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WPROWADZENIE
Z przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce kolejny numer Przeglądu
Naukowo-Metodycznego „Edukacja dla Bezpieczeństwa”.
Przegląd Naukowo-Metodyczny jest kwartalnikiem. W Przeglądzie publikujemy artykuły oryginalne i przeglądowe z zakresu specjalności i dyscyplin naukowych uprawianych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, oraz
sprawozdania z konferencji naukowych, a także recenzje ciekawszych publikacji
naukowych, pojawiających się na rynku wydawniczym. „Przegląd NaukowoMetodyczny” to swoiste forum wymiany doświadczeń i poglądów w szerokim zakresie merytorycznym.
W dziale Pedagogika Sławomir Hinc, kontynuując temat przeplatania się wzajemnych wpływów edukacji i społeczeństwa, przedstawił koncepcję reprodukcji
kulturowej Pierre’a Bourdieu. Alicja Skrok, Marcin Skrok i Piotr Jurkowski kontynuują krytyczną analizę diet w chorobie cukrzycowej, będącej chorobą cywilizacyjną
naszych czasów. Z nowych tematów, możemy zapoznać się ze strukturą potrzeb
wolnoczasowych młodzieży w świetle badań sondażowych, które przybliżają nam
Andrzej Kusztelak oraz Natalia Tworek, a w związku ze stale rosnącą rolą Internetu w naszym życiu, zamieściliśmy artykuły Jolanty Chęć, opisującej systemy
e-leraningowe w społeczeństwie nauki oraz Mariusza Karasińskiego, skupiającego
się na niebezpieczeństwa płynących ze strony Internetu, który jest nie tylko źródłem wiedzy ale także szerzącej się w sposób łatwy i niekontrolowany patologii.
W dziale Historia numeru, który mają państwo w rękach, Zbigniew Dziemianko
wraz z Waldemarem Łagodowskim, postanowili przybliżyć czytelnikom system
edukacji obronnej młodzieży szkolnej w czasach II RP. Magdalena GawrońskaGarstka skupiła się na językoznawstwie przełomu XIX i XX wieku.
Dział zarządzania czwartego numeru Przeglądu Naukowo-Metodycznego poświęcony został metodyce prowadzenia dochodzenia powypadkowego w zakładzie
pracy, którą przedstawił dla nas Przemysław Bury, a także zarządzaniu projektem
od powstania do jego realizacji w opinii Anny Bociągi. Wiesław Otwinowski dostrzegając, iż armia to nie tylko kwestia toczonych wojen i bezpieczeństwa, ale
także przedsiębiorstwo wymagające dobrego zarządzania, opisuje aspekt ekonomiczny armii zawodowej w siłach zbrojnych RP.
W dziale Bezpieczeństwo znajdziemy interesujący artykuł Aleksandry Kruk,
opisujący działalność Hansa-Dietricha Genschera na rzecz rozbrojenia w UE. Zbigniew Dziemianko, kontynuując tematykę związaną z zarządzaniem kryzysowym,
tym razem podjął się wraz z Wiesławem Stachem opisania znowelizowanej ustawy
dot. zarządzania kryzysowego. Dalej, dzięki Helenie Marek, możemy przeczytać
o zagrożeniach naturalnych występujących współcześnie na terenie Polski, a także
o sposobach przeprowadzania akcji ratunkowych w placówkach oświatowych,
który to problem przybliżył nam Ryszard Dąbrowski.
Pozwalamy sobie wyrazić podziękowania Autorom poszczególnych artykułów
za przyjęcie zaproszenia do dyskursu na łamach Piątego Numeru Przeglądu
Naukowo-Metodycznego „Edukacja dla bezpieczeństwa”, bez których udziału
zeszyt ten nie mógłby powstać.
Życzę wszystkim interesującej lektury.
Agnieszka Czajkowska
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Sławomir HINC
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
PIERRE BOURDIEU O EDUKACJI I SPOŁECZEŃSTWIE
ORAZ REPRODUKCJI KULTUROWEJ
Odtwarzanie struktury społecznej przez system oświaty w ujęciu Pierre’a
Bourdieu
Pierre’a Bourdieu, patrząc na całość jego dorobku naukowego, trudno jednoznacznie zaklasyfikować do grona neomarksistów. Jednakże opierając się na treści jego wcześniejszych prac orzec można, że na początku swej naukowej kariery
był on właśnie przedstawicielem neomarksizmu. Socjologia Pierre’a Bourdieu wymyka się w rzeczywistości wszelkim klasyfikacjom. Jedni, patrząc na faworyzowanie przez niego idei klasowego podziału społeczeństwa i konfliktu społecznego,
mogą rzec, iż był on neomarksistą lub teoretykiem konfliktu, rozpatrującym przede
wszystkim istotę konfliktu kulturowego i kulturowej reprodukcji. Bourdieu sam
1
w pewnym momencie zaklasyfikował się jako konstruktywista strukturalistyczny.
Pisał on, iż: „Strukturalizm [...] oznacza, że nie tylko w systemach symbolicznych
(język, mit itd.), ale w samym świecie społecznym istnieją obiektywne struktury,
niezależne od świadomości i woli podmiotów działających, zdolne do kierowania
i wywierania nacisku na praktyki tych podmiotów bądź na przedstawienia, jakie one
2
tworzą”. Abstrahując od kwestii związanych z klasyfikacją poglądów omawianego
autora, przeanalizuję jego działalność pod kątem konfliktu kulturowego i kulturowej
reprodukcji.
