodzielne 
działania, możliwe że nie doszłoby do kolejnych zamachów. 

23 października 1983 roku, pół roku po zamachu na ambasadę, doszło do ko-
lejnej agresji. O godzinie 6.20 przed kwaterą główną amerykańskich marines poja-
wia się ciężarówka, która gwałtownie przyśpiesza, po czym wjeżdża w budynek - 
zginęło 241 żołnierzy.14 Miała tego dokonać „związana z Iranem i chroniona przez 
Syrię organizacja Hezbollah”,15 mająca swoje komórki na terenie Libanu. Podobno 
CIA wiedziała o planowanym ataku, aczkolwiek ostrzeżenia nie przekazano. Co 
było powodem takiego zaniedbania? Jak już wspomniałam, ważniejsze były wyda-
rzenia bieżące, czyli wojna domowa oraz agresja izraelska. Nie zajmowano się 
inwigilowaniem środowisk terrorystycznych, a Liban, a dokładnie Baalbek było 
swoistą „Sodomą i Gomorą terroryzmu, przytułkiem różnej maści zabijaków, rady-

                                                        
11 Ibidem, s. 278-280 
12 Ibidem, s. 280 
13 Ibidem, s. 281 
14 C. Reuter, op. cit., s. 74-75 
15 N. Miller, op. cit., s. 372 
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kałów i pomyleńców”.16 To był i jest nadal największy błąd popełniany przez ame-
rykańską agencję wywiadowczą.  

Należy również wspomnieć, że CIA prowadziła równolegle inną wojnę – biuro-
kratyczną. Brakowało odpowiednio wykształconych ludzi, z powodu różnego rodza-
ju przepisów nie można było nawiązać współpracy z obcymi agencjami wywiadow-
czymi. Każdy zasłaniał się niemożnością wynikającą z przepisów, ustaw, uchwał. 
Agenci, po przeprowadzonych czystkach w szeregach CIA, bali się nawiązywać 
kontakty z cudzoziemcami. Nie odbywały się spotkania, nie było raportów. Roz-
mawiało się o wszystkim poza kwestiami związanymi z werbowaniem nowych 
agentów. 

W roku 1986 doszło do spotkania między przywódcą Bractwa Muzułmańskie-
go17 a Agentem CIA, Robertem Baerem. Pomimo uzyskania wielu informacji oraz 
próby podjęcia współpracy, biuro w Bonn odrzuciło koncepcję porozumienia się 
z terrorystami. Był to niewybaczalny błąd. Gdyby udało się nawiązać współpracę, 
najprawdopodobniej członkowie Bractwa doprowadziliby Agencję do „Muhammada 
Atty oraz komórek Al.-Qaidy na terenie Niemiec, które później odegrały jakąś rolę 
w atakach z 11 września”.18  

11 września 2001 roku doszło do największej tragedii w dziejach terroryzmu. 
Zaatakowano Amerykę na jej własnym terytorium. Dokonano zamachu terrory-
stycznego na Światowe Centrum Handlu, Pentagon oraz Biały Dom. Dokonano 
zamachu na demokrację, prawa obywatelskie, bezpieczeństwo narodowe. Po 11 
września społeczeństwo amerykańskie oraz reszta zachodniego świata obwiniała, 
między innymi, Centralną Agencję Wywiadowczą o nieumiejętność wykrycia spisku 
oraz dopuszczenie do tak spektakularnego ataku. Nie wzięto jednak pod uwagę 
sprzecznych wypowiedzi członków amerykańskiego rządu. W kilka godzin po ataku 
przewodnicząca Narodowego Komitetu Bezpieczeństwa USA, Condoleezza Rice, 
powiedziała: „Nie sądzę, by ktokolwiek mógł przewidzieć, że Ci ludzie (terroryści) 
porwą samolot i uderzą nim o World Trade Center”.19 Sekretarz prasowy Ari Fle-
ischer dodał: „Nie było żadnych ostrzeżeń”.20 Z kolei Sekretarz Obrony Donald 
Rumsfeld stwierdził, że „było mnóstwo ostrzeżeń”.21 Ze słów pani Rice wynika, że 
nikt nie mógł się spodziewać takiego stanu rzeczy. Do etykiety „Nikt” zaliczają się 
również agenci służb wywiadowczych. „Nie było żadnych ostrzeżeń” – słowa te 
stanowią dowód, że wywiad o niczym nie wiedział bądź nie udostępnił zdobytych 

                                                        
16 Robert Baer, Oblicze…op.cit.s.92. 
17 Ibidem, s.107. „Bractwo Muzułmańskie było amorficznym, groźnym i nieobliczalnym ugrupowaniem, 

założonym w 1929 roku przez Egipcjanina Hasana al.-Bannę”. Bractwo dążyło do odnowienia islamu i 
niedopuszczenia do zeświecczenia (Encyklopedia terroryzmu, s.712). Utworzenie Bractwa Muzuł-
mańskiego poprzedziło pojawienie się radykalnych idei, zmierzających do reformy islamu i silniejsze-
go powiązania z polityką. Hasan al.-Banna odrzucił demoralizujący wpływ świata zachodniego na 
społeczność muzułmańską i podjął walkę o powrót do pierwotnych zasad islamu ujętych w Koranie i 
Sunnie. Opracowany przez niego program działania obejmował, między innymi, jedność narodów 
muzułmańskich, wyzwolenie krajów muzułmańskich spod jarzma kolonializmu. Głównym celem było 
zwycięstwo nad Zachodem i panowanie islamu na całym świecie. (Brunon Hołyst, Terroryzm, War-
szawa, 2009.  s.525-526, T.I).  

18 Ibidem, s.112. 
19 „I don’t think anybody could have predicted that these people would take an airplane and slam it into 

the World Trade Center”. (Tłumaczenie własne)  Fragment pochodzi z filmu “Loose Change 2nd Edi-
tion Recut” w reżyserii Dylana Avery’ego, 2006. 

20Ibidem.  “No warnings”. Tłumaczenie własne.  
21 Ibidem. „There were lots of warnings”. Tłumaczenie własne. 
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informacji. Słowa Donalda Rumsfelda mogą świadczyć o tym, że CIA wiedziała co 
się szykuje, udostępniła informacje wywiadowcze, ale dalej nie zrobiono z nich 
użytku. Twierdzi się, że Agencja wiedziała co się może zdarzyć, tyle tylko, że Wa-
szyngton nie umiał wykorzystać tych informacji i w gruncie rzeczy zbagatelizował 
całą sprawę. Aczkolwiek Agencja też popełniła błędy. 

Latem 2001 Robert Baer otrzymał listę bliskich współpracowników Osamy bin 
Ladena, którzy przebywali w Jemenie i Arabii Saudyjskiej. Przekazał ją dalej, do 
kierownictwa Agencji, gdzie nie zwrócono na nią szczególnej uwagi. Lista nie trafiła 
do Białego Domu i w tajemniczy sposób zniknęła. Pięć lat wcześniej nie zdecydo-
wano się na współpracę z Bractwem Muzułmańskim, która najprawdopodobniej 
zapobiegłaby wrześniowym atakom. Bagatelizowano informacje o spotykaniu się 
przywódców ugrupowań terrorystycznych, o kontaktach Bin Ladena z Imadem 
Mughniją. Zlekceważono fakt, że pan „Bin Laden proponował Irańczykom odstą-
pienie od planów obalenia rządów w krajach Środkowej Azji na rzecz wspólnie 
poprowadzonej kampanii przeciwko Stanom Zjednoczonym”22. Były pracownik 
„Firmy”,23 Michael Scheuer, tak skomentował pracę wywiadu: „Skala ataku z 
11 września nie tylko była wyobrażalna. Pracownicy wywiadu Stanów Zjednoczo-
nych spędzili większość obecnej dekady na gromadzeniu i analizie informacji. 
Gdyby zostały one w pełni i uczciwie wykorzystane, pozwoliłyby przywódcom USA 
rozpoznać nadchodzącą burzę. Oficerowie wiedzieli, że Ameryka stoi na drodze 
rozpędzonego pociągu. Udokumentowali ten fakt, a potem patrzyli bezradnie – lub 
wylatywali z pracy za próbę ujawnienia prawdy – jak ich zwierzchnicy wstrzymują 
działania, lekceważą informacje wywiadowcze, ignorują powtarzane ostrzeżenia. 
Generalnie zachowują się, niczym największa amerykańska generacja – moral-
nych tchórzy, którymi zresztą są w rzeczywistości”.24 Nasuwający się wniosek jest 
prosty: pewni agenci się spisali, zdobyli informacje, ostrzegli o niebezpieczeństwie. 
Zawiodło natomiast kierownictwo i Waszyngton, który „jest w stanie zrobić wszyst-
ko co w jego mocy dla zdyskredytowania posłańca wiadomości, jeżeli ta mu się nie 
spodoba”,25 a widocznie „tamte” informacje były rządowi nie na rękę. Skoro CIA 
oficjalnie zawiodła przed atakiem, musiała się więc wykazać po 11 września, co 
zaowocowało kilkoma sukcesami. 

Przeprowadzono liczne i skuteczne działania skierowane przeciwko najważ-
niejszym terrorystom Al. Qaidy. Aresztowano między innymi: Abu Zubaydaha, Cha-
lida Szejka Mohammeda oraz Ramzi bin al.-Shibha.26 Zlikwidowano przywódcę 
Talibów Qari Amadullaha. W listopadzie 2002 roku bezzałogowy samolot „Preda-
tor” zniszczył pojazd, w którym zginęło sześciu członków Al. Qaidy.27 Agenci rów-
nież dowiedli, że „Khalid al.-Midhar i Nawa al.-Hazmi pilotujący samolot, który (rze-
komo) uderzył w Pentagon, przybyli sześć miesięcy wcześniej do Los Angeles 
i zostali rozpoznani jako ludzie Al. Kidy. Mohammed Atta, który pilotował lot 11 
i uderzył w Wieżę Północną, przybył do Stanów w czerwcu 2000 roku. Tak jak Ma-
rwan al.-Shehhi, który uderzył w Wieżę Południową”.28 Ponadto, agencja uruchomi-

                                                        
22 Robert Baer, Oblicze…op.cit.s.285. 
23 Firma – w ten sposób określa się Centralną Agencję Wywiadowczą. 
24 Michael Scheuer, Imperialna pycha, Warszawa, 2005, s.9. 
25 Robert Baer, Oblicze…op.cit.s. 
26 Michael Scheuer, Imperialna…op.cit.s.88. Byli to bliscy współpracownicy bin Ladena.  
27 Ibidem, s.110. 
28 Gerard de Villiers, Tajna broń Ben Ladena, Warszawa, 2003, s. 32-33. 
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ła system ukrytych więzień ulokowanych w byłych republikach byłego Związku 
Radzieckiego. W tajnych więzieniach przetrzymywane i torturowane były osoby 
podejrzane o planowanie wrześniowego ataku oraz o związki z Al. Qaidą. 

Ta „tajna światowa sieć więzień jest centralnym elementem prowadzonej przez 
CIA niekonwencjonalnej wojny z terroryzmem, polegającą na współpracy zagra-
nicznych agencji wywiadowczych”.29 Na Agencję nie nałożono żadnych restrykcji, 
które mogłyby przeszkodzić jej w działaniach. Agenci mają prawo przetrzymywać 
i przesłuchiwać podejrzanych tak długo jak to konieczne. Mają także ciche przy-
zwolenie na stosowanie tortur wobec podejrzanych, pomimo głosów sprzeciwu 
płynących z całego zachodniego świata. Już sześć dni po atakach z 11 września 
prezydent Bush podpisał bardzo szeroki wniosek „extraordinary rendition” (czyli 
„przekazanie w trybie nadzwyczajnym”) uprawniający CIA do walki z terroryzmem 
również poprzez zabójstwa, pojmania i przetrzymywania członków Al. Qaidy 
w dowolnym miejscu na świecie.30 Dokument zezwalał na stworzenie na całym 
świecie sieci tajnych więzień i dawał CIA prawo do uprowadzenia każdej osoby 
podejrzanej o powiązania z terrorystami.31 Więzienia utworzone zostały poza tery-
torium Stanów Zjednoczonych, aby nikt nie mógł agentów oskarżyć o łamanie praw 
człowieka. CIA prowadziła także tajne loty, którymi przewoziła uprowadzonych 
podejrzanych. Według raportu Parlamentu Europejskiego z lat 2001 – 2005 „samo-
loty CIA lądowały na europejskich lotniskach nie mniej niż 1245 razy, mając na 
pokładzie podejrzanych, potajemnie transportowanych do nielegalnego obozu w 
Guantanamo lub do więzień w krajach współpracujących, gdzie tortury są na po-
rządku dziennym”.32 Należy wspomnieć, że loty te nie ominęły terytorium Polski. 
Najprawdopodobniej jedno z tajnych więzień CIA znajdowało się w Szymanach. 
Nie ma konkretnych dowodów na jego istnienie, ale też nie ma dowodów wyklucza-
jących.  

„Musimy też pracować po ciemnej stronie. W świecie wywiadu zaczniemy po-
ruszać się w cieniu. Jeśli mamy odnieść sukces, wiele rzeczy, które należy zrobić, 
trzeba będzie zrobić po cichu, bez dyskusji, wykorzystując wszystkie dostępne 
agencjom wywiadowczym zasoby i metody. Priorytetową kwestią będzie wykorzy-
stanie wszelkich dostępnych środków do osiągnięcia celu”.33 Tymi słowami wice-
prezydent Dick Cheney skomentował podpisany przez prezydenta akt programu 
„extraordinary rendition”. Program ten stał się „największą tajną operacją CIA od 
czasów zimnej wojny, rozrastającą się pod względem rozmiarów i ambicji pomimo 
oburzenia w kraju i za granicą z powodu stosowanych metod”.34 

                                                        
29 D. Triest: CIA przetrzymuje podejrzanych o terroryzm w tajnych więzieniach. „Washington Post” 

02.11.2005, http://palestyna.com.pl/news/felieton.php?news=felietony/000207.info (15 czerwiec 2008) 
30 Ibidem. 
31 T. Paglen, A.C. Thompson: Tajne loty CIA. Warszawa 2007, s. 17 
32 I. Ramonet: Tajne loty CIA. marzec 2007 www.monde-diplomatique.pl/LMD13/index.php?id=0 (15 

czerwiec 2008) 
33 Wypowiedź Dicka Cheney’a w programie NBC Meet the Press, 16 września 2001 

www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/attacked/transcripts/cheney091601html. „We also have to 
work sort of the dark side. We’re going to spend time in the shadows in the intelligence world. A lot of 
what needs to be done here will have to be done quietly, without any discussion, using sources and 
methods that are available to our intelligence agencies if we’re going to be successful. It’s going to be 
vital for us to use any means at our disposal, basically, to achieve our objective”. Tłumaczenie wła-
sne. 25.08.2008 

34 T. Paglen, A.C. Thompson, op. cit., s. 166 
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W 2007 roku odtajniono dokumenty CIA o ataku na World Trade Center, w któ-
rych „Firma” sama przyznała się do zaniedbań. Zaniedbań, które doprowadziły do 
ataku. Raport między innymi przyznaje, że co najmniej 50 oficerów amerykańskie-
go wywiadu już w 2000 roku wiedziało, że na terenie USA przebywa dwóch człon-
ków Al. Qaidy, ale z wiedzy tej nie zrobiono użytku”.35 

Największym błędem popełnionym przez wywiad było niezauważenie możliwo-
ści skorzystania z pomocy emigrantów. „Kierownictwo CIA powinno zrozumieć, że 
polityczni i ekonomiczni emigranci krajów arabskich, najczęściej nienawidzą swoich 
władców. Ci ludzie z pobudek ideowych gotowi będą współpracować z władzami 
Stanów Zjednoczonych.”36 W pracy wywiadowczej nowinki techniczne nie zawsze 
się sprawdzają. Jak wykazały wydarzenia z 2001 roku, krążące satelity nie wykryły 
planowanego ataku. Zapomniano o czynniku ludzkim, bez którego obejść się nie 
można. Najlepszym źródłem informacji jest drugi człowiek. Praca wywiadu polega 
na wyprzedzeniu zbrodni, zapobieganiu zamachom i tu wywiad USA wyraźnie się 
nie popisał. Zabrakło informatora. Błędem jest nie zatrudnianie w szeregach agen-
cji przedstawicieli narodów, przeciwko którym formuje się wywiad. Do walki z kra-
jami arabskimi Anglosasi nie bardzo się przydają. „Nie mówią jak należy po arab-
sku, nie lubią odwiedzać krajów arabskich, zadowalają się wysiadywaniem przed 
swymi komputerami - jest to pięta achillesowa wywiadu amerykańskiego i bez za-
sadniczej zmiany w metodach działania wywiad ten będzie wciąż narażony na 
klęski”.37 Sojuszników należy zatem szukać wśród emigrantów w celu podniesienia 
efektywności pracy wywiadu. Ponadto „CIA była systematycznie niszczona przez 
poprawność polityczną, podjazdowe wojenki waszyngtońskich elit w obronie party-
kularnych interesów, karierowiczostwo i temu podobne zjawiska. Kiedy organizacje 
terrorystyczne na całym świecie budowały swoje struktury, Agencja przechodziła 
przymusową „odnowę moralną”.38 

 

                                                        
35 CIA odtajniła dokumenty o ataku na WTC, http://gazeta.pl/raporty/cia-odtajnia-dokumenty-o-ataku-na-

wtc/, 21.08.2007 (15 czerwiec 2008) 
36 W. Suworow: Błędy CIA. http://www.historia.terramail.pl/prasa/bledy_cia.html 
37 Ibidem. 
38 R. Baer, op. cit., s. 19 
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Jan PROKOPIUK 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

TEORETYCZNE KONCEPCJE NARODU JAKO PODMIOTU 
BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

 
 
W podejściu pragmatycznym bezpieczeństwo narodowe rozumiemy jako 

wszelkie działania mające na celu zapewnienie narodowi realizację własnych inte-
resów w różnych dziedzinach (ekonomiczna, militarna, społeczna, publiczna, eko-
logiczna, kulturowa, itp.), które to interesy wyrażają tożsamość narodu, wyznawa-
ne wartości, dorobek historyczny, tradycję, kulturę, bieżące potrzeby oraz dążenia 
i aspiracje przyszłościowe.1 

Wymienione powyżej elementy stanowią części składowe wspólnoty narodo-
wej, ich specyficzne i charakterystyczne cechy, w zależności od przypadku, okre-
ślają konkretny naród, sprawiają, że jego członkowie odczuwają więź łączącą zbio-
rowość i odrębność od innych narodów. Lata badań i wysiłek rzeszy naukowców 
i myślicieli zaowocowały powstaniem szeregu definicji narodu, które często różnią 
się w poszczególnych kwestiach, ale zasadniczo zgodne są, iż dana zbiorowość 
narodowa powinna posiadać: wspólny język, terytorium, na którym mieszka przy-
najmniej znaczna jej część i które uważa za swą ziemię ojczystą; dziedzictwo kul-
turowe, z którym znaczna część zbiorowości identyfikuje się jako z własnym; 
wspólną, dość bogatą symbolikę i to, co w niektórych definicjach narodu określa 
się jako wspólny zasób uczuć i myśli; przeświadczenie o wspólnym pochodzeniu 
etnicznym znacznej większości, trzonu, zbiorowości; znaczne poczucie wspólnoty 
między ludźmi różnych klas i warstw społecznych; istnienie świadomości odrębno-
ści narodowej, poczucia bycia narodem oraz partycypowanie w kulturze narodo-
wej; istnienie w przeszłości lub obecnie państwa traktowanego jako swoje, w przy-
padku braku państwowości całkowicie odrębnej bądź połączonej więzami federa-
cyjnymi lub konfederacyjnymi z innym organizmem państwowym istnienie woli 
stworzenia jej lub uzyskania pewnej autonomii.2 Ostatni element tej układanki, czyli 
posiadanie własnego państwa wydaje się szczególnie ważny ze względu na bez-
pieczeństwo narodowe, ponieważ właśnie organizacja państwowa jest najlepszym 
gwarantem przetrwania narodu. 

Rozważanie nad istotą narodu są niezwykle interesujące i angażujące, ale nie 
mniej ciekawe wydają się koncepcje dotyczące genezy tworu zwanego „narodem”, 
stanowiącego podmiot bezpieczeństwa narodowego. 

W myśli europejskiej od XIX wieku przyjęło się dzielić narody na narody kultu-
rowe i narody państwowe, czyli na takie, które opierają się na wspólnie przeżywa-
nym dorobku kulturowym, oraz na takie, które opierają się przede wszystkim na 
wspólnej historii politycznej i konstytucji. 

Są to stanowiska, które określają naród i kształtowanie się tożsamości naro-
dowej w odniesieniu do państwa. Zatem, jeśli tożsamość narodowa kształtowała 
się w istniejącym już państwie (Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone), na 
pierwszy plan wysuwano wolę wspólnoty politycznej obywateli, równych wobec 
                                                        
1 S. Koziej: Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku. Toruń 2006, s. 7-10 
2 M. Waldenberg: Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawa 

2000, s. 23 
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prawa, niezależnie od swej pozycji społecznej, pochodzenia, języka czy religii. 
Natomiast w przypadku, gdy brakowało wspólnego państwa odwoływano się do tak 
zwanych kategorii naturalnych, istniejących już przed powstaniem państwa, takich 
jak: język, pochodzenie czy kultura.3 Przykładem gdzie wspólnota oparta była na 
poczuciu wspólnego pochodzenia i przynależności do wspólnej kultury mogą być 
Niemcy i Włochy. 

Oczywiście rozróżnienia tego nie można przyjmować arbitralnie, bowiem bez 
wątpienia, również na proces tworzenia państwowości francuskiej czy brytyjskiej, 
istotny wpływ wywarły czynniki kulturowe, a Niemcy uzasadniając swe postulaty 
narodowe istnieniem wspólnej kultury językowej zabiegały o powstanie organizmu 
politycznego. 

Anthony Smith wyznaczył dwa modele narodu w zależności od procesów, któ-
re prowadzą do jego powstawania. Pierwszy polegał na biurokratycznej inkorpora-
cji znaków narodowych, która doprowadziła do ukształtowania się narodu politycz-
nego, opartego na trzech podstawowych elementach: terytorium, prawie i kulturze 
obywatelskiej. Naród według niego definiowany jest przestrzennie, dlatego musi 
posiadać konkretny obszar związany z jego historią, stanowiący legendarną ojczy-
znę, do której odwołują się mity narodowe. Kolejnym elementem konstytuującym 
naród jest według Smitha wspólnota prawno-polityczna, która daje wyraz wspól-
nym dążeniom i sentymentom. Jednocześnie członkowie wspólnoty narodowej 
powinni mieć poczucie równości wobec prawa. Naród musi także posiadać wspól-
ną kulturę obywatelską i jednoczącą go ideę. Dla odczuwania wspólnoty narodowej 
ważne jest, bowiem podzielanie tych samych wartości. Dla Smitha były one przede 
wszystkim wartościami ze sfery kultury politycznej, ale należą do nich także wspól-
ne aspiracje, wiara i sentymenty, które wiążą ludzi ze sobą w ich ojczyźnie. Drugi 
model skonstruowany został w oparciu o koncepcję mobilizacji ludu połączonego 
wspólną kulturą, której celem było stworzenie narodu politycznego na podstawie 
etniczno-genealogicznej, czyli przekonaniu o wspólnym pochodzeniu wszystkich 
członków grupy. Podstawowym czynnikiem wiążącym ze sobą członków jednego 
narodu jest tam nie kultura polityczna lub podleganie jednemu prawu, lecz wspól-
nota pochodzenia (community of birth) i kultura etniczna (native culture). Miejsce 
jednoczącej kultury politycznej z modelu zachodniego zajmują język i obyczaje 
ludowe.4 

Pierwszy z modeli narodu można nazwać zachodnim, obywatelskim, według 
tego założenia naród powstał w skutek umowy bądź wyboru wielorakich symboli, 
które jednoczą różne grupy w ramach jednej wspólnoty; drugi, modelem wschod-
nim bądź etnicznym, w którym naród powstał w sposób naturalny. Zatem, według 
jego koncepcji, w modelu zachodnioeuropejskim tożsamość narodowa oparta jest 
na wspólnocie prawa i kultury politycznej, w większym stopniu może być przedmio-
tem wyboru jednostki, podczas gdy koncepcja wschodnia takiej możliwości nie 
daje – niezależnie od tego, gdzie mieszkasz, dokąd wyemigrowałeś, jesteś człon-
kiem swojej wspólnoty urodzenia. 

Mimo, że autor przeprowadził rozgraniczenie między obydwoma modelami, 
podkreśla ich cechy wspólne, są to: uznana przez zbiorowość nazwa własna; hi-
storyczna legitymizacja terytorium zajmowanego przez naród, uznanego za ojczy-

                                                        
3 U. Altermatt: Sarajewo przestrzega. Etnonacjonalizm w Europie. Kraków 1998, s. 37 
4 zob. A. Smith: National Identity. London 1991 
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znę; wspólnota mitów i odróżniających elementów kultury jako fundament tożsa-
mości zbiorowej; wspólna pamięć historyczna; poczucie solidarności w znaczących 
sferach życia populacji.5 

W podstawie koncepcji Smitha leży przekonanie, że ludzkość z natury podzie-
lona jest na narody, zaś świat społeczny jest światem narodów, realnie istniejących 
zbiorowości, z których każdy ma swój własny, niepowtarzalny charakter; cała wła-
dza polityczna pochodzi od narodu; jednostka by osiągnąć wolność i samorealiza-
cję powinna identyfikować się z pewnym narodem, naród natomiast powinien być 
ucieleśniony we własnym państwie. Jednostka w ostatecznym rozrachunku powin-
na zachować wierność wobec swojego państwa narodowego, które jest warunkiem 
koniecznym światowej wolności i harmonii. W takim ujęciu tożsamość narodowa 
występuje przede wszystkim jako kategoria etyczna, którą można byłoby wyprowa-
dzić z kantowskiego imperatywu kategorycznego; wystarczy, bowiem postulaty 
Kanta przenieść z poziomu relacji międzyludzkich na poziom relacji międzynaro-
dowych. Różnorodność tożsamości nie stanowi żadnego zagrożenia dla demokra-
cji w społeczeństwach wielokulturowych i wieloetnicznych, pod warunkiem, że 
państwo stoi na straży zarówno praw jednostek, jak i zbiorowych praw wspólnot 
narodowych. Tożsamość narodowa nie jest właściwością obowiązującą dla całej 
populacji danego państwa, w jednym organizmie państwowym może istnieć kilka 
tożsamości narodowych. 

Niektórzy autorzy jednak traktują narody raczej jako konstrukty teoretyczne, 
odmawiając im realnego bytu (Ernest Gellner, Benedict Andersom, Rogers 
Brubaker). 

Zastanawiając się nad definicją narodu, Gellner rozpoczyna swe rozważania 
od dwóch jej wariantów, które nazwał „kulturowym” i „woluntarystycznym”. Według 
pierwszego z nich „dwie osoby należą do tego samego narodu, jeżeli – i tylko, je-
żeli – uczestniczą w tej samej kulturze, przez którą rozumieć będziemy system idei, 
znaków, skojarzeń, sposobów zachowania i porozumiewania się”. Druga definicja 
mówi, że „dwie osoby należą do tego samego narodu, jeżeli – i tylko, jeżeli – uwa-
żają, że należą do tego samego narodu”.6 Zatem naród jest przygodnym bytem 
stworzonym przez człowieka, wytworem jego przeświadczeń, lojalności i solidarno-
ści. Grupa ludzi, na przykład, mieszkających na danym terenie lub mówiąca 
w danym języku staje się narodem wtedy i tylko wtedy, gdy uznają oni, że z tytułu 
przynależności do tego zbioru mają wobec siebie pewne obowiązki i pewne prawa. 
I nie koniecznie jakaś wspólna cecha, odróżniająca ich od reszty ludzi czyni z nich 
naród, bowiem wystarczy wzajemne uznanie się przez nich za rodaków. 

Obie definicje wskazują, zdaniem autora, pewne istotne elementy, żadna 
z nich nie jest jednak wystarczająca. Kategoria wspólnoty kultury jest zbyt obszer-
na, zaś element wspólnej woli można odnaleźć we wszystkich grupach większych 
i mniejszych niż naród. W rezultacie Gellner dochodzi do wniosku, że narody są 
wytworem nacjonalizmu (a nie na odwrót, jak sądzą niektórzy). Nacjonalizm zaś 
stwarza warunki społeczne, w których następuje standaryzacja kultur wyższych i te 
jednolite kultury tworzą zbiorowości, z którymi „dobrowolnie (a nawet żywiołowo) 
się utożsamiamy”.7 

                                                        
5 A. Smith: National Identity. London 1991, s. 21 
6 E. Gellner: Narody i nacjonalizm. Warszawa 1991, s. 16 
7 Ibidem, s. 71 
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Według Gellnera zaistnienie nacjonalizmu możliwe było tylko w społeczeń-
stwach industrialnych z upowszechnioną kulturą wyższą. Mówiąc o kulturze wyż-
szej ma na myśli powszechną piśmienność i wyrafinowanie techniczne, co z kolei 
oznacza wysoką specjalizację poszczególnych grup społecznych. W przeciwień-
stwie do społeczeństwa agrarnego, które jest stabilne, samowystarczalne, potrafi 
się samo reprodukować, komunikacja często przebiega twarzą w twarz i na zasa-
dzie kontekstu, członkowie społeczeństwa industrialnego są mobilni i zdolni do 
szybkiej zmiany zajęcia, wymaga się od nich umiejętności komunikowania się 
z licznymi nieznajomymi na zasadzie explicite za pośrednictwem ujednoliconego, 
wspólnego języka i pisma. Wszystko to można osiągnąć dzięki systemowi kształ-
cenia, który jest nieodzowny i powszechny. Wykształcenie staje się wartością, 
która uniezależnia nas od monarchy, ziemi czy religii, nadaje nam tożsamość, 
dzięki której jesteśmy lojalni wobec pewnej kultury – kultury narodowej – wysokiej.8 

Tego rodzaju system oświaty jest niezbędny, potężny i bardzo kosztowny, je-
go utrzymanie przekracza możliwości finansowe najbogatszych jednostek społecz-
nych, nawet korporacji przemysłowych. Tylko państwo może udźwignąć ten ciężar. 
Państwo sprawuje kontrolę nad systemem edukacyjnym, dba o jego dystrybucję do 
wszystkich członków społeczeństwa, zapewnia, że wszyscy uczestniczą w jednej 
kulturze, która przez swój zasięg jest wielka, „a więc wyższa, kultura piśmienna, 
wymagająca treningu, a nie jakaś mała, lokalna, zróżnicowana tradycja analfabe-
tów”.9 

Przekonanie, że narody są tworem naturalnym, danym przez Boga, pojmowa-
ne jako przyrodzone, Gellner uważa za mit. Narody nie stanowią politycznego od-
powiednika rodzajów naturalnych, nie są realnymi bytami, a jedynie rodzą się ze 
związku polityki i kultury wysokiej – tak brzmi główna teza postawiona przez 
Gellnera. 

W podobnym kierunku idą rozważania Rogersa Brubekera, dla którego naród 
jest „kategorią praktyczną”, a nie realnie istniejącą zbiorowością – nie bytem, lecz 
możliwym zdarzeniem. Pytanie „co to jest naród?” należy zastąpić pytaniem „jak 
funkcjonuje struktura narodowa jako zinstytucjonalizowana forma polityczna i kultu-
rowa w obrębie państwa i pomiędzy państwami? Jak funkcjonuje naród jako prak-
tyczna kategoria, jako schemat klasyfikacyjny, jako rama poznawcza?”.10 

W obecnym świecie, zdaniem tego autora, struktura narodowa jest coraz sze-
rzej instytucjonalizowana, dzięki czemu „naród jest szeroko, choć nierówno, do-
stępny i powszechny jako kategoria społecznego postrzegania i podziału”.11 Jest 
schematem poznawczym, niczym więcej. Brubaker wielokrotnie przestrzega, by nie 
traktować narodu jako realnie istniejącej grupy ludzi. Nie należy, jak zaznacza, 
popadać w drugą skrajność i całkowicie ignorować znaczenia przynależności na-
rodowej i narodowości. Chodzi mu jedynie o oddzielenie „kategorii analizy” od „ka-
tegorii praktyki”. 

Jeden z najbardziej znanych teoretyków narodu, Benedict Anderson, także nie 
przypisywał narodowi realnego bytu. Nazwał go „wspólnotą wyobrażoną”. Ander-
son proponuje następującą antropologiczną definicję narodu: „jest to wyobrażona 

                                                        
8 Ibidem, s. 48 
9 Ibidem, s. 51 
10 R. Brubaker: Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w Nowej Europie. 

 Warszawa – Kraków 1998, s. 20 
11 Ibidem, s. 27 
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wspólnota polityczna, wyobrażona jako nieuchronnie ograniczona i suwerenna”.12 
Jest wyobrażona, ponieważ członkowie nawet najmniejszego narodu nie znają 
większości swych rodaków, nic o nich nie wiedzą, a mimo to pielęgnują w umyśle 
obraz wspólnoty. Aby ten warunek był spełniony wyobrażenie o wspólnocie musi 
odwoływać się do całego zasobu symboli, wartości, wiedzy i przedstawień, które 
mogą być wspólne różnym grupom i jednostkom w obrębie tej zbiorowości. 