Teoria Pierre’a Bourdieu dotycząca społecznej i kulturowej reprodukcji wciąż
przyciąga uwagę socjologów i pedagogów. Jego antropologiczne i historyczne
podejście do tych zagadnień wniosło nowy wymiar koherencji do socjologii edukacji. Pomimo że koncepcje Pierre’a Bourdieu wprowadziły do nauki takie pojęcia, jak
kulturowa arbitralność, kulturowy kapitał, dziedzictwo kulturowe, habitus, przemoc
symboliczna itp., które są coraz częściej wykorzystywane w dyskursie prowadzonym na gruncie nauk społecznych i humanistycznych, to nadmienić w tym miejscu
muszę, że koncepcje te nie są artykułowane w ramach pełnych i kompleksowych
teoretycznych ujęć rozwiniętych przez ich francuskiego twórcę. Są one często analizowane wybiórczo i fragmentarycznie, nie ukazując spójnej i logicznej całości,
którą tworzy ta teoria. W niniejszym tekście podejmę się krytycznej dyskusji teorii
francuskiego socjologa, w jej odniesieniu do socjologii edukacji.
Teoria reprodukcji została rozwinięta – podobnie jak inne neomarksistowskie
założenia – w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku, jako
odpowiedź na niepowodzenia powszechnej edukacji w Europie w zakresie realizowania społecznej równości. Pierwotnie niepowodzenia dzieci z niższych warstw
społecznych interpretowano w kategoriach związanych z jednostkowym – przede
wszystkim genetycznym – zróżnicowaniem inteligencji. Uwagę przywiązywano
głównie do cech charakterystycznych dla określonych uczniów, a nie do działań
podejmowanych przez szkołę jako instytucję.
1

Por. J.H. Turner: Struktura teorii socjologicznej. Warszawa 2004, s. 593
P. Bourdieu: Social Space and Symbolic Power, W: „Sociological Theory”, 1989, 7(1), s. 14; podaję
za: J.H. Turner, op. cit., s. 593
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Jest zjawiskiem normalnym dla materialistycznej teorii społeczeństwa, że grupy ludzkie muszą być analizowane jako systemy ekonomiczne z uwzględnieniem
3
ich kulturowej reprodukcji. Marksistowska koncepcja sposobu produkcji podkreślająca uprzywilejowanie systemu ekonomicznego umożliwiła również badanie systemów kulturowej reprodukcji. Społeczeństwa i grupy społeczne, w obrębie społeczeństw, muszą reprodukować, tak jak i produkują, w rzeczywistości można by
powiedzieć, że produkują one w porządku reprodukcyjnym, jak również w porządku zarządzania regulowanymi strukturami, które zdolne są do pomyślnej reprodukcji kulturowej. Strukturalna antropologia postrzegała oczywiście te struktury jako
rezydujące w pewnych ponadindywidualnych własnościach społecznych, które
regulują zachowania jednostkowe. Z kolei Pierre Bourdieu szczególną wagę przywiązywał do kulturowego kapitału i jego transmisji, ale nie jest to bynajmniej jednoznaczne z tym, że lekceważył on istotę kapitału ekonomicznego. Przeciwnie, Bourdieu krytykuje jedynie ignorancję analityczną związaną z kwestią „brutalnego faktu
4
powszechnego redukowania rzeczywistości do ekonomii”. Kapitał kulturowy, jak
odnotował Bourdieu, może egzystować w różnych formach: jako dobra kulturowe,
jak również w stanie instytucjonalnym, np. jako kwalifikacje edukacyjne. Ponadto
do kapitału kulturowego Bourdieu zalicza również kapitał społeczny jako „agregat
aktualnych lub potencjalnych zasobów, które są wpisane w stan posiadania pewnej
trwałej sieci, bardziej lub mniej zinstytucjonalizowanych wspólnych relacji, znajo5
mości i wspólnych doznań”. Kapitał społeczny to integracja wewnątrz sieci społecznych powiązań, która może być wykorzystana do partykularnych celów, jest on
interpretowany jako środek wyróżniający, wespół z kapitałem ekonomicznym i kulturowym.
Klasa społeczna, kultura i przemoc symboliczna
Sukces szkolny był za sprawą kapitału kulturowego kluczowym zagadnieniem
dla wszystkich grup społecznych, chociaż znacznie większe szanse na jego odniesienie miała klasa wyższa. Pytanie o to, dlaczego dzieci z tych klas były bardziej
efektywne w procesie edukacji, stało się kanwą badań prowadzonych przez Pierre’a Bourdieu i jego współpracowników. Bourdieu analizował rozmiary społecznych
nierówności we francuskim systemie szkolnictwa średniego i wyższego. Wykazał
on, że we wczesnych latach sześćdziesiątych dziecko rolnika we Francji miało
niewielkie szanse (ok. 10%), by dostać się na jakąkolwiek uczelnię wyższą, podczas gdy dziecko z rodziny wysoko postawionego dyrektora, wysokich rangą specjalistów, tj. lekarzy, prawników, czy architektów, miało aż 80% szans na to, by
zdobyć miejsce na uczelni wyższej.