Anderson kładzie nacisk na upowszechnienie komercyjnego druku i rolę gaze-
ty w powstaniu wyobrażenia wspólnoty. Umożliwiły to przemiany gospodarcze, 
odkrycia naukowe, rozwój komunikacji, a co najważniejsze rozwój kapitalistyczne-
go drukarstwa w językach narodowych. Dotąd teksty sakralne pisane w łacinie 
dawały jedynie nielicznym dostęp do prawdy ontologicznej (kapłani i monarcho-
wie), dzięki komercyjnemu drukowi w językach narodowych coraz większa liczba 
ludzi uzyskała dostęp do wiedzy i mogła zmienić sposób postrzegania innych (ka-
płanów i monarchów) i świata. Ważną rolę odegrała też reformacja, tezy Lutra 
ogłoszone w Wittenberdze, już po 15 dniach, dzięki drukowi, były znane w całym 
kraju. W ciągu kolejnych 20 lat jego przekład Biblii miał 430 wydań (pełnych i czę-
ściowych). Można powiedzieć, że było to masowe czytelnictwo literatury dostępnej 
dla każdego, pojawiła się nowa publiczność czytająca nieznająca łaciny, wśród 
której dominowali kupcy i kobiety z czasem zmobilizowani do walki politycznej 
i religijnej. Kolejnym elementem wzmacniającym ten proces było wykorzystywanie 
przez monarchów języków rodzimych jako narzędzia centralizacji administracji. 
Łacina po upadku Zachodniego Cesarstwa była językiem uniwersalnym, lecz nie 
odpowiadał jej żaden uniwersalny system polityczny, żaden panujący nie mógł jej 
zmonopolizować i uczynić tylko swoim językiem urzędowym.13 

Narody nie są jedynymi wspólnotami charakteryzującymi się tym, że istnieją 
głównie w wyobraźni swoich członków, ale naród, tożsamość narodowa ma zdol-
ność budzenia wielkich emocji i ofiarności, z oddaniem życia włącznie. Te cechy 
wynikają, zdaniem Andersona, z kulturowych korzeni tej tożsamości, spośród któ-
rych najważniejszą rolę przypisywał językowi, ujednoliconemu i zunifikowanemu 
dzięki rozpowszechnionemu kapitalistycznemu drukarstwu. 

Zaprezentowane tu koncepcje i podejścia do problematyki tożsamości naro-
dowej różnią się między sobą zarówno samym potraktowaniem przedmiotu bada-
nia, czyli narodu, jak i rozłożeniem akcentów. Wspólne dla nich wszystkich jest 
podkreślanie związku narodu i państwa. Niezależnie od tego, czy naród rozumiany 
jest przede wszystkim jako wspólnota polityczna czy etnokulturowa, pozostaje on 
zawsze w jakiejś relacji do państwa. Jest „gospodarzem” państwa narodowego, 
albo jest go pozbawiony i takie państwo stanowi cel narodowej aspiracji. Państwo 
może być też dla narodu „zagraniczną ojczyzną”, oddziałując na tożsamość osób, 
które w jakikolwiek sposób się z nim identyfikują żyjąc jednocześnie w innym pań-
stwie. 

Tak, czy inaczej – narody marzą o wolności, a „rękojmią i symbolem tej wol-
ności jest suwerenne państwo”. Wspólnota narodowa jest wyobrażona jako „nieu-
chronnie ograniczona i suwerenna”.14 

                                                        
12 B. Anderson: Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. 

Kraków 1997, s. 19 
13 Ibidem, s. 47-51 
14 B. Anderson, op. cit., s. 20 
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Kolejnym ważnym wątkiem łączącym prezentowane koncepcje jest pojęcie 
wspólnoty. Poczucie przynależności do narodu jest w ten czy inny sposób związa-
ne z uczestnictwem we wspólnocie. Naród jest wyobrażony jako wspólnota, po-
nieważ niezależnie od panujących wewnątrz niego niesprawiedliwości społecz-
nych, traktowany jest jako głęboki, poziomy układ solidarności. Jako dowód na to 
Anderson podaje braterstwo ludzi, którzy dobrowolnie zabijali i umierali w obronie 
właśnie takich mających swe granice wyobrażeń.15 

Niezależnie od tego jak rozumiemy naród, wiąże on należące do niego jed-
nostki wyjątkowym poczuciem solidarności. Tożsamość narodowa tworzy szcze-
gólną więź, kategorię „My”, a to z kolei umożliwia społeczną mobilizację. „Ta zdol-
ność do społecznej mobilizacji na dłuższą metę jest [...] najlepszym testem na to 
czy naród faktycznie istnieje”.16 To poczucie więzi i solidarności stworzone przez 
tożsamość narodową nie tylko pomogło mieszkańcom Europy Wschodniej w po-
czątkach lat 90-tych XX w. osiągnąć mobilizację społeczną potrzebną do uzyska-
nia suwerenności państwowej, ale jest ono również jedną z podwalin demokracji 
jako takiej. 

Nie należy jednak przeceniać zarówno „sztywność” kultur narodowych i pro-
cesów nowoczesności, jak i pasywności podmiotów w przyjmowaniu wiedzy i toż-
samości rozpowszechnianej przez wszechmogące, narodowe organizacje kulturo-
we. Oczywistym jest, że każda kultura, również narodowa, gospodarka i społe-
czeństwo nie są organizmami stabilnymi, lecz podlegają ciągłej transformacji. Jed-
nostki ciągle szukają nowych rozwiązań adaptacyjnych, co nawet na aparacie ad-
ministracyjnym wymusza dokonywania „wyłomów” w przyjętym kanonie kultury 
narodowej. Przykładem może być tocząca się w Wielkiej Brytanii debata na temat 
programów nauczania w społeczeństwie wielokulturowym. Pod wpływem popraw-
ności politycznej, by nie urazić nie brytyjskich mniejszości etnicznych, zaprzestaje 
się uczenia o niektórych elementach historii Wielkiej Brytanii, szczególnie dotyczą-
cych okresu kolonialnego, a także wiedzy o chrześcijaństwie, które w formie angli-
kańskiej jest religią państwową. W toczącej się od lat debacie padły sformułowa-
nia, że naród to „przestarzały wymysł” i należy skończyć z „koncepcją tożsamości 
i kultury narodowej”. Jednak po zamieszkach na tle rasowym w Bradfort w 2001 
roku i zamachach terrorystycznych w Londynie w roku 2005 umocniła się tożsa-
mość i duma narodowa Brytyjczyków. Przejawiło się to tym, iż większość „rdzen-
nych” mieszkańców artykułowała potrzebę powrotu szkół do programów kształcą-
cych dzieci zgodnie z tradycyjnymi brytyjskimi wartościami. Na straży tych wartości 
stanął, wówczas minister finansów, Gordon Brown, który namawiał ludzi by swoje 
ogródki ozdabiali symbolami narodowymi, a nawet postulował ustanowienie dnia 
tożsamości narodowej i wprowadzenie do szkół specjalnych lekcji patriotyzmu.17 

Postępująca globalizacja, tworzenie bloków polityczno-gospodarczych jak 
Unia Europejska, decentralizacja dotychczas unitarnych państw narodowych, 
zwiększające się możliwości komunikacyjne, rozwijające się globalne środki na-
tychmiastowej wymiany informacji, szczególnie Internet, spowodowały, że w latach 
90-tych XX w. zaczęto mówić o końcu państwa narodowego. Obecnie coraz czę-
ściej pojawiają się opinie, że państwo narodowe i narody nadal będą istnieć 
                                                        
15 Ibidem, s. 21 
16 M. Canovan: Nationhood and political theory. Cheltenham 1996, s. 74 
17 P. Szczerkowski: Dlaczego brytyjskie szkoły są antybrytyjskie. „Gazeta Wyborcza” 10.08.2006, 

http://serwisy.gazeta.pl/swiat/1,34181,3538994.html 
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w świecie, gdzie mniejsze twory polityczne (regiony w UE) będą zawarte wewnątrz 
państw narodowych, a z kolei państwa narodowe będą wchodziły w skład struktur 
ponadpaństwowych. Z pewnością będzie się to wiązać z powstawaniem tożsamo-
ści wieloskładowych wiążących człowieka nie tylko i wyłącznie z państwem naro-
dowym, tak jak to miało miejsce do tej pory, ale także z regionami i strukturami 
ponadpaństwowymi. W kontekście bezpieczeństwa narodowego oznacza to ko-
nieczność wypracowywania nowych, adekwatnych do zaistniałej sytuacji, koncepcji 
i strategii zapewniających przetrwanie i rozwój owych ewoluujących podmiotów 
bezpieczeństwa. 
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Kazimierz ADAMEK 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 
ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 
 
 
Termin logistyka w rozumieniu współczesnym wprowadził do słownictwa woj-

skowego generał H. Jomini1 w pierwszej połowie XIX w. Określał on logistykę jako 
praktyczną sztukę zaopatrywania i przemieszczania wojsk. Pod koniec XIX w. 
i w pierwszej połowie XX w. teoretyczne podstawy logistyki rozwijali głównie ofice-
rowie armii amerykańskiej np. G.C. Thorpe i angielskiej np. G.C. Shaw. W praktyce 
zostały one zastosowane przez wojska zachodnie w czasie drugiej wojny świato-
wej. Logistykę traktowano wówczas jako ogniwo łączące gospodarkę narodową 
z siłami zbrojnymi. Jej podstawowe zadanie polegało na planowaniu i realizacji 
zabezpieczenia materiałowego oraz świadczeniu wojskom usług niezbędnych do 
wykonania zadań. Rozróżniano cztery podstawowe komponenty logistyczne: zao-
patrzenie, transport, zakwaterowanie i usługi. Po zakończeniu drugiej wojny świa-
towej w zachodnich kręgach wojskowych podkreślano wzrost znaczenia logistyki 
oraz poszukiwano nowych rozwiązań systemu zaopatrywania i obsługi wojsk 
w warunkach działań z użyciem broni jądrowej. Zdaniem znacznej części specjali-
stów armii amerykańskiej prowadzenie walki stało się łatwiejsze niż kierowanie 
sprawami zaopatrywania i obsługi, a środek ciężkości dowodzenia przesunął się ze 
spraw liniowych ku zagadnieniom tyłowym. 

W polskich kręgach wojskowych szersze zainteresowanie myślą logistyczną 
nastąpiło w latach dziewięćdziesiątych XX w. Po przystąpieniu Polski do NATO 
w 1999 r. w Wojsku Polskim odstąpiono od nazwy kwatermistrzostwo i tyły i przyję-
to terminologię logistyczną.2 Według Doktryny logistycznej Sił Zbrojnych RP logi-
styka wojskowa to dyscyplina naukowa o planowaniu, przygotowaniu i użyciu 
uzbrojenia i sprzętu wojskowego, środków materiałowych, świadczeń i usług 
w celu utrzymania wojsk w odpowiedniej gotowości bojowej. Podstawowym zada-
niem systemu logistycznego jest zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych RP 
w zakresie materiałowym, technicznym, transportu i ruchu wojsk, infrastruktury 
wojskowej oraz medycznym w czasie pokoju, kryzysu i wojny.3 

Rozwiązania logistyczne stosowane w siłach zbrojnych krajów anglosaskich, 
odpowiednio modyfikowane, przenikały do gospodarki i przyczyniały się do zwięk-
szenia efektywności przedsiębiorstw i polepszenia standardów obsługi klienta. 
Wraz z rozwojem logistyki cywilnej wyodrębniały się jej poszczególne działy 
np. logistyka zaopatrzenia, zapasów, produkcji, dystrybucji, obsługi oraz zmieniały 
definicje. Jedno z bardziej uniwersalnych określeń logistyki, rozpowszechnione 
w latach dziewięćdziesiątych, jest następujące: „Logistyka to proces zarządzania 
całym łańcuchem dostaw”. „Łańcuch dostaw” rozumiany jest jako działalność zwią-

                                                        
1 H. Jomini (1779-1869) generał i teoretyk wojskowy, Szwajcar; od 1798 r. w armii szwajcarskiej, 1804-

1808 i 1810-1813 we francuskiej; 1808-1810 i 1813-1855 w armii rosyjskiej; prowadził studia nad 
współczesną strategią wojskową, dał pierwszą interpretację zasad napoleońskiej sztuki wojennej; na-
pisał m.in. Vie politiqúe et militaire de Napoléon 1827; Zarys sztuki wojennej 1830, wyd. pol. 1966 

2 K. Adamek: Kwatermistrzostwo, intendentura, tyły czy logistyka. „Polska Zbrojna” nr 123 
z 27.06.1991; E. Nowak: Logistyka w sytuacjach kryzysowych. Warszawa 2009, s. 12-15 

3 Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, DD/4, Warszawa 2004, s. 11 
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zana z przepływem materiałów i usług od źródła ich pochodzenia, poprzez etapy 
pośrednie, aż do ostatecznego odbiorcy. W tym znaczeniu podstawowa funkcja 
logistyki sprowadza się do integrowania procesu zarządzania z obszarami produk-
cji, finansów i marketingu.4 

Logistyka wojskowa oraz logistyka cywilna były prekursorami logistyki sytuacji 
kryzysowych. Sytuacja kryzysowa jest następstwem zagrożenia, które prowadzi do 
zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych i poważnego zakłócenia 
funkcjonowania instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki nie-
zbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wpro-
wadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych przewidzianych w Konstytucji RP. 
Zagrożenia o charakterze niemilitarnym mogą mieć charakter klęski żywiołowej 
rozumianej jako katastrofa naturalna lub awaria techniczna, których ujemne skutki 
mogą oddziaływać na dużą liczbę osób, mienia w wielkich rozmiarach, albo środo-
wisko przyrodnicze na znacznych obszarach. Gdy zachodzi wysokie prawdopodo-
bieństwo zaistnienia sytuacji kryzysowej i rutynowe działania zapewniające bez-
pieczeństwo zaczynają nie wystarczać organizuje się zarządzanie kryzysowe.  

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będą-
ca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobie-
ganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli 
w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego 
charakteru. Zadania organów administracji publicznej oraz strukturę organizacyjną 
systemu zarządzania kryzysowego określają: Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym oraz Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 
żywiołowej.5 

Składową zarządzania kryzysowego jest zarządzanie logistyczne mające na 
celu sprawna i skuteczną realizację zadań logistycznych i zadań medycznych na 
rzecz poszkodowanej ludności. Zarządzanie logistyczne realizowane jest w czte-
rech fazach: zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy. W fazie zapo-
biegania prognozuje się sytuację logistyczną, określa źródła zaopatrzenia i poten-
cjał usługowy, bilansuje dostępne zasoby i planuje realizacje zadań logistycznych. 
W fazie przygotowania podejmuje się przede wszystkim działania mające na celu 
zapewnienie zasobów logistycznych oraz realizację dostaw zaopatrzenia i świad-
czenia usług logistycznych w sytuacjach kryzysowych. W fazie reagowania organi-
zuje się pomoc medyczną poszkodowanym, dostawy zaopatrzenia, ewakuację 
ludności ze stref zagrożeń i tymczasowe miejsca jej zakwaterowania, usługi go-
spodarczo-bytowe i specjalistyczne oraz opiekę i pomoc weterynaryjną dla zwie-
rząt. W fazie odbudowy siły logistyczne przystępują do szacowania szkód i strat 
powstałych w strefach zdarzeń, organizują pomoc indywidualną i zbiorową dla 
osób poszkodowanych, biorą udział w odtwarzaniu infrastruktury krytycznej, która 
obejmuje między innymi systemy zaopatrzenia w żywność i wodę, ochrony zdro-
wia, transportowe i komunikacyjne.6 

Podstawowym celem działań logistycznych podejmowanych w sytuacjach kry-
zysowych jest ratowanie życia i zdrowia rannych i chorych, zapewnienie ludności 
                                                        
4 E. Gołembska (red.): Kompendium wiedzy o logistyce. Warszawa Poznań 2001, s. 17-18 
5 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590); 

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558) 
6 E. Nowak: Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych. Warszawa 2008, s. 37-38 
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poszkodowanej warunków niezbędnych do przetrwania, ograniczenie zniszczeń 
i strat w infrastrukturze ekonomicznej i społecznej oraz środowisku naturalnym. 
Organizowanie na rzecz ludności poszkodowanej dostaw niezbędnego zaopatrze-
nia oraz świadczenie usług logistycznych i usług medycznych nazywa się zabez-
pieczeniem logistycznym. Do realizacji zabezpieczenia logistycznego niezbędne są 
organy kierowania, środki zaopatrzenia i transport oraz jednostki świadczące usłu-
gi. Logistyczne organy kierowania stanowią grupy robocze powoływane w zespo-
łach zarządzania kryzysowego tworzonych na poszczególnych szczeblach admini-
stracji publicznej np. w skład gminnego zespołu zarządzania kryzysowego wcho-
dzą grypy: zabezpieczenia logistycznego oraz opieki zdrowotnej i pomocy socjal-
no-bytowej. W grupie zabezpieczenia logistycznego są specjaliści od spraw: zao-
patrzenia, usług gospodarczo bytowych oraz transportu, natomiast w grupie opieki 
zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej – specjaliści do spraw: przedsięwzięć ewa-
kuacyjno-leczniczych, sanitarnohigienicznych i przeciwepidemicznych, zaopatrze-
nia w sprzęt i materiały medyczne oraz pomocy socjalno-bytowej. 

W dostawach zaopatrzenia dla ludności poszkodowanej priorytetowe znacze-
nie ma woda do picia oraz podstawowe artykuły żywnościowe. W zależności od 
sytuacji dostarczane są również artykuły powszechnego użytku, nośniki energii, 
sprzęt przeciwpożarowy itp. Środki zaopatrzenia mogą pochodzić z zasobów miej-
scowych, państwowych rezerw materiałowych, zamówień u wytypowanych do-
stawców oraz ze świadczeń rzeczowych i pomocy humanitarnej. W sytuacjach 
kryzysowych zabezpieczenie logistyczne opierać się będzie głównie na miejsco-
wych magazynach i składach zaopatrzenia, warsztatach remontowych, przedsię-
biorstwach transportowych, zakładach świadczących usługi gospodarcze i me-
dyczne. W razie występowania niedoboru materiałów prowadzona jest ich regla-
mentacja. 

Działalność usługowa obejmuje usługi specjalistyczne np. transportowe,  
przeładunkowe, remontowe i usługi gospodarczo – bytowe np. gastronomiczne, 
kwaterunkowe, kąpielowe i pralnicze. Przy pomocy środków transportowych prze-
prowadzana jest ewakuacja ludności i realizowane są dostawy zaopatrzenia oraz 
materiałów potrzebnych do naprawy obiektów i sprzętu. Usługi gastronomiczne to 
głównie przygotowywanie posiłków, które odbywać się może indywidualnie z do-
starczanych ludności produktów lub w sposób scentralizowany w punktach żywie-
nia zbiorowego. Organizacja tymczasowych miejsc zakwaterowania obejmuje za-
pewnienie miejsc do spania, dostawy sprzętu kwaterunkowego i pościeli oraz 
środków czystości. 

W ramach usług medycznych realizowane są przedsięwzięcia leczniczo – 
ewakuacyjne, sanitarnohigieniczne i przeciwepidemiczne. Poszkodowanym udziela 
się pomocy lekarskiej, dokonuje ich segregacji, ciężko rannych i chorych ewakuuje 
na wyższe poziomy opieki medycznej. Przedsięwzięcia sanitarnohigieniczne obej-
mują przede wszystkim nadzór sanitarny nad warunkami zakwaterowania ludności, 
dostawami wody pitnej, organizacją żywienia i żywnością. W ramach przedsię-
wzięć przeciwepidemicznych prowadzi się między innymi rozpoznanie sanitarno-
epidemiologiczne, izoluje i leczy osoby chore zakaźnie, przeprowadza szczepienia 
ochronne, wykonuje dezynfekcje, dezynsekcje i deratyzację.7 

W zależności od sytuacji zadania logistyczne mogą realizować wydzielone 

                                                        
7 E. Nowak, op. cit., s. 33-36, 78, 110-117 
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zespoły przedsiębiorstw transportowych, pogotowia komunalnego, służby zdrowia, 
ochrony przeciwpożarowej, straży miejskich i granicznych, policji, wojska itp. Do 
działań logistycznych włączane są też organizacje pozarządowe, formacje obrony 
cywilnej i ludność miejscowa. Jeśli władze cywilne nie są w stanie opanować sytu-
acji kryzysowej mogą otrzymać wsparcie ze strony sił zbrojnych. Zasady użycia 
wojska w razie zagrożeń są uwarunkowane odrębnymi przepisami, między innymi 
Ustawą z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. W myśl tej ustawy 
wojsko może być wykorzystywane dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych 
lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich 
usuwania tylko wtedy, gdy użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub niewy-
starczające. W takiej sytuacji minister Obrony Narodowej może przekazać do dys-
pozycji wojewody, na którego obszarze działania wystąpiła klęska żywiołowa, wy-
dzielone pododdziały lub oddziały wojska. Wykonują one zadana określone przez 
wojewodę, który odpowiada na bezpieczeństwo na administrowanym obszarze.8 

Uregulowania w sprawie użycia pododdziałów lub oddziałów sił zbrojnych 
w sytuacjach kryzysowych potwierdza i uszczegółowuje Ustawa z dnia 26 kwietnia 
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Z zawartych w niej zapisów wynika, że w reali-
zacji zadań reagowania kryzysowego mogą uczestniczyć jednostki wojskowe, sto-
sownie do ich przygotowania specjalistycznego. Działają one według wojewódz-
kiego planu reagowania kryzysowego uzgodnionego z właściwymi organami wska-
zanymi przez ministra Obrony Narodowej.  

Do zadań reagowania kryzysowego realizowanych przez jednostki wojskowe 
należy: współudział w monitorowaniu zagrożeń; wykonywanie zadań związanych 
z oceną skutków zjawisk zaistniałych na obszarze występowania zagrożeń; wyko-
nywanie zadań poszukiwawczo-ratowniczych; ewakuowanie poszkodowanej lud-
ności i mienia wykonywanie zadań mających na celu przygotowanie warunków do 
czasowego przebywania ewakuowanej ludności w wyznaczonych miejscach; 
współudział w ochronie mienia pozostawionego na obszarze występowania zagro-
żeń; izolowanie obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia akcji 
ratowniczej; wykonywanie prac zabezpieczających, ratowniczych i ewakuacyjnych 
przy zagrożonych obiektach budowlanych i zabytkach; prowadzenie prac wymaga-
jących użycia specjalistycznego sprzętu technicznego lub materiałów wybucho-
wych; usuwanie materiałów niebezpiecznych (np. min) i ich unieszkodliwianie; 
likwidacja skażeń chemicznych oraz skażeń i zakażeń biologicznych; usuwanie 
skażeń promieniotwórczych; wykonywanie zadań związanych z naprawą 
i odbudową infrastruktury technicznej; współudział w zapewnieniu przejezdności 
szlaków komunikacyjnych; udzielanie pomocy medycznej i wykonywanie zadań 
sanitarnohigienicznych i przeciwepidemicznych.9 

Z powyższego wykazu zadań wynika, że większość z nich dotyczy udzielania 
pomocy poszkodowanej ludności, a więc wchodzi w zakres zabezpieczenia logi-
stycznego. Oddziały wojskowe są dobrze przygotowane do jego realizacji gdyż 
posiadają sprawne kierownictwo, zdyscyplinowanych żołnierzy i odpowiednie wy-
posażenie techniczne. W ich składzie działają pododdziały medyczne, transporto-
we, zaopatrzenia i remontowe dysponujące odpowiednimi zapasami materiałów 
medycznych, żywności, paliw, sprzętu kwaterunkowego, części zamiennych itp. 

                                                        
8 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. …, op. cit., art. 18 
9 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.…, op. cit., art. 25 
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TOŻSAMOŚĆ LOKALNA NA BUKOWINIE JAKO CZYNNIK STABILNOŚCI 
I BEZPIECZEŃSTWA 

 
 
Jesienią 2006 roku Centrum Razumkowa wspólnie z Centrum Pokoju, Kon-

wersji i Polityki Zagranicznej Ukrainy (Kijów) przeprowadziły badanie wśród eksper-
tów dotyczące polityki zagranicznej Ukrainy. W badaniach eksperci oceniali real-
ność zagrożeń z zaproponowanej listy oraz możliwe modele zapewnienia bezpie-
czeństwa narodowego a także scharakteryzowali problemy powiązane z procesami 
integracji euro-atlantyckiej. Wśród problemów, które są istotne dla Ukrainy z punktu 
widzenia bezpieczeństwa analitycy nie wskazali na żaden, który byłby w jakiś spo-
sób związany z czynnikiem etnicznym.1 Jednocześnie ponad 70% ekspertów uwa-
ża, że zagrożenie dla Ukrainy niesie niszczenie sytemu wartości społecznych. 
Biorąc pod uwagę, że wiele regionów Ukrainy jest regionami wieloetnicznymi, 
można stwierdzić, że w tych regionach tworzy się regionalny symboliczny uniwer-
sum, formują się regiony transgraniczne z własną tożsamością, w których identyfi-
kacja lokalna albo regionalna dominuje nad innymi. Przy tym na obszarach mie-
szanych etnicznie (czynnik kontaktów międzyetnicznych jest w tym wypadku bar-
dzo silny, a wręcz decydujący) obserwuje się obecność kilku tożsamości, w których 
aspekt etniczny jest wyrażony w formułowaniu procesów identyfikacyjnych na po-
ziomie lokalnym. Biorąc pod uwagę powyższe, określenie problematycznych 
aspektów funkcjonowania i porównania pewnych wspólnych dla Bukowiny kwestii 
możliwe jest w następujących płaszczyznach: 

- wpływ zmian społecznych na formułowanie tożsamości narodowej 
i lokalnej; 

- na jakich podstawach odbywa się samoidentyfikacja poszczególnych grup 
etnicznych pogranicza; 

- jak zmienia się Bukowina w trakcie procesów integracji europejskiej; 
- czy może regionalizm stanowić alternatywę dla nacjonalizmu (w konkretnej 

sytuacji – na Bukowinie). 
Uwaga politologów i analityków zajmujących się problemami bezpieczeństwa 

jest zazwyczaj skierowana na Krym, albo Zakarpacie. Obwód Czerniowiecki 
(nazwa historyczna regionu – Północna Bukowina) jest uznawany tradycyjnie za 
region „spokojny”. Zainteresowanie Bukowiną wynika przede wszystkim z faktu, że 
jest ona położona na obszarze, gdzie przenikają się wielkie grupy etniczne Ukraiń-
ców, Rumunów, Mołdawian, i mniejsze – Rosjanie, Żydzi, Polacy. Istniejące bada-
nia procesów etnicznych na pograniczu ukraińsko-rumuńskim powiązane są 
w pierwszej kolejności ze studiami nad Polonią. Na przykład, „Bukowina po stronie 
dialogu”,2 prace A. Koseskiego,3 E. Biedrzyckiego,4 a także K. Feleszki,5 który zaj-
                                                        
1 Alternatywni modeli zabezpeczennia nacional'noi bezpeky Ukrainy: ocinky ekspertiw. „Nacional’na 

bezpeka i oborona”, 2006, nr 9 
2 Bukowina po stronie dialogu. Sejny 1999 
3 A. Koseski: Procesy migracji i społeczności polonijne. Problematyka metodologiczno-historyczna. 
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muje się kwestią używania języka polskiego na Bukowinie, a także dokonuje próby 
konstruowania bukowińskiej, lokalnej (regionalnej) tożsamości na zasadach języ-
kowych. 

Problemami mniejszości narodowych na Bukowinie zajmowali się badacze 
z Czerniowiec: J. Strutyński, F. Jacenjuk;6 S. Trojan;7 S. Osaczuk.8 Niektóre aspek-
ty związane z sytuacją międzyetniczną na Bukowinie można znaleźć w pracach 
poświęconych sytuacji demograficznej kraju: S. Skorejko;9 S. Popyk,10 albo w pra-
cach o charakterze historycznym: O. Dobrżanskyj;11 J. Strutyńskyj, Goruk.12 Dużą 
uwagę sytuacji etnopolitycznej na Bukowinie poświęca się w kontekście poszuki-
wania dróg wyważonej etnopolityki państwa. Warto przypomnieć, że w czerwcu 
2002 roku pod egidą OBWE, Pełnomocnika Rady Najwyższej Ukrainy ds. człowie-
ka i z udziałem Państwowego Komitetu Ukrainy w sprawach narodowości i migracji 
była zapoczątkowana realizacja wspólnego projektu stosowanie monitoringu stanu 
zachowania praw i swobód mniejszości narodowych w Autonomicznej Republice 
Krymu, obwodzie donieckim, zakarpackim, łuhańskim, odesskim, czerniowieckim 
i lwowskim. Państwowy Komitet Ukrainy ds. Narodowości i Migracji przy udziale 
Fundacji Konrada Adenauera na Ukrainie przeprowadził w Czerniowcach semina-
rium na temat „Mniejszości Narodowe Ukrainy w demokracji” w czerwcu 2002 ro-
ku.13 W tym samym roku zapoczątkowano coroczne spotkania „Ukraina – Mołda-
wia – Rumunia: historyczne, polityczne i kulturowe relacje w kontekście współcze-
snych procesów europejskich”. We wrześniu 2004 roku w Czerniowcach odbył się 
okrągły stół ekspertów, który stał się ważnym krokiem do porozumienia, próbą 
znalezienia wspólnego wektora działań w dialogu międzyetnicznym na Bukowi-
nie.14 

Pogranicze ukraińsko – rumuńskie można scharakteryzować w trzech aspek-
tach. W sensie obszarowym ukraińsko – rumuńskie pogranicze jest historycznie 
sformułowanym regionem, położonym daleko od centrum, w pobliżu granic pań-

                                                                                                                                             
Lublin-Pułtusk 2003 

4 E. Biedrzycki: Historia Polaków na Bukowinie. Kraków 1973 
5 K. Feleszko: O legendzie Bukowińskiej – prozą (czyli kilka pojęć socjologicznych). W: K. Feleszko 

(red.): Bukowina po stronie dialogu. Sejny 1999; Od wielojęzyczności do wspólnej tożsamości. 
W: E. Smułkowskiej, A. Engelking (red.): Język a tożsamość na pograniczu kultur. Białystok-
Warszawa 2000 

6 W.J. Strutyńskyj, F.S. Jacenjuk: Poljaky na Bukowyni u XIX – na początku XX st.: dejaki aspekty 
uczasti hromadśko-politycznomu ta hospodarśkomu żytni. W: Z istorycznoho mynułoho Bukowyny. 
Zb. nauk. Startej. Czerniwci 1996 

7 S. Trojan: Z istoriji kulturnoho żyttja bukovynśkych nimciw (dr. poł. XIX – pocz. XX st.). W: Z istorycz-
noho mynułoho…, op. cit. 

8 S. Osaczuk: Nimci Bukowyny. Istorija towaryśkoho ruchu (druha połowyna XIX – poczatok XX st.). 
Czerniwci 2002 

9 G.M. Skorejko: Nasełennja Bukowyny za urjadowymy perepysamy druhoji połowyny XIX – poczatku 
XX st.,: istoryko-demohraficznyj analiz. Awtoreferat dys. kand. ist. Nauk. Czerniwci 1998 

10 S. Popyk: Ukrainci w Awstriji. 1914 – 1918. Kyjiw-Czerniwci 1999 
11 O. Dobrżanśkyj: Nacionalnyj ruch Ukrajinciw Bukowyny druhowi połowyny XIX – początku XX st. 

Czerniwci 1999 
12 W. Strutynśkyj, A. Goruk: Kulturno-proswitnyćka dijalnist’ Bukowynśkoji połoniji w druhij połowyni XIX 

– na początku XX st. „Pytannja istoriji nowoho ta nowitnoho czasu”. Czerniwci 2000, nr 7 
13 R. Cziłaczawa, T. Pyłypenko: Priorytety ta stratehija realizacji derżawnoji polityky u sferi miżnacional-

nych widno syn Ukrainy. W: Spryjannja poszyrennju tołerantnosti u polietnicznomu suspil’stwi. Kyjiw 
2002 

14 Etniczni wzajemny na terytoriji Jewrorehionu „Werchnij Prut”: pidsumky ustanowczoho periodu. 
Kruhłyj stił ekspertiw. Czerniwci 23-25. 09. 2004 
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stwowych Ukrainy i Rumunii. W kontekście społeczno-kulturowym Bukowina wy-
różnia się ścisłymi kontaktami pomiędzy przedstawicielami grup etnicznych regio-
nu. Mówiąc o terytorialnym sposobie tłumaczenia pogranicza, zaproponowanym 
przez A. Kłoskowską,15 warto zaznaczyć, że pogranicze bukowińskie stanowi są-
siedztwo kultur narodowych: ukraińskiej, rumuńskiej, mołdawskiej, żydowskiej 
i polskiej. Wynika to z narodowo-etnicznej genealogii ślubów mieszanych; z przy-
należności do mniejszości narodowej lub etnicznej na terytorium, na jakim jedna 
kultura narodowa dominuje nad inną; w rezultacie przejścia od jednego samookre-
ślania narodowego do innego, które nie może oznaczać pełnego odrzucenia po-
przednich związków kulturowych. 

O ile ogólne spojrzenie na pogranicze ukraińsko – rumuńskie jest proste, ale 
dostatecznie treściwe, to warto spojrzeć na to terytorium przez pryzmat formuło-
wania takich płaszczyzn współżycia międzyetnicznego, jak Mołdawianie – Ukraiń-
cy, Rumuni – Ukraińcy, Mołdawianie – Ukraińcy i w mniejszej mierze na wektory 
związane z Żydami i Polakami. W tym aspekcie możemy zetknąć się z rafą, o czym 
faktycznie mówi M. Pokrzyńska: „stwierdzenie, że Bukowina jest regionem pogra-
nicza, nosi rysy tautologii, o ile przenikanie kultur, codzienne zetknięcie przedsta-
wicieli różnych kultur, przełamywanie społeczno-kulturowych i komunikacyjnych 
barier było i pozostaje rysami życia społecznego w tym regionie”.16 

Struktura zasiedlenia wspólnot etnicznych i ich status etnospołeczny na Bu-
kowinie mają swoją specyfikę. Mniejszości etniczne, które są grupami autochton-
nymi w regionie w obwodzie czernowieckim żyją w społecznościach zwartych. 
Ogółem (stan na rok 2001) w obwodzie mieszka 71,6 % Ukraińców, 16,1 % Ru-
munów, 10,8 % Mołdawian. W rejonie hercyńskim – 91,5 % Rumunów, 5 % Ukra-
ińców. W rejonie hłybockim – 46,8 %Ukraińców, 45,3 Rumunów. W rejonie nowo-
sełyckim – 57,5 % Mołdawian, 34 % Ukraińców. W rejonie strożynneckim – 59,6 % 
Ukraińców, 36,9 % - Rumunów.17 

Charakter pograniczny Bukowiny jest oczywisty, a zjawiska i procesy, które 
odbywają się tam, zwłaszcza w kontekście jej strategicznego położenia i „ze 
względu na ich funkcję katalizatora zjawisk społeczno – kulturalnych”18 odkrywają 
szeroki obszar dla badaczy. 