Pierre Bourdieu przeprowadził dogłębne badania systemu edukacji we Francji
i doszedł do wniosku, że nie tylko preferuje on kulturę klasy wyższej, ale sprawia
również, iż prestiżowe uczelnie wyższe zasilane są – jak nadmieniłem powyżej –
aż w 80% przez przedstawicieli tej klasy. A wszystko to dokonuje się za sprawą
języka. Bourdieu analizował pytania testowe z egzaminów wstępnych na Ècole
Politechnique i na inne prestiżowe francuskie uczelnie wyższe. Doszedł do wnio3

Por. M. Bunge: A World of Systems. W: Ontology II, Treatise on Basic Philosophy, t. 5, DordrechtHolland-Reidel 1979
4
P. Bourdieu: The forms of capital. W: J.G. Richardson (red.): Handbook of Theory and Research for
the Sociology of Education, Greenwood-Nowy York 1986, s. 253
5
Ibidem, s. 248
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sku, że poziom pytań w testach odpowiada poziomowi większości francuskich
szkół średnich, ale słownictwo użyte do sformułowania tych pytań jest na tak wysokim poziomie, że tylko ludzie wychowujący się w tzw. sferach wyższych mogli
zrozumieć w pełni ich treść. Zatem osoba pochodząca z innej klasy mogła znać
odpowiedź na pytanie, ale nie znała języka, w którym dane pytanie zostało sformułowane. Subtelność kreowania takiej rzeczywistości według Bourdieu polega na
tym, że wszystko, co czyni klasa wyższa w stosunku do warstw niższych, dokonuje
6
się pod pozorem bezinteresowności i otwartości. Dodatkową cechą tego typu manipulacji jest fakt, iż dysponenci kultury prawomocnej „na zewnątrz” okazują duży
dystans wobec rzeczywistości i własnego dorobku kulturowego, choć jednocześnie
7
kultura jest ich bronią w walce o utrzymanie władzy.
Jak zauważył Bourdieu, podstawową płaszczyzną „uniwersalizacji kulturowych
arbitralności grupy dominującej” jest edukacja. Zdaniem Bourdieu, edukacja to
„narzucenie arbitralności kulturowej zakładającej scedowanie autorytetu [...], które
pociąga za sobą fakt, że instancja pedagogiczna odtwarza zasady arbitralności
kulturowej, którą jakaś grupa lub klasa narzuca jako godną odtworzenia [...] – działanie pedagogiczne pociąga za sobą pracę pedagogiczną polegającą na wdrażaniu, które musi trwać tak długo, aż uzyska się trwałe wykształcenie, to znaczy habitus, czyli wytwór interioryzacji zasad arbitralności kulturowej zdolnej do samoodtwarzania po zatrzymaniu działań pedagogicznych i tym samym do odtworzenia w
8
praktyce zasad zinterioryzowanej arbitralności”.
Istotny jest również fakt, że klasa dominująca, pragnąc chronić swoją pozycję
przed nadmiernie humanistycznymi postawami swoich członków, ukrywa fakt manipulacyjnego narzucania swej kultury innym w procesie edukacji nawet przed
„swoimi”. A prawda o tym procesie jest w pełni uświadomiona tylko w gronie „bezpośrednio dowodzących” klasą wyższą. Jak pisze Bourdieu: „W określonej formacji
społecznej system wszystkich działań pedagogicznych, ponieważ podlega skutkom
dominacji działań pedagogicznych dominującego, dąży do odtworzenia, zarówno w
klasach dominujących, jak i zdominowanych, nieznajomości obiektywnej prawdy o
kulturze prawomocnej jako dominującej arbitralności kulturowej, której odtwarzanie
9
wpływa na odtwarzanie układów sił”.
Pierre’a Bourdieu zajmowała w sposób szczególny walka o władzę i panowanie w społeczeństwie, a także język jako szczególny rodzaj oręża wykorzystywanego w tej walce. Stwierdził on, że w tej walce kultura i język oraz panowanie nad
nimi (odpowiednie posługiwanie się, „władanie” jednym i drugim), staje się sprawą
decydującą. Interesuje go dominacja symboliczna, czyli narzucenie przez jedną
klasę pewnego prawomocnego porządku społecznego, wyrastającego z kultury tej
klasy. To język jest głównym nośnikiem kultury i to za jego sprawą dominująca
klasa „hegemonów” tworzy obraz rzeczywistości, który jest reprodukcją struktury
społecznej i który sprawia, że podporządkowani przyjmują taką wizję rzeczywistości, dochodząc do wniosku, iż tak po prostu być musi.
6

W tym kontekście przychodzi mi na myśl postać Stanisława Wokulskiego i arystokracja zaprezentowana w Lalce B. Prusa. Arystokracja w tej powieści również zachowywała pozory pełnej bezinteresowności i otwartości w relacjach z przedstawicielami klasy średniej, choć w rzeczywistości pozory te służyły arystokracji do utrzymania dominującej pozycji w strukturze społecznej.
7
Por. P. Bourdieu, J-C. Passeron: Reprodukcja. Elementy teorii nauczania. Warszawa 1990, s. 196-231
8
Ibidem, s. 89-90
9
Ibidem, s. 89

12

Bourdieu wyznaczył również pola życia społecznego, pola walki o pozycję
społeczną. Jak napisałem powyżej, wyróżnił on również trzy typy kapitału: kapitał
ekonomiczny, kapitał społeczny i kapitał kulturowy. Do tych trzech typów dodał on
jeszcze czwarty, który nazwał kapitałem symbolicznym. Wiąże się on z określonym
10
prestiżem społecznym i jest wypadkową pozostałych trzech rodzajów kapitału.