„Pograniczność”, jako jedna z najbardziej istotnych cech regionu wciąż nie 
zmienia się. Jednak współczesność bukowińska, a przede wszystkim włączenie jej 
do procesów globalizacji jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Termin „modernizm”, 
wykorzystany przez J. Hrycaka dla oznaczenia modernizacji, takiej, która odbyła 
się, albo przynajmniej trwa,19 można z powodzeniem wykorzystać dla określenia 
tła, w którym funkcjonują wspólnoty Bukowiny. Chodzi, przede wszystkim, o rozwój 
inicjatyw transgranicznych, możliwość oglądania telewizji europejskiej (rumuńskiej), 
dostęp do Internetu. Jak wskazuje E. Giddens. Współczesne państwa narodowe, 
mimo wewnętrznej jedności, różnią się regionalizacją, dlatego poszczególne spo-
                                                        
15 A. Kłoskowska: Kultury narodowe u korzeni. Warszawa 1996, s. 125 
16 M. Pokrzyńska: Bukowina w perspektywie trans graniczności. W: J. Leszkowicza-Baczyyńskiego 

(red.): Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Kontynuacje i wyzwania. Zielona Góra 2001, 
t. 2, s. 123 

17 Nacionalnyj skład nasełennja czerniwec’koji obłasti ta joho mowni oznaky (za danymy Wseukrajinś-
koho perepysu nasełennja 2001 roku). „Czerniwećke obłasne uprawlinnja statystyky”. Czerniwci 2003, 
s. 42-45 

18 M. Pokrzyńska, op. cit, s. 124 
19 J. Hrycak: Prorok u swojij witczyzni. Franko ta joho spilnota (1856-1886). Kyjiw 2006 
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łeczeństwa i kultury włączają się w różne systemy międzyspołeczne. Jego zda-
niem, fakt ten ma bardziej istotne znaczenie, niż skłonni są uznawać socjolodzy. 
O ile wzajemny związek pomiędzy komponentami świata współczesnego wzmac-
nia się, powstaje problem określenia charakteru tych relacji.20 W związku z tym 
Giddens wiąże współczesność i tożsamość, o ile we współczesnych układach 
zmiany tożsamości wyglądają jak otwarcie i konstruowanie się w granicach proce-
su refleksyjnego, gdzie zmiany osobowościowe przeplatają się ze społecznymi.21 

Co mogą oznaczać zmiany społeczne na Bukowinie. Przede wszystkim od-
bywać się one będą pod wpływem procesów polityki międzynarodowej. 
W przededniu wejścia Rumunii do UE eksperci zaznaczali, że Bukowina ma wielką 
szansę stać się swoistym „laboratorium” procesów z Unią Europejską. W praktyce 
miało się to przejawić w odnowieniu szlaków komunikacji samochodowej i kolejo-
wej przez obwód czerniowiecki, jako dodatkowych odgałęzień piątego i dziewiąte-
go transeuropejskiego korytarza transportowego. Program Europejskiego instru-
mentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) „Rumunia – Ukraina – Mołdawia” na lata 
2007 – 2013 był zainicjowany wspólnie z Radą Euroregionu „Górny Prut” utworzo-
nego w 1998 roku. Jak zaznaczył przewodniczący Państwowej Administracji ob-
wodu Czernowieckiego, Wołodymyr Kulisz: „To zasadniczo przyśpieszy europejski 
tranzyt pasażersko-towarowy przez Ukrainę i będzie sprzyjać podołaniu dotacyjnej 
sytuacji regionu… Bukowiński węzeł transportowy z jego nasyceniem połączeń 
samochodowych i kolejowych na 1000 metrów kwadratowych plasuje się na trze-
cim miejscu na Ukrainie”.22 

Obwód Czerniowiecki mógłby otrzymać dywidendy od współpracy przygra-
nicznej na poziomie nieoficjalnym. Jednak strona rumuńska przeciąga podpisanie 
Umowy o małym ruchu przygranicznym (mimo opracowanego projektu, analogicz-
nego do odpowiednich umów z Polską, Słowacją i Węgrami). 

Bezpośrednie sąsiedztwo z UE bez wątpienia będzie wpływało na tożsamość 
lokalną. Na razie zajmuje ona czołowe miejsce wśród innych identyfikacji Bukowi-
nian. To nie tylko nie przeczy teorii S. Ossowskiego o „prywatnej” i „ideologicznej” 
ojczyźnie. Co więcej, ona wzmacnia poczucie przebywania na „swojej” ziemi, 
wśród „swojego narodu”, które są bezsprzecznie częściami większej całości, ogól-
noukraińskiej, chociaż wyróżniają się specyficznymi cechami, jak żaden inny re-
gion Ukrainy. Jednak w przypadku Rumunów i Mołdawian, którzy w strukturze 
etniczno-osadniczej reprezentowani są przede wszystkim, jako mieszkańcy wsi, 
można postawić pytanie: do jakiej wspólnoty oni przynależą? 

To pytanie wynika w pierwszej kolejności ze zmian o charakterze politycznym 
na Ukrainie początku lat 90. Przede wszystkim w polityce językowej niepodległej 
Ukrainy. Porównanie z innym wspólnotami etnicznymi pokazuje, że największy 
odsetek osób używających języka ukraińskiego znajduje się wśród Polaków. Prze-
ważająca większość Rumunów obwodu czerniowieckiego – 91,9 % uważa za swój 
język ojczysty – rumuński. Wśród Mołdawian 91,6 % nazywa językiem ojczystym – 
ukraiński.23 Na korzyść powyższego świadczy niedawny fakt: pod koniec 2008 roku 

                                                        
20 A. Giddens: Nowoczesność i tożsamość. «Ja» i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. 

Warszawa 2002, s. 47 
21 J.A. Kimieljow, N.Ł. Poljakowa: Tieorija obszczjestwa Entoni Giddensa. W: N.Ł Poljakowa (red.): 

Sowriemiennyje Sociołogiczieskije teorii obszczjestwa. Moskwa 1996, s. 47 
22 www.golos.com.ua/article/1174399575.html  
23 Nacionalnyj skład…, op. cit., s. 76 
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przedstawiciele rumuńskich towarzystw narodowo-kulturalnych obwodu Czerno-
wieckiego wysłali do wyższego kierownictwa państwa oświadczenie, w którym 
protestują, przede wszystkim przeciw uchwalonej przez rząd nowej koncepcji języ-
kowej, a także decyzji ministra oświaty Ukrainy, I. Wakarczuka. Minister nakazał, 
by część przedmiotów w szkołach z nauką w językach mniejszości była wykładana 
w języku ukraińskim. Rumuni zażądali dymisji ministra.24 Od czasu do czasu sły-
chać otwarte oświadczenia o ucisku wspólnoty rumuńskiej na Bukowinie.25 

Powstaje pytanie: kim są Rumuni, do jakiej większej wspólnoty poza granica-
mi swojej małej ojczyzny należą? Na ile w takiej sytuacji bliskość religijna Rumu-
nów i Ukraińców gwarantuje poczucie „bliskości” w wypadku dystansu społeczne-
go? Innymi słowami, co będzie silniejszym – bliskość religijna Rumunów i Ukraiń-
ców i ich państwowa przynależność, czy bliskość językowa i kulturowa Rumunów 
bukowińskich z etnosem po drugiej stronie granicy? Całkiem możliwe, że taka bli-
skość, to rezultat zaplanowanej działalności. Od czasu do czasu ukraiński obszar 
medialny zapełnia się informacjami o wydawaniu paszportów rumuńskich miesz-
kańcom Bukowiny. Jeszcze w roku 2002 znawcy problemu wskazywali, że znacz-
ne grupy młodzieży rumuńskiej wyjeżdżały do Rumunii w celu podjęcia nauki 
w ojczyźnie historycznej i często tam się osiedlali. Z kolei z rumuńskiej strony me-
dia prowadziły skierowaną do Rumunów bukowińskich propagandę, która w 
znacznym stopniu niosła podtekst irredentystyczny. Według O. Majborody, możli-
we, że określone zjawiska warto powiązać z negatywnym etnospołecznym położe-
niem niektórych wspólnot etnicznych. Na przykład, średniomiesięczna pensja ro-
botników  
i urzędników w rejonie hercyńskim obwodu czerniowieckiego była najniższa wśród 
innych regionów. Natomiast najwyższym w porównaniu z średnioobwodowym był 
koeficjent śmiertelności wśród dzieci. W rezultacie potencjał odrodzenia populacji 
rumuńskiej na Bukowinie zmniejszył się.26 

Wychodząc z teorii interakcjonizmu, można postawić pytanie: czy nastąpi 
wzrost pozytywnej samoidentyfikacji etnicznej Rumunów i Mołdawian, czy będzie 
wpływać na działania Rumunów i Mołdawian, a możliwe i Ukraińców? Czyli, jaki 
świat społeczny tworzą te grupy pod wpływem politycznych i ekonomicznych zmian 
różnego stopnia. Jak oni działają, a nie co deklarują. W zaznaczonym kontekście 
warto również postawić we współzależność i wzajemny wpływ stworzenie świata 
społecznego i zjawisko tak zwanej tolerancji bukowińskiej. W związku z tym można 
przypomnieć rozpowszechniony pogląd o cierpliwości mieszkańców Bukowiny. 
O tym pisali nie tylko miejscowi badacze, ale również Polacy, na przykład A. Kose-
ski, który nazwał region bukowiński niezmiernie tolerancyjnym.27 Należy przy tym 
zaznaczyć, że w ciągu XX wieku skład etniczno-religijny ludności Bukowiny uległ 
kardynalnej zmianie. Miały miejsce masowe emigracje Żydów, Niemców i Polaków 
do ojczyzn historycznych, i na dzień dzisiejszy największymi liczebnie mniejszo-
ściami etnicznymi Północnej Bukowiny pozostają wspólnoty rumuńska i mołdaw-
ska. W związku z tym wzrasta konieczność socjologicznego spojrzenia na zjawiska 
tolerancji, albo inaczej mówiąc – relacje miedzyetniczne na Bukowinie. Warto za-

                                                        
24 http://human-rights.unian.net/ukr/detail/189216 
25 http://press.cv.ua/news.php?id=5648 
26 O. Majboroda: Etnopolityczna sytuacja w Ukrajini: rehionalnyj wymir. W: Spryjannja poszyrennju…, 

op. cit., s. 23 
27 A. Koseski, op. cit., s 180 
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stanowić się, jak w dalszej perspektywie będzie rozwijać się dialog międzyetnicz-
nym; czy nie będzie miało miejsca sztuczne tworzenie żywego mitu, co do mię-
dzyetnicznej i międzykulturowej tolerancji. 

Większość takich wniosków wynika z danych statystycznych, w których obija 
się wieloetniczność regionu. Przypomnijmy chociażby, że według spisu z roku 
1910, na terytorium współczesnego obwodu czerniowieckiego żyło 4,46 % Pola-
ków, 8,12 % Niemców, 38,38 % Ukraińców, 12,86 % Żydów, 34,38 Rumunów.28 
Dwiema najliczniejszymi grupami rdzennej ludności na Bukowinie byli Ukraińcy 
i Rumuni. Rumuni zamieszkiwali w sposób zwarty w powiatach południowych (33-
34%), stosunkowo dużą część stanowili w powiatach: storożyneckim, seretskim, 
czerniowieckim i w samych Czerniowcach.29 Przy czym nie zarejestrowano maso-
wych przejawów religijnej albo językowej nietolerancji wobec przedstawicieli ja-
kichkolwiek grup etnicznych. Jednocześnie analiza prac o charakterze historycz-
nym, wydanych w różnych latach przez pracowników naukowych Uniwersytetu 
w Czerniowcach, świadczy, że wskaźniki etnosocjalne na Bukowinie zawsze wy-
różniały się z jednej strony dosyć niskim poziomem dla Ukraińców, Rumunów 
i Mołdawian, a z drugiej strony, trochę wyższym dla Niemców, Żydów i Polaków. 

Świadectwem tolerancji w kontekście politycznym może być obecność towa-
rzystw narodowo-kulturalnych w Czerniowcach (polskiego, żydowskiego, rumuń-
skiego i niemieckiego). W obwodzie wydawanych jest osiem czasopism w języku 
rumuńskim i ukraińskim, po jednym wydaniu w języku rosyjskim i jidysz. Na bazie 
czerniowieckiej obwodowej kompani radiowo-telewizyjnej transmituje się programy 
w języku rumuńskim i żydowskim (z pewnymi przerwami).30 

Logiczne, że trwałe sąsiedztwo Ukraińców z Rumunami i Mołdawianami na 
Bukowinie powinno sprzyjać zmniejszeniu dystansu między przedstawicielami tych 
etnosów, jednak wskaźniki na Ukrainie świadczą o czymś przeciwnym. Po pierw-
sze, poziom dystansowania narodowego wzrasta ogółem w kraju. Dla grupy dzie-
sięciu narodowości (wśród których są również Żydzi, Mołdawianie, Polacy, Rosja-
nie, Rumuni) indeks dystansu wzrósł z 4,4 w 1994 roku do 5,2 w 2008 roku (skala 
dystansu społecznego Emory Bogardusa). I chociaż wahania w wypadku każdej 
z nazwanych mniejszości odbywało się średnio w granicach od 4 do 5, to koeficjent 
dystansu tym niemniej rośnie.31 W latach 2002 – 2003 Katedra Politologii i Socjo-
logii Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego we współpracy z Regionalnym 
Centrum Podwyższania Kwalifikacji Państwowych Urzędników przy Czerniowiec-
kiej Administracji Państwowej przeprowadziły badanie dotyczące współczesnej 
sytuacji etnopolitycznej w obwodzie Czerniowieckim, które dało ciekawy i niejed-
noznaczny obraz na reprezentatywnej próbie (przepytano 1900 respondentów z 11 
rejonów obwodu i Czerniowiec). Mimo zachowania w obwodzie tradycyjnie życzli-
wych relacji między ludźmi różnych narodowości, analiza socjometryczna pokazu-
je, że w kategorii 5 % osób, które nieżyczliwie odnoszą się do innych narodowości, 
najwięcej znalazło się obywateli narodowości rumuńskiej i mołdawskiej. Do tego, 
w roku 2003 w porównaniu z rokiem 2002, liczba przedstawicieli ludności rumuń-
sko-mołdawskiej, którzy nieżyczliwie odnoszą się do osób innej narodowości wzro-
sła niemal dwukrotnie, co może świadczyć, jak przypuszcza A. Krugłaszow, 
                                                        
28 O. Dobrżańskyj, op. cit., s. 75 
29 G.M. Skorejko, op. cit., s. 11 
30 Dodatky. W: Spryjannja poszyrennju..., op. cit., s. 305-310 
31 Ukraińskie suspilstwo 1994 – 2001: Rezultaty opytuwannja hromadśkoji dumky. Kyjiw 2001, s. 33-38 
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o znacznej dynamice formowania negatywnych tendencji w relacjach międzyet-
nicznych w obwodzie.32 

Podsumowując, warto zaznaczyć, że na formowanie tożsamości grup etnicz-
nych Bukowiny wpływa położenie geopolityczne regionu, częste zmiany przynależ-
ności państwowej (w przeszłości) i polityka wewnętrzna. Wyprowadzając analogie 
z większością wschodnioeuropejskich pograniczy, należy zaznaczyć, że znaczenie 
granicy politycznej jest dla Bukowiny bardzo znaczące. Z punktu widzenia formo-
wania tożsamości jakiegokolwiek poziomu, znaczenie zasadnicze ma dojrzałość 
historyczna albo stałość granic administracyjno-politycznych, która wyznacza się 
dawnością i trwałością. Byłe granice administracyjno-polityczne minionych epok 
występują w roli współczesnych albo reliktowych rubieży kulturowych. Analogicznie 
do tego można mówić zarówno o tożsamości regionalnej, jak i o tożsamości teryto-
rialnej w ramach rejonów historyczno-kulturowych, która postępowo ściera się 
w świadomości masowej dzięki ustanawianiu nowych granic administracyjnych. 

Prawdopodobnie, głównym wskaźnikiem identyfikacji etnicznej Rumunów Bu-
kowiny jest język. Poza tym, jeśli językowa i lokalna samoidentyfikacja Rumunów 
i Mołdawian regionu jest bardziej stała, to tożsamość narodowa powinna być bu-
dowana w oparciu o ojczyznę ideologiczną. Dla określenia tego potrzebne są dal-
sze badania. 

Przystąpienie Rumunii do UE, jako wskaźnik integrowania państwa do prze-
strzeni europejskiej może wpływać na podwyższenie etnicznej lub narodowej (być 
może szybciej) tożsamości Rumunów Bukowiny. Pośrednio przejawia się  
to w poczuciu „dumy” ze swojego narodu. 

                                                        
32 A. Krugłaszow: Bukowynśka etnopolityczna mozajika. Istoryczna spadszczyna ta suczasni tendencji. 

„Politycznyj menedżment” 2004, nr 2, s. 60 
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Wiesław STACH 
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im Mieszka I w Poznaniu 
 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE JAKO SPECJALNOŚĆ KSZTAŁCENIA 
 
 
Zadaniem każdego demokratycznego państwa prawa jest zagwarantowanie 

swoim obywatelom poziomu bezpieczeństwa, który jest przez nich akceptowalny, 
który umożliwia im osiągnięcie odpowiedniego poziomu życia, i który będzie gwa-
rantował im dalszy rozwój. 

W literaturze przedmiotu, z ogólnego pojęcia bezpieczeństwa, wyodrębnia się 
różne jego rodzaje w odniesieniu do społecznego otoczenia i działalności człowie-
ka, czasu czy miejsca. W konsekwencji, ze względu na stale poszerzający się za-
kres ochrony przed zagrożeniami i specjalizacji co do podejmowania przedsię-
wzięć ochronnych w zakresie bezpieczeństwa, pojawiło się określenie rodzajowość 
bezpieczeństwa. Jest ona także efektem wzrastających oczekiwań społecznych 
w zakresie podnoszenia standardów bezpieczeństwa. W badaniach naukowych 
wiąże się z jednej strony z wieloznacznością tego pojęcia, a z drugiej, z koniecz-
nością jego dookreślenia.1 

Powyższa rodzajowość bezpieczeństwa jest charakterystyczna przede 
wszystkim dla nauk prawnych. To w ramach tych nauk, w konkretnych artykułach 
i paragrafach, bezpieczeństwo odnoszone jest najczęściej do państwa i obywatela. 
Wskutek takiego odniesienia, przedstawia się bezpieczeństwo państwa zarówno 
zewnętrzne jak i wewnętrzne a nadto wskazuje się na bezpieczeństwo wewnętrz-
ne, bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny czy bezpieczeństwo obywateli.  

Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, spokoju i porządku publicznego od 
lat należy do zadań wielu organów administracji publicznej, zarówno administracji 
rządowej, jak i samorządowej. Część z tych organów odgrywa w tym zakresie rolę 
podstawową, są one bowiem specjalnie powołane do realizacji zadań z dziedziny 
bezpieczeństwa i porządku publicznego i należą do nich np. Policja, Agencja Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, a część pełni rolę uzupełniającą np. Państwowa In-
spekcja Farmaceutyczna, Państwowa Inspekcja Sanitarna.  

W historii administracji wskazuje się, że podstawowym podmiotem wykonują-
cym zadania bezpieczeństwa i porządku publicznego w państwie była policja, na-
tomiast wraz z rozwojem administracji oraz przyznaniem jej władztwa administra-
cyjnego, także administracji przypisano rolę w zakresie kształtowania bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego. 

Wraz z przemianami o charakterze demokratycznym powstawały inne osoby 
prawne prawa publicznego, tworzył się samorząd, powstawały organizacje spo-
łeczne, które w nauce prawa administracyjnego określane są jako podmioty admi-
nistracji. Wpływ na ich rozbudowę i poszerzanie zadań z zakresu bezpieczeństwa 
i porządku publicznego miały niewątpliwie rozrost zadań administracji w związku 
z pojawieniem się nowych zagrożeń, a także zwiększanie oczekiwań społecznych. 
Doprowadziło to do wykształcenia się określonego systemu podmiotów uprawnio-
nych do podejmowania działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publiczne-

                                                        
1 Zob. S. Pieprzny: Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rzeszów 2008, ss. 11 – 15 
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go. W systemie tym znajdują się zarówno organy administracji państwowej jak 
i inne podmioty prawa publicznego.2 

W demokratycznych państwach prawnych, respektujących prawo obywateli do 
bezpieczeństwa, prawo to znajduje potwierdzenie w normach konstytucyjnych jako 
element podstawowych praw i wolności obywatelskich. Świadczy to o istocie bez-
pieczeństwa.  

Konstytucja RP w art. 5 wymienia, wśród zadań państwa, zapewnienie bez-
pieczeństwa obywateli. W Konstytucji RP pojęcie to używane jest jeszcze w innych 
postanowieniach: 

- art. 5 – RP (...) zapewnia wolność i prawa człowieka i obywatela oraz bez-
pieczeństwo obywateli(...); 

- art. 31 ust. 3 – ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wol-
ności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są 
konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub po-
rządku publicznego bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności 
publicznej (...); 

- art. 45 ust. 2 – wyłączenie jawności rozprawy może zaistnieć ze względu 
na moralność, bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny (...); 

- art. 53 ust. 5 – wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona je-
dynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony 
bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności; 

- art. 61 ust. 3 – ograniczenie prawa (do uzyskiwania informacji o działalno-
ści organów władzy publicznej) może nastąpić wyłącznie ze względu na 
(...) ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu 
gospodarczego państwa; 

- art. 74 ust. 1 – władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpie-
czeństwo ekologiczne (...); 

- art. 76 – władze publiczne chronią konsumentów (...) przed działaniami za-
grażającymi (...) prywatności i bezpieczeństwu; 

- art. 126, ust. 2 – Prezydent RP (...) stoi na straży suwerenności 
i bezpieczeństwa państwa (...); 

- art. 146 ust. 4 – Rada Ministrów w szczególności (...) zapewnia bezpie-
czeństwo zewnętrzne i wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny; 

- art. 229 – w razie zewnętrznego zagrożenia państwa (...) Prezydent RP na 
wniosek Rady Ministrów może wprowadzić stan wojenny (...); 

- art. 230 – w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpie-
czeństwa obywateli lub porządku publicznego Prezydent RP na wniosek 
Rady Ministrów może wprowadzić (...) stan wyjątkowy (...). 

Przedstawione zapisy będące postanowieniami konstytucyjnymi dobitnie 
świadczą, że bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny wiążą się z koniecz-
nością ich ochrony a ewentualne zagrożenie tych stanów uzasadniają lub wręcz 
nakazują, podjęcie działań przez powołane do tego organy administracyjne.  

Bezpieczeństwo publiczne to jeden z rodzajów bezpieczeństwa wewnętrzne-
go, które w swej istocie podkreśla ukierunkowanie działań na rzecz społeczności 
i człowieka, w odróżnieniu od bezpieczeństwa wewnętrznego, które raczej koja-

                                                        
2 Zob. S. Pieprzny: Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym. Rze-

szów 2007, ss. 134 – 147 
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rzone jest z bezpieczeństwem struktur państwa i zachowaniem ich zdolności do 
reagowania. W literaturze przedmiotu sformułowano wiele definicji tego pojęcia. 
Najistotniejsze z nich przedstawiają się wymagają przytoczenia.  

Bezpieczeństwo publiczne … to stan faktyczny wewnątrz państwa, który 
umożliwia – bez narażania na szkody z jakiegokolwiek źródła – normalne funkcjo-
nowanie organizacji państwowej i realizację jej interesów, zachowanie życia, zdro-
wia i mienia jednostek żyjących w tej organizacji oraz korzystanie przez te jednost-
ki z praw i swobód zagwarantowanych konstytucją i innymi przepisami prawa.3  

Bezpieczeństwo publiczne … to system urządzeń prawnych i określonych 
stosunków społecznych, regulowany przez prawo, którego celem jest odwracanie 
niebezpieczeństwa grożącego życiu, zdrowiu i mieniu ludzi oraz usuwających 
skutki tych zagrożeń. Źródłami tych zagrożeń mogą być zarówno gwałtowne czyny 
ludzi, jak i działania sił przyrody.4 

Bezpieczeństwo publiczne ... oznacza utrzymywanie nienaruszalności życia, 
zdrowia godności, wolności, majątku i porządku prawnego oraz podstawowych 
urządzeń państwa.5 

Bezpieczeństwo publiczne ... to taki stan, w którym ogółowi obywateli indywi-
dualnie nieoznaczonemu, żyjącemu w państwie i społeczeństwie, nie grozi żadne 
niebezpieczeństwo i to niezależnie od tego, jakie były jego źródła. Ochrona (...) 
należy do państwa, które zakreśla granice bezpieczeństwa i wypowiada się co jest 
niezgodne z bezpieczeństwem i co zakłóca lub może utrudniać normalne funkcjo-
nowanie państwa.6 

Bezpieczeństwo publiczne ... to pewien pożądany stan rzeczy, gwarantujący 
niezakłócone funkcjonowanie urządzeń publicznych w państwie oraz bezpieczeń-
stwo życia obywateli obejmujące ochronę ich życia i zdrowia oraz mienia. Bezpie-
czeństwo publiczne może być zakłócone przez człowieka umyślnie lub nieumyślnie 
i czyn taki może nosić znamiona przestępstwa lub wykroczenia, ale może być rów-
nież zakłócone niezależnie od woli człowieka, czyli przez siły przyrody: powodzie, 
pożary, zawalenia budowli, zatrucia środowiska itp.7  

Uogólniając tak zdefiniowane bezpieczeństwo publiczne należy wskazać, że 
jest to pewien stan lub pożądany stan, który w odniesieniu do ludzi obejmuje ich 
życie, zdrowie i mienie, a w odniesieniu do instytucji, gwarantuje ich normalne 
funkcjonowanie.  

Bezpieczeństwo publiczne jest zadaniem ustawowym wielu podmiotów admi-
nistracji publicznej różnych szczebli. Dla przykładu samorząd województwa realizu-
je zadanie ustawowe, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa publicznego.8 

Rozważania dotyczące bezpieczeństwa publicznego nie byłyby pełne bez 
wskazania na poglądy teoretyczne odnoszące się do pojęcia porządku publiczne-

                                                        
3 J. Zaborowski: Prawne środki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Warszawa 1977, 

s. 11 
4 S. Bolesta: Pojęcie porządku publicznego w prawie administracyjnym. „Studia prawnicze” 1983, nr 1, 

s. 243 
5 E. Ochendowski: Prawo administracyjne, część ogólna. Toruń 2006, s. 131 
6 E. Ura: Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa. Rzeszów 1988, s. 101 
7 S. Pikulski: Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego. W: W. Bednarek i S. Pikulski 

(red.): Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie 
transformacji ustrojowo-gospodarczej. Olsztyn 2000, s. 101 

8 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590), 
art. 14 
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go. Pojęcia te rozpatrywane były i są w doktrynie łącznie, z uwagi na ich związek. 
Łącznie też zazwyczaj wskazywane są oba pojęcia w przepisach prawnych. Nie-
kiedy jeszcze prawodawca używa takich pojęć jak spokój publiczny, ład publiczny 
czy ład społeczny. Nie wnoszą one jednak nowych treści, a ich zakres pojęciowy 
mieści się w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

„Porządek” w języku polskim oznacza: regularny układ, rozkład, rozstawienia, 
plan czegoś; należyty ład, stan czegoś; czystość, schludność.9 Jeśli do tak okre-
ślonego pojęcia doda się słowo „publiczny”, które w języku polskim oznacza: doty-
czący ogółu ludzi, służący ogółowi, przeznaczony, dostępny dla wszystkich; zwią-
zany z jakimś urzędem, z jakąś instytucją,10 to można określić, że porządek pu-
bliczny jest pewnym pożądanym stanem organizacyjnym w państwie i społeczeń-
stwie.  

W rozważaniach naukowych przedstawianych w ostatnich latach sformułowa-
no także wiele definicji lub określeń pojęcia porządek publiczny. Oto niektóre 
z nich. 

Porządek publiczny ... to ogół niepisanych reguł zachowania się jednostki 
w miejscach publicznych, których przestrzeganie jest – według panujących poglą-
dów – niezbędną przesłanką uporządkowanego życia obywateli we współczesnym 
państwie.11 

Porządek publiczny ... to system norm, zasad prawnych i zwyczajowych, regu-
lujących współżycie ludzi w ogóle lub jedynie ich zachowanie się w miejscach pu-
blicznych, to konkretny fragment rzeczywistego współżycia ludzi.12 

Porządek publiczny ... to istniejący aktualnie stan stosunków i urządzeń spo-
łecznych zapewniających bezpieczeństwo, spokój oraz ład w miejscach ogólnie 
dostępnych, regulowany normami prawnymi i zasadami współżycia społecznego.13 

Porządek publiczny ... to pozytywny stan kreowany przez normy prawne i po-
zaprawne (normy moralne, zasady współżycia międzyludzkiego) akceptowane 
i stosowane przez większość, zapewniający prawidłową koegzystencję i rozwój 
pojedynczych ludzi i ich zbiorowości przy aktywnym udziale podmiotów publicz-
nych, odpowiedzialnych za realizację zadań w tym zakresie. Ma zapewnić normal-
ny rozwój życia społecznego i zapewnić przestrzeganie przepisów dotyczących 
zachowania się w miejscach publicznych, czystości urządzeń użyteczności pu-
blicznej, przepisów dotyczących rejestracji pojazdów, przepisów budowlanych, 
przeciwpożarowych, prawa wodnego, ewidencji ludności, itp.14 

Można zatem przyjąć, że porządek publiczny stanowi często, ale nie zawsze, 
element bezpieczeństwa publicznego. Może być także przejawem bezpieczeństwa 
publicznego. O jego randze świadczy fakt, iż w zadaniach ustawowych samorządu 
gminnego, zadaniach własnych, porządek publiczny wymieniono w pierwszej ko-
lejności, tj. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony prze-
ciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego 

                                                        
9 Słownik Języka Polskiego t. 2, Warszawa 1979, s. 832 
10 Ibidem, s. 1074 
11 E. Ura, op. cit., s. 125 
12 L. Falandysz: Pojęcie porządku publicznego w prawie karnym i karno-administracyjnym. „Palestra” 

1969, nr 2, s. 67 
13 W. Kubala: Przedmiot ochrony przepisów dotyczących przestępstw przeciwko porządkowi publiczne-

mu. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1978, nr 2, s. 44 
14 S. Pieprzny: Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w …, op. cit., s. 39 
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magazynu przeciwpowodziowego.15 Podobna sytuacja, podkreślająca wagę po-
rządku publicznego, występuje w zadaniach ustawowych samorządu powiatowego, 
tj. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.16 

Na co dzień porządek publiczny przejawia się w przestrzeganiu norm praw-
nych, moralnych, obyczajowych i religijnych przez osoby fizyczne i inne podmioty, 
a skutkiem jego przestrzegania jest harmonizacja życia poszczególnych jednostek 
i społeczności ludzkich. 

W literaturze przedmiotu definiuje się także pojęcie bezpieczeństwo i prządek 
publiczny, a ... jest to stan zapewniający ochronę życia, zdrowia, mienia i innych 
wartości przed bezprawnymi działaniami oraz ochronę zasad współżycia społecz-
nego i stosunków regulowanych normami prawnymi i zwyczajami.17  

Tak określany w badaniach naukowych zakres wiedzy i obszar zainteresowa-
nia nauki o bezpieczeństwie a zarazem zadania różnych podmiotów administracji 
publicznej znalazły swoje odzwierciedlenie w dydaktyce, w formie kierunków stu-
diów. Podstawę prawną tych działań stanowi, rozporządzenie Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku.18 Na mocy tego dokumentu 
uczelnie wyższe rozpoczęły edukację na następujących kierunkach studiów: bez-
pieczeństwo narodowe oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Tym samym zostały 
„wysłuchane” głosy wielu znawców problematyki bezpieczeństwa, teoretyków i 
praktyków, którzy od wielu lat zabiegali o to, aby problematyka bezpieczeństwa 
stała się dziedziną dydaktyki. 

W rzeczywistości społecznej, problematyka bezpieczeństwa jest bardziej zło-
żona niż to potocznie wynika z ogólnodostępnych informacji. Jednym z istotnych 
problemów jest ilość podmiotów realizujących zadania z zakresu kształtowania 
bezpieczeństwa narodowego czy bezpieczeństwa publicznego. Bez żadnego 
uproszczenia można stwierdzić, że każdy podmiot funkcjonujący w Rzeczypospoli-
tej Polskiej, niezależnie do jakiej grupy administracji publicznej zostanie zaliczony, 
realizuje różne zadania z zakresu różnorodnych aspektów bezpieczeństwa. Niektó-
re podmioty mają wprost określone zadania ustawowe, natomiast zadania innych 
w tym zakresie wynikają pośrednio z ich zadań statutowych. 

Ponadto ani podmioty realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa, ani za-
grożenia jakie mogą wystąpić, do jakich podmioty muszą być przygotowane nie 
występują pojedynczo i w odrębnych przedziałach czasowych. Najczęściej podmiot 
bezpieczeństwa realizujący swoje zadania ustawowe występuje w grupie podmio-
tów.19 Również każdy rodzaj podmiotu bezpieczeństwa (instytucja, grupa społecz-
ne, człowiek) może być co do zasady zagrożony nie jednostkowym niebezpieczeń-
stwem, ale grupą różnych rodzajów zagrożeń. Taki splot występujących uwarun-
kowań w analizowanej problematyce w znacznym stopniu komplikuje zarówno 

                                                        
15 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591), art. 7. 
16 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592), 

art. 4. 
17 W. Kitler (red.): Obrona Cywilna (niemilitarna) w obronie narodowej III RP. Warszawa 2001, s. 134 
18 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standar-

dów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia 
i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki. 
(Dz.U. z 2007 r., Nr 164, poz. 1166) 

19 Zob. np. A. Misiuk: Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno – 
ustrojowe. Warszawa 2008; J. Sługocki: Prawo administracyjne. Podstawowe zagadnienia ustrojowe. 
2007 
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problem oceny stanu bezpieczeństwa danego podmiotu, jak i powoduje określone 
trudności merytoryczne we właściwym przygotowaniu programów kształcenia dla 
studiów pierwszego i drugiego stopnia.  