Wraz ze zmianami, które zachodziły podówczas w strukturze ekonomicznej
i w biznesie, wszystkie grupy społeczne stawały się coraz bardziej zależne od formalnej edukacji, chroniącej – w pewnym sensie – „dziedziczne” dobra i pozycje
społeczne, pomagającej osiągnąć społeczny awans lub po prostu zachować pod11
stawowe ekonomiczne bezpieczeństwo. Bourdieu wskazywał, że zachodzące tak
gwałtownie zmiany cywilizacyjne prowadzą do tego, że ludzie, nawet z klas średnich, mogą zdobyć w szybkim tempie kapitał ekonomiczny, a w ślad za nim kapitał
społeczny. Kapitał kulturowy, jego zdaniem, stanowi dla klasy wyższej ostatni bastion obrony przed zewsząd napierającymi nuworyszami.
Klasa wyższa, która zdaniem P. Bourdieu jest zawsze retrospektywna, kontemplująca byt i teraźniejszość, posługująca się rozumowaniem teleologicznym,
dąży do podtrzymania dychotomizacji struktury społecznej, tzn. do zachowania
istniejącego podziału społeczeństwa na klasę dominującą i klasę zdominowaną.
Zatem klasa ta nie jest zainteresowana zmianami, a nie mając przewagi ekonomicznej i społecznej, ucieka się do tzw. przemocy symbolicznej, czyli manipulacji
kulturą i językiem. Bourdieu twierdzi, że edukacja narzuca kulturę grupy dominującej dzieciom z innych grup, stając się tym samym narzędziem przemocy symbolicznej, za sprawą którego wstępne nierówności są potwierdzane przez ignorowanie innych. Specyfiką tego zabiegu jest to, iż jest to jedyna forma przemocy, na
którą „ofiara” godzi się sama. Chodzi o to, że klasa wyższa tworzy tzw. kulturę
prawomocną, dominującą. Klasa ta lansuje swoją kulturę, pokazując ją jako jedynie
możliwą i najlepszą. Zabiegi te mają prowadzić do uznania, że to właśnie ta kultura
jest „wyższa”, lepsza, co doprowadzić ma do samodeprecjacji własnych preferencji
kulturowych. Jest to, najprościej rzecz ujmując, próba kreowania rzeczywistości
społecznej, stworzenia nakładki, pewnej wirtualnej rzeczywistości, która zostaje
narzucona innym w sposób bardzo subtelny, ale stanowczy. Mechanizm samodeprecjacji kulturowej, czyli zanegowania własnej kultury przez klasy niższe, pociąga
za sobą uznanie kultury klasy wyższej za prawomocną, czyli taką, która obowiązywać będzie w całym społeczeństwie. W takiej sytuacji zostaje jednocześnie uzasadnione twierdzenie o tym, że najlepiej funkcjonującymi ludźmi w ramach tej kultury są ci, którzy w niej zostali wychowani (uspołecznieni).
Znaczenie czynników ekonomicznych powiązanych z pozycją klasową, tj. dochód, warunki życia, środki na edukację itp., jest znacznie mniejsze – zdaniem
Bourdieu – aniżeli kulturowe zróżnicowanie i jego wpływ na pozycję społeczną.
Naukowiec ten identyfikuje główną metodę systemu edukacyjnego, na bazie której
możliwości edukacyjne poszczególnych dzieci są ograniczane lub poprawiane za
sprawą czynników kulturowych łączących się z klasą społeczną. Rodzinne postawy, wartości i doświadczenia miały dobrze udokumentowany wpływ na wysokie
prawdopodobieństwo sukcesów dziecka w szkole. W ówczesnej Francji organizacja programu nauczania w szkołach ponadpodstawowych, w ramach hierarchii
10
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różnych poziomów i specjalizacji, na którego szczycie stała łacina wespół z greką,
dostarczała rodzicom i nauczycielom schematu do interpretacji tego, co jest istotne
i odpowiednie dla poszczególnych dzieci. Schemat ten kształtował edukacyjne
i zawodowe oczekiwania, dostarczając standardów dla oceniania osiągnięć i możliwości, oraz był podstawą dla planowania albo długoterminowej kariery w „świecie
edukacji”, albo czegoś przypominającego mniej lub bardziej wydłużony „antrakt”
przed pracą.
W momencie, gdy ów schematyczny program nauczania, obejmujący klasyczne, współczesne i praktyczne ścieżki, był częścią szkolnictwa, stanowił również model ukazujący, do czego powinny dążyć rodziny w procesie dokształcania
dziecka w warunkach domowych. Rodziny mogły wykorzystywać ten program do
interpretacji niepowodzenia w szkole lub do kształtowania oczekiwań w stosunku
do dzieci, zgodnie z instytucjonalną gradacją możliwości i oczekiwań. A zatem
model kulturowy dobrego ucznia pochodzącego z klasy robotniczej zakładał konieczność wyboru łaciny, która oznaczała znaczący krok naprzód dla niego i jego
rodziny w procesie rozwijania kultury. W rodzinach funkcjonujących w ramach klasy wyższej proces nauczania w domu obejmował również formułę wprowadzania
dziecka w świat ważnych dystynkcji egzystujących w sztuce, muzyce, literaturze,
12
a nawet jedzeniu – we wszystkich dziedzinach kulturowej „konsumpcji” wyszukanie i „dobry smak” były niezbędne. Poprzez pedagogiczną pracę rodziny ustalano
zdolności dziecka, za sprawą domowego przygotowania rozwijano – zdaniem prowadzących szkoły – nie tylko podstawowe i osobowe dystynkcje, ale również dystynkcje klasowe, spoglądając „w dal” na akademicką przyszłość danej jednostki,
jako na proces kreowania i celebracji dystynkcji. Terminy kulturowy etos i późniejszy habitus były stosowane przez Bourdieu do opisania tych intelektualnych predyspozycji jako najważniejszych manifestacji, w ramach których używany był ję13
zyk.
Zróżnicowanie językowe i jego przełożenie na system edukacji
Zagadnienie znaczenia języka jako źródła kulturowych korzyści, Bourdieu
analizował nie tylko w wymiarze społecznego podziału egzystującego poza szkołami, ale zajmował się nim również przyglądając się relacji nauczania we francuskim szkolnictwie wyższym, a w szczególności sprawności komunikowania między
wykładowcą i studentem. Dokonał on zatem analizy tego, jak zewnętrzne zróżnicowanie przekłada się na wewnętrzne komunikowanie, w wymiarze uczelni wyższych. Rezultaty tej pracy uczony opublikował w monografii Rapport pédagogique
et communication oraz w książkach Les héritiers i w Reprodukcji.
Dowiadujemy się tam, iż studenci pierwszego roku okazują wyraźne zróżnicowanie w zakresie wiedzy, naukowego słownictwa i technicznych terminów, a najbardziej uderzająca różnica, to język wyniesiony przede wszystkim z komunikowania w domu i środowisku, w którym jednostka przez lata funkcjonowała. Wiedza na
uniwersytetach przekazywana jest w kontekście „lingwistycznego niezrozumienia”
z wieloma studentami udowadniającymi niemożność zrozumienia i wyjaśnienia
kluczowych terminów i teorii przywoływanych przez wykładowców. Początki wielu
pierwszoroczniaków na uczelniach wyższych – z powodów czysto językowych – są
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często bardzo trudne. W związku z tym próbują oni na początku swojej akademickiej drogi adaptować się do zastanych realiów poprzez naśladownictwo akademickiej formy i stylu komunikowania, co nie daje żadnej gwarancji na to, że któregoś
dnia owo naśladowanie przeobrazi się w ich indywidualny styl mówienia, ponieważ
proces odtwarzania nie jest równoważny z procesem nauki.
Kod komunikacji stosowany na uczelniach wyższych był retoryczny, faworyzował on zatem młodych ludzi z klasy wyższej, w której „arystokratyczny” styl językowy był kultywowany przez rodzinę. Studenci z rodzin „białych kołnierzyków”
i z rodzin robotniczych dysponowali odmiennymi stylami językowego komunikowania. Studenci pochodzący z klasy robotniczej posługiwali się kodem raczej starannym niż wytwornym, bardziej rozważnym aniżeli pewnym, a w związku z tym, był to
kod pozbawiony retorycznego stylu. Zdając egzamin, studenci z klasy robotniczej
dążyli do jasno określonego celu, którym było zaprezentowanie wiedzy, a nie poszukiwanie osobistej dystynkcji poprzez elegancki i asertywny styl prezentowany
przez studentów z klasy wyższej. Trening językowy jest – w ujęciu Bourdieu – centrum familijnej pracy pedagogicznej, ponieważ umiejętność rozszyfrowywania złożonej struktury społecznej i poruszania się w niej jest uzależniona od języka
transmitowanego przez rodzinę. Językowe zdolności dzieci wychowywanych w dobrze wyedukowanych rodzinach reprezentują część wspomnianego już kapitału
kulturowego. Używając w tym kontekście terminu „kapitał”, Bourdieu podkreślał nie
tylko znaczenie języka jako „surowca” umożliwiającego korzystną „inwestycję”, ale
również znaczenie szkoły jako „rynku”, na którym ceni się wartościowe zasoby
i który funkcjonuje za sprawą oczekiwań związanych z jakością lub potencjałem
owych „zasobów”. Kapitał kulturowy wikła zarówno kapitał językowy, jak i inne formy wiedzy wypracowane w rodzinie w ramach różnych dziedzin, które stanowią
widoczne owoce czasu, środków i pracy poświęconych przez rodziców i „zainwestowanych” w dziecko. W kontekście wychowania jednostki, które dokonuje się
w jej najmłodszych latach, Bourdieu pisał: „Wszystkie kulturowe przeszkody, które
biorą się z języka mówionego w domu są bez wątpienia najpoważniejsze i najbardziej podstępne, szczególnie podczas pierwszych lat nauki szkolnej, kiedy zrozumienie i manipulowanie słowami skupia szczególną uwagę opiniującego uczniów
14
nauczyciela”.
Zróżnicowanie językowe występujące podczas pierwszych lat nauki miało tak
doniosłe znaczenie dla Pierre’a Bourdieu, przede wszystkim z tego powodu, że nie
było ono likwidowane w procesie wieloletniej edukacji, lecz utrzymywało się z powodzeniem do czasu studiów wyższych. Bourdieu badał nie tylko znajomość języka u kandydatów na studia. Centrum jego zainteresowania stanowiło zróżnicowanie językowe samych studentów. W trakcie badań poprosił ich o zdefiniowanie
słowa gérophagie. Ci z niższym statusem pochodzeniowym chętniej przyznawali,
że nie znają tego słowa albo nieśmiało próbowali definiować to pojęcie, dobierając
starannie i ostrożnie określenia. To zachowanie kontrastowało z zachowaniem
studentów pochodzących z klasy wyższej, którzy byli śmiali, zdecydowani i bardzo
stanowczy, którzy wykorzystywali w pełni swoją wiedzę z zakresu greki i łaciny
w celu zdefiniowania tego słowa. Chociaż słowo to nie istnieje w języku francuskim, oni szybko i pewnie ustalili jego „pełne” znaczenie. Najlepszy wynik w teście
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językowym przygotowanym przez Bourdieu i jego współpracowników osiągnęli
studenci, którzy uczyli się języków klasycznych w szkole średniej. Ten rezultat
potwierdził tezę postawioną na początku badań, że język jest głównym źródłem
15
edukacyjnych nierówności.