Niemniej jednak, bazę teoretyczną dla przygotowania programów kształcenia 
i stworzenia spójnej koncepcji przygotowania studentów do podejmowania proble-
matyki bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, tworzą standardy kształcenia dla 
poszczególnych kierunków studiów. W analizowanym zakresie, wytyczne – zarów-
no dla studiów pierwszego jak i drugiego stopnia - zamieszczone są w Załączniku 
nr 10 do wspomnianego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

Standardy te określają obszerny wykaz kwalifikacji absolwenta kierunku bez-
pieczeństwo narodowe, z których należy wskazać takie jak: ... ogólna wiedza inter-
dyscyplinarna z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej 
w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych; ... umieć analizować 
i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzyso-
wego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej; ... znać zasady funkcjo-
nowania podmiotów bezpieczeństwa; ...powinien być przygotowany do pracy 
w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeń-
stwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzyso-
wego. 

W części trzeciej standardów zawarte są ramowe treści kształcenia, które 
dzielą się na grupy treści. I tak grupa treści podstawowych obejmuje:  

- kształcenie w zakresie filozofii;  
- kształcenie w zakresie historii;  
- kształcenie w zakresie geografii;  
- kształcenie w zakresie ekonomii;  
- kształcenie w zakresie wiedzy o państwie i prawie;  
- kształcenie w zakresie administracji;  
- kształcenie w zakresie organizacji i zarządzania;  
- kształcenie w zakresie współczesnych systemów politycznych. 
Zawarte w standardach treści kształcenia umożliwiają studentom uzyskanie 

wiedzy z danej dziedziny wiedzy naukowej, przy czym zarazem określono jej mini-
malny zakres, który musi zostać uwzględniony w procesie przygotowania sylabu-
sów przedmiotowych. 

Każda grupa treści kształcenia formułuje efekty kształcenia – umiejętności 
i kompetencje, których uwzględnienie pozwoli na uzyskanie podobnej wiedzy 
w zakresie treści podstawowych i kierunkowych we wszystkich uczelniach kształ-
cących na kierunku bezpieczeństwo narodowe.  

W programie kształcenia zakłada się, że po zrealizowaniu wskazanych 
przedmiotów, złożeniu egzaminów lub zaliczeń, studenci będą rozumieć istotę 
wiedzy z danej dziedziny; potrafią rozróżnić podstawowe kategorie pojęciowe opi-
sujące daną dziedzinę; opisać i dokonać interpretacji zjawisk występujących 
w danej dziedzinie; będą rozumieć procesy zachodzące w rzeczywistości społecz-
nej; umieć interpretować przepisy prawne, szczególnie w obszarze bezpieczeń-
stwa narodowego; znajdować powiązania i wzajemne relacje między wiedzą o 
bezpieczeństwie narodowym a wiedzą z zakresu innych nauk; samodzielnie po-
szukiwać sposobów rozwiązywania problemów dydaktycznych w zakresie nauki o 
bezpieczeństwie; analizować kompetencje i zadania administracji rządowej i samo-
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rządowej oraz administracji specjalnej, z uwzględnieniem realizacji zadań na rzecz 
bezpieczeństwa narodowego.  

Według tej samej metodologii opracowano kolejny dział, grupę treści kierun-
kowych, która obejmuje: 

- kształcenie w zakresie teorii bezpieczeństwa;  
- kształcenie w zakresie prawnych podstaw bezpieczeństwa;  
- kształcenie w zakresie polityki bezpieczeństwa;  
- kształcenie w zakresie strategii bezpieczeństwa;  
- kształcenie w zakresie systemu bezpieczeństwa narodowego;  
- kształcenie w zakresie zarządzania kryzysowego;  
- kształcenie w zakresie międzynarodowych stosunków politycznych;  
- kształcenie w zakresie międzynarodowych stosunków wojskowych. 
Standardy kształcenia w ostatniej części przedstawiają wymogi w zakresie 

tzw. innych wymagań, które powinny uwzględniać realizację takich zajęć jak wy-
chowanie fizyczne, języki obce, technologia informacyjna. Ponadto nakazują, by 
program nauczania zawierał treści poszerzające wiedzę humanistyczną w wymia-
rze nie mniejszym niż 60 godzin, oraz przewidywał zajęcia z zakresu ochrony wła-
sności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Standardy 
określają także, aby przynajmniej 50% zajęć stanowiły seminaria, ćwiczenia lub 
konwersatoria. 

Tym samym wymogi ministerialne obejmują 850 godzin, z przewidzianych 
2000 godzin zajęć w okresie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. Ponadto 
uczelnia zobowiązana jest zaplanować 1150 godzin we własnym zakresie, 
uwzględniając specyfikę uczelni czy regionu, a także umożliwiając realizację pro-
gramu studiów według planów autorskich w obrębie tworzonych specjalności 
kształcenia. 

Analiza propozycji wielu uczelni dostępna na stronach internetowych dowodzi, 
że w ramach tego kierunku, najczęściej realizowane są dwie specjalności: bezpie-
czeństwo publiczne oraz zarządzanie kryzysowe.  

Specjalność bezpieczeństwo publiczne jest najczęściej realizowane w trakcie 
ostatniego, trzeciego roku studiów w wymiarze około 700 godzin na studiach sta-
cjonarnych. Z dokumentów opracowanych na potrzeby realizacji tej specjalności 
wynika, że celem studiów, w najogólniejszym zarysie, jest przygotowanie absol-
wentów do radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych związanych z co-
dziennym funkcjonowaniem w swoich środowiskach (zagrożeniami cywilizacyjny-
mi), ale także w sytuacji klęsk żywiołowych, czy zjawisk o charakterze terrorystycz-
nym. Zakład się, że absolwenci będą wyróżniać się zarówno ogólną wiedzą z za-
kresu bezpieczeństwa publicznego jaki i sposobów radzenia sobie w codziennej 
sytuacji wynikającej z procesów zmiany społecznej, niestabilnego rynku pracy, 
przemocy w szkole, patologii społecznych, niewłaściwego wykorzystywania Inter-
netu itp. Uzyskanie tak rozległej wiedzy umożliwi im skuteczne podejmowanie dzia-
łań i nawiązywanie współdziałania w zakresie zagrożeń, prognozowania, przeciw-
działania, eliminowania i usuwania skutków wielu zagrożeń. Specjalistyczna wie-
dza z zakresu systemów kierowania bezpieczeństwem gmin, powiatów oraz woje-
wództw będzie ich atrybutem w sytuacjach kryzysowych i w sytuacjach zagrożeń. 

Tak nakreślony cel studiów na specjalności bezpieczeństwo publiczne, będzie 
osiągnięty poprzez realizację m.in. takich przedmiotów jak: 

- bezpieczeństwo gospodarcze; 
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- bezpieczeństwo kulturowe; 
- bezpieczeństwo militarne; 
- bezpieczeństwo społeczne; 
- bezpieczeństwo wewnętrzne; 
- organizacje pozarządowe w bezpieczeństwie narodowym; 
- przeciwdziałanie terroryzmowi; 
- psychologia bezpieczeństwa; 
- zwalczanie przestępczości. 
Przedstawione przedmioty tej specjalności zawierają treści kształcenia, które 

obejmują taki obszar wiedzy akademickiej, który umożliwi studentom zrozumienie 
istoty podejmowanego i zdefiniowanego problemu, zakreślenie obszaru zaintere-
sowania, ukazania struktury funkcjonalnej oraz jakże licznych uwarunkowań cha-
rakterystycznych dla funkcjonowania państwa, społeczeństwa i człowieka. Istotnym 
elementem opracowanych sylabusów przedmiotowych jest ciągłe i systematyczne 
odwoływanie się do jakże licznych podstaw prawnych działań podmiotów w zakre-
sie kształtowania bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego.  

Uwzględnienie w programie kształcenia, wytycznych ministerialnych w zakre-
sie obowiązku realizowania przynajmniej połowy zajęć w formie innej niż wykład, 
tj. w formie seminarium, ćwiczeń lub konwersatorium tworzy możliwości doskona-
lenia u studentów umiejętności analizy dokumentów prawnych, pracy z literatura 
naukową, a także wypowiadania się, występowania przed audytorium, kierowania 
małymi zespołami ludzi. Takie umiejętności są niezwykle istotne we właściwym 
wypełnianiu obowiązków w instytucjach realizujących różne zadania z zakresu 
kształtowania różnych obszarów bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu. 
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NOWE METODY OCENY ZASIĘGU MIGRACJI POZIOMEJ I PIONOWEJ 

PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH W GLEBIE PRZYDROŻNEJ  
 
 
Pierwiastki śladowe, emitowane do środowiska leśnego na skutek budowy  

i użytkowania dróg przez pojazdy, mogą powodować szereg niekorzystnych zmian 
zachodzących w strefie przydrożnej, czego konsekwencją może być pogorszenie 
stanu zdrowotnego drzew i obniżenie jakości i wartości surowca drzewnego. Pier-
wiastki śladowe stanowią zagrożenie dla wszystkich składników biosfery.1 Pod 
pojęciem „pierwiastki śladowe” rozumie się metale, których gęstość jest większa od 
5,0 g/cm3 i można je podzielić na te, które są niezbędne we właściwych ilościach 
dla prawidłowego funkcjonowania komórki roślinnej (takie jak Fe, Cu, Mn, Co, Zn, 
Ni), a dopiero ich nadmiar jest szkodliwy oraz na te, które są niewykorzystywane 
w metabolizmie komórkowym (takie jak Cd, Hg, Al), a ich toksyczne działanie jest 
już zauważalne w niskich stężeniach.Drogi, ze względu na ruch samochodów oraz 
stosowane do ich budowy materiały, mogą w istotny sposób zanieczyszczać śro-
dowisko przyrodnicze, między innymi pierwiastkami śladowymi. Uruchamiane 
pierwiastki metaliczne mogą zanieczyszczać środowisko zarówno w najbliższym 
otoczeniu jezdni, jak i w pewnej od niej odległości. Na terenie otwartym, w pobliżu 
tras szybkiego ruchu, szerokość strefy o wysokim stopniu skażenia różnymi związ-
kami chemicznymi szacuje się na 30-50m. Dalsze 100-150 metrów od korony drogi 
uznaje się za zanieczyszczone w stopniu zmniejszającym znacząco produkcję 
masy roślinnej.2 Najlepszy sposób, aby przeciwdziałać temu zjawisku to wprowa-
dzenie wzdłuż drogi, w pasie strefy ekotonowej odpowiedniej zieleni izolacyjnej.3 
Szczególnie istotne zagadnienie w tworzeniu zespołów zieleni stanowi prawidłowy 
dobór gatunków drzew. 

Wszystkie pierwiastki chemiczne występujące w nadmiernych ilościach mogą 
stwarzać warunki stresowe dla świata ożywionego. Jednak pierwiastki śladowe są 
szczególnie aktywne i szkodliwe ze względu na spełnianą przez nie specyficzną 
rolę w procesach biochemicznych oraz charakterystyczne interakcje typu syner-
gicznego lub antagonistycznego z innymi pierwiastkami. Zjawisko interakcji polega 
na wzajemnym oddziaływaniu jonów lub związków chemicznych, w wyniku którego 
biologiczny efekt działania określonego pierwiastka jest uzależniony od obecności 
i stężenia innych jonów lub substancji chemicznych. W zależności od interakcji, 
efekt może powodować zwiększenie (synergizm) lub zmniejszenie (antagonizm) 
zachodzącego procesu. Zjawisko interakcji odgrywa istotną rolę, ponieważ często 

                                                        
1 A. Sadowska, G. Obidowska, M. Rumowiska: Ekotoksykologia. Toksyczne czynniki środowiskowe 

i metody ich wykrywania. Warszawa 2000  
2 A. Lis, M. Lis: Modelowe zespoły zwartej zieleni izolacyjnej przy autostradzie na siedliskach żyznych. 

„Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus” 4 (2) 2005, s. 37-48 
3 Ibidem 
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wywołuje zaburzenia równowagi chemicznej w poszczególnych organizmach, co 
w konsekwencji może prowadzić do nieoczekiwanych skutków biologicznych. 
Zmiany we wzajemnych proporcjach pierwiastków śladowych mogą przyspieszać 
pewne procesy przy jednoczesnym hamowaniu innych, powodując dysfunkcję 
w tkankowej przemianie materii. Od zawartości pierwiastka śladowego w glebie 
będą zależeć zachodzące w niej procesy mikrobiologiczne i biochemiczne.4 

W artykule zaprezentowano badania monitoringowe wybranych pierwiastków 
śladowych, które mogą być uruchamiane do środowiska leśnego w wyniku stoso-
wania niektórych materiałów do budowy dróg publicznych i leśnych oraz ich użyt-
kowania: miedź, cynk, kadm, ołów, chrom i nikiel. Pierwiastki te uruchamiane są 
w wyniku użytkowania pojazdów, procesów korozji i ścierania się ruchomych meta-
lowych części, okładzin hamulcowych i opon,5 a także z nawierzchni drogowych 
wykonanych z różnego typu odpadów poprzemysłowych.6 Największa ilość pier-
wiastków śladowych koncentruje się w pasie około 15m od drogi.7 

Celem zaprezentowanych badań była ocena zasięgu migracji poziomej 
i pionowej pierwiastków śladowych w glebie w sąsiedztwie drogi krajowej o dużym 
natężeniu ruch samochodowego.  

 
METODY BADAŃ 
Zanieczyszczenie i oddziaływanie pierwiastków śladowych na rośliny można 

badań różnorodnymi metodami. Jedną z najnowszych metod pozwalającą na iden-
tyfikację zanieczyszczeń pierwiastkami śladowymi środowiska jest metoda magne-
tometryczna. Metoda ta, stanowiąca alternatywę do kosztownych metod geoche-
micznych, opisuje zdolność danej substancji do zmian namagnesowania pod 
wpływem zewnętrznego pola magnetycznego.8 Na terenach zanieczyszczonych 
podatność magnetyczna jest znacznie większa w stosunku do naturalnej.9 Proce-
dura pomiarów podatności magnetycznej (PM) oparta jest na związku pomiędzy 
podatnością magnetyczną a zawartością pierwiastków śladowych w środowisku 
glebowym. BECKWITH i in. wykazali zależność liniową pomiędzy zawartością czą-
stek magnetycznych a zawartością miedzi, żelaza, ołowiu i cynku w pyłach pocho-
dzenia antropogenicznego. Jeżeli cząstki magnetyczne oraz znaczna część pier-
wiastków metalicznych dostających się do gleby w wyniku imisji przemysłowych 
pochodzi z tych samych źródeł, możliwe jest zastosowanie cząstek magnetycznych 
jako wskaźnika zanieczyszczenia gleby. 

                                                        
4 H. Babich, G. Stotzky, M. Schiffenbauer: Comparative toxicity of trivalent and hexavalent chromium to 

fungi. Bull. Environ. Contamin. Toxicol. 28, s. 452-459, 1982; W. Barabasz, B. Hetmańska, P. To-
masik: The metal – metal interactions. Part I. Escherichia coil. Walter, Air Soil Pollut. 52, s. 337-357, 
1990 

5 T. Magiera: Wykorzystanie magnetometrii do oceny zanieczyszczenia gleb i osadów jeziornych. 
Zabrze 2004, s. 130 

6 A. Czerniak: Zanieczyszczenie i bioindykacja stref ekotonowych lasu mieszanego świeżego (LMśw) 
w zasięgu oddziaływania cementowo-gruntowych podbudów drogowych. „Rozprawy Naukowe” 
Zeszyt 257. Poznań 2004, s. 191 

7 V. Hoffmann, M. Knab, E. Appel: Magnetic susceptibility mapping of roadside pollution. Explor. 66, 
p. 313-326, 1999 

8 Z. Strzyszcz, T. Magiera: Record of industrial pollution in Polish ombrotrophic peat bogs. Physics and 
Chemistry of the Earth. 26, 11-12: 859-866, 2001 

9 T. Magiera, Z. Strzyszcz, M. Ferdyn, B. Gajda: Screening of anthropogenic dust pollutions in topsoil by 
using magnetic proxies. Environmental Engineering Studies. Edited by Pawłowski et al. New York 
2003, p. 399-407 
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Podatność magnetyczna obliczana jest z następującej zależności: 

 
gdzie: 
M namagnesowanie (moment magnetyczny jednostki objętości substancji) 

(A×m-2) 
x objętościowa podatność magnetyczna 
H natężenie pola magnetycznego (A×m-2) 
Podatność magnetyczna jest w systemie SI wielkością bezwymiarową. 
Do pomiarów użyto miernika podatności magnetycznej wyposażonego w an-

gielski czujnik terenowy MS2D firmy „Bartington Instrument” (rys. 1). Czujnik po-
datności magnetycznej w celu precyzyjnego określenia pozycji geograficznej mie-
rzonego punktu zintegrowano z systemem GPS „Pathfinder” amerykańskiej firmy 
„Trimble”. Sprzęt pomiarowy udostępnił Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska 
PAN w Zabrzu. 
 

 
Rysunek nr 1. Bartington do wykonywania pomiarów magnetometrycznych gleb 

 
Badania magnetometryczne są szczególnie przydatne na obszarach leśnych, 

gdzie długotrwała depozycja zanieczyszczeń następuje w sposób niezakłócony 
zabiegami agrotechnicznymi, a naturalny układ profilu glebowego ułatwia interpre-
tację ekologiczną. Analiza pionowego rozkładu podatności magnetycznej w profilu 
glebowym pozwala na wskazanie źródła jej pochodzenia (antropogeniczne lub 
naturalne). Ferrimagnetyki odkładające się w glebach leśnych będących pod presją 
antropogeniczną gromadzą się głównie w podpoziomie detrytusowym, czyli na 
głębokości około 3-7cm. Podatność magnetyczna gleb jest ściśle skorelowana 
z koncentracją pierwiastków śladowych.10 Wartości podatności magnetycznej gleb 
κ wynosząca poniżej 30×10-5 jednostek SI charakteryzują gleby terenów uważa-
nych za „czyste ekologicznie”,11 gdzie stopień antropopresji jest niewielki. Podat-
ność magnetyczna na powierzchni gleby wynosząca od 30 do 50×10-5 jednostek SI 
                                                        
10 J. Lis, A. Pasieczna: Atlas Geochemiczny Polski. Warszawa 1995 
11 T. Magiera, J. Lis, J. Nawrocki, Z. Strzyszcz: Podatność magnetyczna gleb Polski. Warszawa 2002 
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może oznaczać potencjalne zagrożenie środowiska przez metale ciężkie, ponie-
waż ilość przynajmniej jednego z metali przekracza wartość graniczną dopusz-
czalną dla gleb terenów leśnych (Dz.U.02.165.1359). Średnia krajowa podatność 
magnetyczna gleb leśnych w Polsce wynosi 22×10-5 jednostek SI. 

W maju 2007r. wykonano pomiary powierzchniowej i pionowej podatności 
magnetycznej gleb przy drodze krajowej nr 11. Punkty badawcze powierzchniowej 
podatności magnetycznej drogi oraz sąsiadujących z nią gleb zlokalizowano 
w 3 transektach badawczych prostopadłych do korony drogi przy następujących 
fragmentach drogi krajowej: 

6) Transekt 1 - asfaltowy zjazd autobusowy (z uwagi na intensywne hamowa-
nie i ruszanie pojazdów, czego konsekwencją może być intensywna emisja 
pierwiastków śladowych do środowiska). 

7) Transekt 2 - łuk drogi (z uwagi na hamowanie i intensywne zużywanie czę-
ści samochodowych). 

8) Transekt 3 - odcinek drogi z pasem przeciwpożarowym, zlokalizowanym 
w odległości 12m od korony drogi. 

Sposób lokalizacji transektów doświadczalnych przedstawia rys. 1. 
 

 
Rysunek nr 1. Lokalizacja transektów badawczych 

 

W każdym wyznaczonym transekcie badawczym wykonano 10 pomiarów po-
wierzchniowej podatności magnetycznej. 

Pomiary pionowej podatności magnetycznej wykonano w odległości 10 i 12m  
od krawędzi drogi nr 11. Pobrano sondą Huga rdzenie glebowe o długości 20cm  
i średnicy 35mm. Pomiary podatności magnetycznej w rdzeniach wykonano czujni-
kiem MS2F Bartington z rozdzielczością 0,2mm. Badania wykonano w sąsiedztwie 
rosnących brzóz brodawkowatych. Rdzenie glebowe pobrano z zachowaniem na-
turalnego układu profilu glebowego. 

 
WYNIKI BADAŃ 
Wyniki badań zasięgu migracji pierwiastków śladowych w glebie przydrożnej 

w układzie poziomym przedstawiono na rys. 2. 
 

Transekt 1 

Transekt 2 

Transekt 3 

LAS 

LAS 
PAS PRZECIW-
POŻAROWY 
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Rysunek nr 2. Rozkład powierzchniowej podatności magnetycznej w glebach przyle-

gających do drogi krajowej 
 
gdzie: 
Transekt 1: łuk drogi 
Transekt 2: asfaltowy zjazd autobusowy 
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Transekt 3: odcinek drogowy z pasem przeciwpożarowym zlokalizowanym 
w odległości 12m od korony drogi 

 
Reprezentatywne wyniki badań zasięgi migracji pierwiastków śladowych 

w glebie przydrożnej w układzie poziomym przedstawiono na rys. 3 i 4. 
 

 

Rysunek nr 3. Rozkład pionowej podatności magnetycznej gleb przy łuku drogowym 
 

 
Rysunek nr 4. Rozkład pionowej podatności magnetycznej gleb przy asfaltowym zjeź-

dzie autobusowym 
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ANALIZA WYNIKÓW 
We wszystkich analizowanych transektach badawczych wartości podatności 

magnetycznej malały wraz z odległością od drogi. W odległości 5m od korony drogi 
wartości κ nie przekraczały średnich wartości przyjętych dla gleb Polski.  

Najwyższe wartości powierzchniowej podatności magnetycznej zanotowano 
przy asfaltowej zatoce autobusowej, gdzie intensywne hamowanie i ruszanie po-
jazdów przyczynia się do zwiększonego uruchomiania pierwiastków metalicznych 
do strefy ekotonowej. Również i tutaj nie zaobserwowano migracji ferrimagnetyków 
w głąb strefy ekotonowej.  

Maksymalne wartości pionowej podatności magnetycznej wystąpiły na głębo-
kości 5-10cm i nie przekroczyły wartości 80×10-5 jednostek SI. Pierwiastki śladowe 
kumulowały się w wierzchniej warstwie gleby (warstwa humusowa). 

Przeprowadzone badania wykazały, iż stężenie pierwiastków śladowych za-
grażające homeostazie środowiska leśnego sięga leśnej strefy ekotonowej. 
W dalszej odległości otrzymane wartości były mniejsze od uznanej za tło geoche-
miczne dla obszaru Polski. Zastosowana w pomiarach aparatura magnetometrycz-
na pozwala na rozróżnienie źródeł naturalnych (m.in. podłoże geologiczne) od 
antropogenicznych (m.in. użytkowanie i budowa dróg). Możliwość szybkiej i do-
kładnej oceny stanu środowiska w oraz natychmiastowe uzyskanie wyników 
w terenie to tylko część z zalet metody magnetometrycznej, która może być jedną 
z metod stosowanych w monitoringu środowiska leśnego. Uzyskane wyniki podat-
ności magnetycznej gleb są spójne z tymi, które otrzymano w wyniku laboratoryjnej 
analizy chemicznej. 
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Karolina FLIEGER 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

DZIEJE POLSKICH FORMACJI POLICYJNYCH DO OKRESU 
MIĘDZYWOJENNEGO 

 
 
Na gruncie prawa pojęcie „Policja” jest ujmowane w dwojaki sposób. W zna-

czeniu przedmiotowym oraz w znaczeniu podmiotowym. W przedmiotowym ujęciu 
„Policja” obejmuje sferę działalności państwa. W podmiotowym natomiast ujęciu 
„Policja” jest odnoszona do korpusów osobowych specyficznie zorganizowanych. 
Często w tym znaczeniu policja jest zorganizowana na wzór wojskowy. Celem 
policji jest ochrona konstytucyjnego ustroju państwa i zapewnianie ładu, porządku 
i bezpieczeństwa publicznego.1  

Termin „policja” sięga korzeniami Grecji i pochodzi od słowa politea. W tłuma-
czeniu termin ten znaczy zarządzanie miastem. W następstwie słowo to zostało 
przejęte przez język łaciński jako politia. Takie rozumienie tego terminu było aktu-
alne aż do XIX wieku. Wtedy to policja zaczęła być rozumiana jako instytucja za-
pewniająca porządek i bezpieczeństwo publiczne.2 

W okresie od powstania państwa polskiego w X wieku do rozbicia dzielnico-
wego w XII wieku uformował się system organów władzy książęcej dworskiej i lo-
kalnych. Opierał się on na wzorcu państwa karolińskiego. Wówczas administracja 
książęca obejmowała wąski zakres, czyli ograniczała się do kontaktów zewnętrz-
nych, zarządu wojskowego, sądowego i skarbowego.3 

W średniowieczu ściganie przestępców należało głównie do poszkodowanych. 
Był to ich obowiązek i prawo jednocześnie. Pomóc mógł takiemu człowiekowi tylko 
ród lub plemię. Podówczas każda krzywda wyrządzona członkowi rodu pociągała 
solidarność całego rodu. Był to swego rodzaju odwet. Należy dodać, że rozróżnia-
no już wtedy różne kategorie przestępstw przeciwko władzy panującego, religii, 
instytucji państwa lub obyczajom. Sprawców tych przestępstw ścigano z urzędu.  

Trzeba podkreślić, że w X-XII wieku nie były rozdzielone funkcje administra-
cyjne, policyjne i sądownicze. Nie istniał wyspecjalizowany aparat policyjno-
śledczy. Dlatego też niektórzy urzędnicy obok swoich funkcji sprawowali też funk-
cje policyjne.4  

Urząd wojewody był najstarszym i najwyższym urzędem terenowym w dawnej 
Polsce. W otoczeniu pierwszych Piastów spotkać już można wojewodów. W XII 
i XIII wieku znaczenie wojewody znacząco wzrosło. Do tego stopnia, że nieraz 
stawali się oni zagrożeniem dla panującego. Dlatego też w na przełomie XIII i XIV 
wieku władza wojewody została ograniczona. Należy wspomnieć, że urząd woje-
wody został utrzymany aż do czasów zaborów. 5 

Największe zmiany w Policji przypadły na XIV i XV wiek. Wtedy do podstawo-
wych cech państwa zaliczano silną władzę panującego oraz bezwzględne posłu-

                                                        
1 S. Sagan: Organy i korporacje ochrony prawa. Warszawa 2001, s. 153 
2 S. Pieprzny: Policja, organizacja i funkcjonowanie. Warszawa 2003, s. 11 
3 A. Misiuk: Instytucje policyjne w Polsce. Zarys dziejów od X wieku do współczesności. Szczytno 2006, 

s. 9 
4 Ibidem, s. 10 
5 Ibidem, s. 11 
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szeństwo poddanych. Wtedy prawo policyjne było utożsamiane ze zbiorem 
oświadczeń woli panującego i one miały wówczas moc prawną.6 

Dopiero w XVII wieku policję skojarzono z działalnością państwa odnoszącą 
się do ochrony bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego. Policja jest wytwo-
rem państwa policyjnego, policyjnego w znaczeniu dzisiejszych czasów obowiązu-
je od momentu wejścia w życie pruskiego Allgemeines Landrecht, czyli od 1794 
roku oraz od wejścia w życie francuskiego kodeksu karnego z 1795 roku.7 

W okresie zborów istniała Dyrekcja Policji. Był to jeden z resortów. Do zdań 
Dyrekcji policji należało między innymi zapobieganie i zwalczanie przestępstw 
pospolitych, buntów i rozruchów miejscowej ludności, nadzór nad przestrzeganiem 
obyczajów, nadzór nad miastem, kontrola ruchu osobowego, wystawianie paszpor-
tów, cenzura prasy i publikacji, kontrola miar i wag, nadzór nad więziennictwem. 
Wyżej wymienione zadania sprowadzały się do rozumienia władzy policyjnej. 
Wówczas kierownictwo Dyrekcji Policyjnej było powierzone Aleksandrowi Potoc-
kiemu.8 

W konstytucyjnym okresie Królestwa Polskiego rozbudowano system instytucji 
policyjnych. Dużą wagę władze carskie przywiązały do działania służb policyjnych 
sprawujących funkcję kontrwywiadu politycznego, które skupiały swój wysiłek na 
inwigilacji niepodległościowych inicjatyw działaczy polskich w Królestwie. Utworzo-
no jednostki policji politycznej, które były niezależne od siebie. Miały one różnych 
zwierzchników i środki dyspozycyjne, wydające polecenia.9 

Rola służb policyjnych stała się dominująca. Rodzimy aparat policyjny terrory-
zował społeczeństwo polskie. Kierownicy służb zaczęli być skorumpowani. Budziło 
to wiele skandali. Korupcja, nieudolność zawodowa oraz bezkarność policjantów 
miały duży wpływ na negatywny wizerunek służb policyjnych w opinii publicznej 
Królestwa Polskiego. Dlatego po wybuchu powstania listopadowego niezadowole-
nie społeczne zwróciło się przeciwko funkcjonariuszom i tajnym współpracownikom 
policji.10 

W drugiej połowie XIX wieku rozpoczęto systematyczne badania nad prawem 
policyjnym. W 1871 roku wyszło pierwsze wydanie „Prawo policyjne” I. Andrzejew-
skiego. Był to dwutomowy podręcznik. Natomiast w 1908 roku w Petersburgu 
W. Deriużyński opublikował podręcznik, który nosił także tytuł „Prawo policyjne”. 

Stopniowy rozwój prawa policyjnego zaczął następować także w krajach kultu-
ry prawa niemieckiego. W Niemczech i Austrii ukazały się prace O. Mayera 
i G. Jellinka. Ponadto w 1899 roku H. Vincent wydał „The Police Code”. 

W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, a władzę wykonawczą przejęła 
lewica niepodległościowa. Wówczas wzrosło znaczenie Milicji Ludowej. W efekcie 
9 stycznia 1919 roku Naczelnik Państwa powołał do życia Policję Komunalną,11 
która powstała z przekształcenia milicji miejskich i powiatowych. W czasie funkcjo-
nowania Milicji Ludowej i Policji Komunalnej dążono do utworzenia jednolitej, scen-
tralizowanej służby policyjnej.12  

                                                        
6 S. Pieprzny, ob. cit., s. 12 
7 W. Kawka: Policja w ujęciu historycznym i współczesnym. Wilno 1939, s. 14 
8 A. Misiuk: Instytucje policyjne…, op. cit., s. 38 
9 Ibidem, s. 43 
10 Ibidem, s. 45 
11 To instytucja porządkowa o charakterze całkowicie samorządowym. 
12 A. Misiuk: Policja państwowa 1919-1939r. Warszawa 1996, s. 14-15 
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W lutym 1919 roku przygotowywano projekt ustawy o zunifikowanej służbie 
bezpieczeństwa. Według SB winna ona być organem państwowym, a nie samo-
rządowym. Utrzymanie służby miało być przez skarb państwa (3/4 kosztów) oraz 
przez organizacje samorządowe (1/4 kosztów). Straż została oparta na wzorach 
wojskowych i całkowicie miała podlegać ministrowi spraw wewnętrznych. W kwiet-
niu i maju 1919 roku zreorganizowano służbę bezpieczeństwa. Podporządkowano 
Milicję Ludową i Policję Komunalną jednej wspólnej Komendzie Głównej. Komen-
dant obu tych formacji miał podlegać ministrowi spraw wewnętrznych i sprawować 
władzę zwierzchnią nad jednostkami terenowymi Milicji Ludowej i Policji Komunal-
nej. Terenowa struktura Straży opierała się na komendantach okręgowych, 
a władza nadrzędna w tych jednostkach była w gestii komendanta okręgu i jego 
zastępcy. Komendantom okręgowym został podporządkowany niższy szczebel 
struktury, a mianowicie komendy obwodowe, które istniały przy każdym komisaria-
cie rządowym i w większych miastach. Należy wspomnieć, że na czele obwodu 
miał stać komendant o stopniu komisarza. W lipcu 1919 roku zrezygnowano z na-
zwy „Straż Bezpieczeństwa” i od tego czasu przyjęto nazwę „ Policja Państwowa”. 

Ustawa o Policji Państw. uchwalona została przez Sejm 24 lipca 1919 r. Poli-
cja Państwowa była państwową organizacją służby bezpieczeństwa, a głównym jej 
zadaniem była ochrona bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Policja 
miała spełniać rolę organów wykonawczych władz państwowych i samorządowych.  

21 lutego 1921 roku przekształcono Wydział Bezpieczeństwa Publicznego 
w Komendę Główną Policji Litwy Środkowej. Natomiast 26 lutego powołano od-
dzielny pion policji, czyli służbę śledczą z Urzędem Śledczym w Wilnie. Nade 
wszystko reorganizacji uległa Komenda Główna. Zmiany te powodowały zwiększe-
nie samodzielności organów terenowych. 13 września 1921 roku została zniesiona 
Komenda Policji Państwowej dla byłej Galicji. Z kolei 6 kwietnia 1922 roku Komen-
da Główna Policji Państwowej Litwy Środkowej została podporządkowana w spra-
wach organizacyjnych, dyscypliny i wyszkolenia Komendzie Głównej Policji Pań-
stwowej w Warszawie. Natomiast w sprawach służby bezpieczeństwa i czynności 
wykonawczych delegatowi rządu w Wilnie. 13 marca 1928 roku ukazało się rozpo-
rządzenie prezydenta RP o Policji Państwowej.  

Po 1926 roku nastąpiły znaczne zmiany w przepisach dyscyplinarnych doty-
czących Policji Państwowej. Na mocy rozporządzenia prezydenta RP z 13 marca 
1928 r. wprowadzono odpowiedzialność karną za przewinienia służbowe. W 1932 
r. przygotowywano reorganizację resortu spraw wewnętrznych. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych zamierzano sprowadzić do klasycznej roli ministerstwa policji. 

W latach 1923-1936 dążono do ustalenia modelu współpracy terenowych or-
ganów administracji z jednostkami policji. Władze policyjne zarządzały podległymi 
urzędami, natomiast w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
były organem wykonawczym w dyspozycji wojewodów i starostów. Starostów tego 
też powodu w 1936 roku ukazał się okólnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
który nakazywał meldowanie się oficerów policji u kierowników władz administracji 
ogólnej podczas uroczystości państwowych. Następnie, bo w 1938 r. zabroniono 
urzędom policyjnym prowadzenia korespondencji z konsulatami państw obcych. 
Konflikty kompetencyjne trwały w latach 1926-1939. Jednakże miały one inny wy-
miar niż w latach 1918-1926.13 

                                                        
13 Ibidem, s.17-126 