Początkowa przewaga w kapitale kulturowym i kulturowym etosie, które związane są z klasą społeczną, jest nagradzana przez szkoły, stanowiąc tym samym
kluczowy punkt w dziecięcej karierze szkolnej. W sposób szczególny czynniki te
decydują o umieszczeniu uczniów w klasach, w których realizowane są programy
nauczania o różnym stopniu trudności, będące wypadkową wstępnego rozeznania
dotyczącego umiejętności dzieci. Okazuje się, że pochodzenie jest naczelnym
16
mediatorem w edukacyjnym kierowaniu i różnicowaniu uczniów.
Działania szkolne są jak sztafeta, wszystko w szkole dokonuje się etapowo,
z zachowaniem pierwotnego kierunku. To znaczy, że tendencja zwyżkowa wypracowana na początku procesu edukacji za pomocą stylu komunikowania, zostaje w
bardziej lub mniej obiektywny sposób podtrzymana do końca. Kulturowy kapitał
jest progresywnie przekładany na kapitał szkolny i naukowy, który kontroluje dostęp do najkorzystniejszych elementów programu nauczania w szkole, jak również
do najbardziej prestiżowych instytucji edukacji wyższej. Przekład kapitału kulturowego na kapitał szkolny nie mógłby mieć miejsca bez bezpośredniego udziału
pośredników, którymi są nauczyciele.
Nauczyciele nie mogliby przyjąć opisywanej formuły fundamentalnego różnicowania dzieci bez „poddania się” założeniu, że oni sami mieli pomyślne wyniki
w szkole tylko i wyłącznie dzięki „odkryciu” ich talentów przez nauczycieli. Każda
wyraźna zmiana metodologii mogłaby jednocześnie odsłonić kwestie związane
z tym, jak sami się uczyli i w zasadzie również to, że swój sukces zawdzięczają
bardziej pochodzeniu własnej rodziny i wynikającym z tego społecznym korzyściom
aniżeli całkowicie indywidualnym cechom „jakościowym” i własnym, wrodzonym
zdolnościom.
Akademicka autonomia i reprodukcja
Będzie niejako zaprzeczeniem tego, co już zostało napisane, gdy stwierdzę,
że Bourdieu utrzymuje, że szkoły reprodukują społeczne nierówności nie poprzez
zamierzone praktyki manipulacyjne lub poprzez jawnie antydemokratyczne uprzedzenia części kadry pedagogicznej, a raczej poprzez świadome dążenie do tego,
by uczniowie, a później studenci, robili to, w czym są naprawdę dobrzy. A proces
segregacji ze względu na uzdolnienia nosił w teorii Bourdieu miano segregacji
instytucjonalnej.
Jednak proces instytucjonalnej segregacji dokonującej się w ramach szkół bazował na nieustającej manifestacji kulturowego dystansu, przede wszystkim
w formie uczniowskiego języka opanowanego i używanego przez uczniów. Bardziej fundamentalnie rzecz ujmując, sposób użycia języka w szkole odzwierciedlał
również behawioralne oczekiwania w stosunku do uczniów, opierające się na wysokiej kulturze, która identyfikowana była – zdaniem Bourdieu – z klasą wyższą.
Zatem „bycie dobrym” nie dla wszystkich oznaczało to samo, ponieważ przekaz
wiedzy był zawsze bardziej zrozumiały tylko dla części uczniów. Nauczyciele nie
15
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oczekiwali od uczniów li tylko stosowania gramatycznie poprawnej mowy i imponująco bogatego słownictwa, a oczekiwali oni osobowości, która będzie kreowana za
sprawą mowy. W procesie tej autokreacji właściwości mowy zapewniają możliwość
„zaprezentowania” potencjału wybitnego umysłu, ponieważ zdolne dziecko potrafi
„uzewnętrzniać” swoją „duszę” poprzez obiektywne medium, którym w tym przypadku powinna być artystyczna i intelektualnie kontrolowana wypowiedź.
Nauczyciele tylko teoretycznie dążą do osiągania najlepszych wyników ze
wszystkimi uczniami, tak naprawdę ich działania opierają się na odtwarzaniu historii ich własnych relacji z „najlepszą” kulturą. Teza ta zakłada, że nauczyciele
w wyniku własnej edukacji zostali już niejako „ewolucyjnie” obciążeni założeniem o
jakościowej dominacji kultury klasy wyższej. Bourdieu twierdził, że tacy nauczyciele
będą dążyć do nagradzania „dobrych” uczniów, tzn. pochodzących z „kulturalnej”
rodziny, oraz „karania” tych, którzy mogą uczyć się kultury jedynie w szkole. Nauczycielskie zaangażowanie w odkrywanie „najlepszych” prowadzi głównie do odkrywania na nowo nie tyle najlepszych intelektualnie jednostek, co najlepszych
kulturowo. W ten sposób proces ten prowadzi do czynienia z klasy wyższej i jej
kultury źródła, z którego wywodzą się najlepsi uczniowie, studenci i naukowcy.
Szkoła jako instytucja ma za zadanie „wytwarzać” ludzi, którzy będą gotowi
zająć przygotowane dla nich pozycje, a w ten sposób również „odtwarzać” podziały
struktury społecznej. Szkoły również mają autoreprodukować swe zdolności „powielająco-odtwarzające”, tak by „dowodzący” nie musieli nieustannie kontrolować
jakości reprodukcyjnych zdolności tych instytucji. U Bourdieu czytamy: „Każdy
zinstytucjonalizowany system nauczania zawdzięcza specyficzne cechy swojej
struktury i swojego funkcjonowania faktowi, że powinien wytwarzać i odtwarzać –
dzięki własnym środkom instytucji – instytucjonalne warunki, których istnienie
i trwanie (autoreprodukcja instytucji) są niezbędne zarówno dla pełnienia jego własnej funkcji wdrażania, jak dla spełniania jego funkcji odtwarzania arbitralności
kulturowej, której jest wytwórcą (reprodukcja kulturowa) i której odtwarzanie przyczynia się do odtwarzania stosunków między grupami lub klasami (reprodukcja
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społeczna)”.
Kulturowe wymogi szkolnictwa
Sukces w „akademickim” programie nauczania szkoły średniej (tzn. takim, który wprost przygotowuje do studiów wyższych) wymaga od młodzieży uznawania
i wypełniania szerokiego zakresu intelektualnych i behawioralnych oczekiwań,
które są obce kulturze rodzinnej i społecznej większości z nich. Pojęcie kulturowego kapitału i kulturowego etosu nawiązuje do tych żądań, które dzieci powinny
wypełniać, używając języka i komunikując się w klasie. Określają one również to,
jak powinni oni postrzegać swoje zaangażowanie w pracę szkolną i rolę nauczyciela, oraz miejsce, które nauka powinna zajmować w ich publicznym i prywatnym
życiu. Zgodnie z oczekiwaniami nauczycieli, nauka powinna stać się obiektywnym
medium, za sprawą którego dziecko wyrabiałoby sobie własną tożsamość, oraz
które „rządziłoby” dziecięcą relacją ze światem innych. Poza przyswajaniem wiedzy
szkolnej, w grę wchodzi również naukowa orientacja w kierunku „kulturalnego życia”, jako formy pewnego dopełnienia, połączona z jednoczesnym uznaniem zalegitymizowanej kultury. Wejście w ten szkolny świat kulturowych dystynkcji, „dobre17
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go smaku” i erudycji, wymaga by dziecko rozpoznało swoje miejsce w klasie, do
której trafiło. Dziecko w klasie jest „modelowane” na podstawie założenia, że jego
rodzina już zajmuje określoną przestrzeń społeczną, w której określone dystynkcje
są sposobem na życie i mają one stać się dzięki procesowi edukacji udziałem tego
dziecka.
Jednakże bycie kształtowanym jako instrument kulturowej „konsumpcji”, który
zajmować ma w przyszłości „odgórnie” wyznaczoną pozycję społeczną, kształtowanym w procesie, w którym na czele stoją nauczyciele, jako mistrzowie „rzemiosła”, wymaga by uczeń był formowany na bazie emocjonalnego zaangażowania.
Wpajanie podstawowych dyspozycji do nauki (habitus) wymaga wikłania emocji do
działań stricte naukowych po to, by owe wymogi nie były już elementem „przymusu”, lecz dobrowolnego „podporządkowania”.
Źródła zmiany społecznej i edukacyjnej
Reprodukcja implikuje trwające napięcia i wywołuje określone regulacje, nie
ma w niej również mowy o łagodności czy też prospołecznej funkcjonalności. Dokonują się w niej procesy, w ramach których jednostki i rodziny mogłyby rozwinąć
strategie umożliwiające „zakonserwowanie” korzyści przekazanych im przez poprzednie generacje albo też strategie umożliwiające zrealizowanie określonych
interesów lub domagania się pewnych praw, które nie zostały nigdy sformułowane
przez ich przodków.
Historycznie (a tak naprawdę społecznie, czy mówiąc inaczej ekonomicznie)
ukształtowana klasa wyższa nie ma obecnie zagwarantowanego swego „dziedzictwa” za sprawą „niewidzialnej ręki” społecznego determinizmu. Muszą usilnie pracować, by chronić swoje dziedzictwo, ponieważ oni również nie są zabezpieczeni
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przed selekcją. Wprost przeciwnie, w wielu społeczeństwach, to właśnie dzieci
z klasy robotniczej mogły osiągać i osiągały sukcesy, dzięki szczególnym korzyściom pochodzeniowym przypisanym klasom niższym lub dzięki społecznemu
przeciwstawianiu się utrudnieniom wprowadzonym przez klasę dominującą. A klasa dominująca prowokuje szereg utrudnień wobec innych klas, szczególnie zaś w
sytuacji, gdy jedynym jej pewnym dziedzictwem jest dziedzictwo kulturowe, które
wikła również edukację.
Bourdieu twierdzi, że nauczanie potrzebuje zmiany w fundamentalnych założeniach opartych o klarowną metodologię, w której intelektualne wymagania i kryteria edukacyjne byłyby określone explicite, już na samym początku drogi edukacyjnej na różnych poziomach szkolnictwa. Praktyczna ocena aktualnych założeń
wymaga zatrzymania się nad tym, co jest aktualnie nauczane. Student potrzebuje,
by go usilnie formować w technikach intelektualnego myślenia i pracy naukowej.
Wymaga to racjonalnego przestrzegania nowej metodologii, w której głównym celem byłoby bardziej kreowanie talentu, aniżeli próba odkrycia talentu już istniejącego.
Znaczenie teorii reprodukcji
Pierre Bourdieu w swoich dziełach zadawał znamienne w skutkach pytanie
o to: Jak mechanizm samodeprecjacji jest wzmacniany przez system edukacji?
18

Por. P. Bourdieu, J-C. Passeron: Les héritiers. Les étudiants et la culture, Les Editions de Minuit,
Paryż 1964, s. 16-17

18

W odpowiedzi stwierdza on, że system edukacji poprzez swoje najlepsze narzędzie, tzn. język, podtrzymuje i wzmacnia podziały struktury społecznej. Bourdieu
wskazywał również na to, że w takiej sytuacji, jak opisana powyżej, nie tylko nauka
języków obcych jest niezmiernie istotna, ale również rozmyślanie o tym: jaki zakres
słów z uniwersum mojego ojczystego języka jest mi znany, a w jakim stopniu jest to
dla mnie nadal język „obcy”? Aczkolwiek, do znajomości języka należy dołączyć
wypracowaną w procesie socjalizacji, przede wszystkim we własnym „środowisku”,
medialną mentalność, która pozwoli „uzewnętrznić” osobowość danej jednostki.
Można powiedzieć, że im lepiej młody człowiek zna własny język, tym większe
ma szanse na sukces. Język, z jednej strony, jest ogromnym dobrodziejstwem dla
gatunku ludzkiego, ale komunikacja nie dokonuje się li tylko ze względu na jej cechę autoteliczną, równie często mamy do czynienia z komunikacją utylitarną,
w której najważniejsza jest troska o własną korzyść i narzucenie innym własnego
19
obrazu rzeczywistości. Zabiegi te mogą przyjąć bardzo ostentacyjną formę, ale
mogą one także być bardzo subtelne – i ta wersja zdaje się być znacznie groźniejsza, szczególnie po zapoznaniu się z teorią francuskiego socjologa.
Pierre Bourdieu w swoich pracach próbował definitywnie zerwać z „obowiązującymi wówczas perspektywami”, na mocy których funkcjonowało szkolnictwo, by
przejść do definiowania systemu edukacji z „perspektywy klienta”, którym był dla
niego każdy uczeń. „Obowiązująca perspektywa” zakładała, że szkoły wymagają
od swoich adeptów wcześniejszego „treningu językowego”, który młody uczeń
powinien przejść w domu, a który miałby być zorganizowany w ramach scholastycznej orientacji. Dodatkowo szkoły zwracały również baczną uwagę na kulturowy kapitał, sprowadzając się w ten sposób do roli „pionka” w ramach „kulturowego
systemu arbitralnego”, który za sprawą instytucjonalnej segregacji działał na niekorzyść większości uczniów.
Bourdieu, demaskując „obowiązującą perspektywę” kreującą nierówności
edukacyjne, funkcjonującą jako część samego procesu społecznej reprodukcji,
przyczynił się również do zdecydowanego „przekierowania” w badaniach naukowych. Obejmowało ono przejście z psychologii indywidualnego zróżnicowania
(gdzie problemem był „klient” – uczeń) do socjologii edukacji (gdzie centralnym
problemem stał się „dostarczyciel” wiedzy – szkoła i nauczyciel).
Społeczne funkcje edukacji we współczesnej Francji
Przyglądając się współczesnemu systemowi edukacji we Francji i próbując
analizować go w kontekście teorii stworzonej przez Pierre’a Bourdieu, należałoby
na początku nadmienić, iż zachował on tradycyjną strukturę organizacyjną. Francuzi nadmierną ilość strukturalnych przemian szkolnictwa uznali za nazbyt kosztowną, jak również szkodliwą społecznie. Reformy oświaty, które są w tym kraju
podejmowane, zmierzają w kierunku doskonalenia istniejących struktur systemowych oraz poprawy funkcjonowania tych elementów, które wzbudzały i wzbudzają
20
niezadowolenie.
System szkolny we Francji zakłada m.in. dostarczanie uczniom określonego
zasobu wiadomości i wzbogacanie tego procesu o kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia i działania. Francuski system edukacji zakłada również do19
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skonalenie uzdolnień i zainteresowań uczniów, a nie jedynie skupianie się na
kształceniu słabszych uczniów. W proces przygotowywania do życia społecznego
przez system edukacji wpisana została praca nad kształtowaniem „umysłów otwartych” na dokonujące się zmiany oraz wdrażanie umiejętności dostosowywania się
do nowych warunków społecznych. System edukacji we Francji ma także rozwijać
umiejętności pracy indywidualnej i grupowej, odpowiedzialność za wykonaną pracę
i własne postępowanie. Ma on uczyć racjonalnego wykorzystywania wolnego czasu, jak również rozwijać i wzbogacać osobowość uczniów oraz kształtować w nich
poszanowanie dla narodowych wartości, a w ślad za tym właściwe postawy
uczniów w szkole i poza nią. Cały proces edukacji, bazując na kształtowaniu umiejętności samodzielnego myślenia, winien również budzić w młodych uczniach
świadomość tego, iż nauka jest procesem ciągłym, ustawicznym, który nie kończy
się wraz z ostatnim rokiem edukacji, by poszukiwanie wiedzy stało się procesem
permanentnym, niezależnym od obowiązków szkolnych, by stało się owo poszuki21
wanie sposobem na życie.
Pomimo tak szczytnych założeń praktyczna ich realizacja – jak wykazał już
Pierre Bourdieu – okazała się zadaniem niezwykle trudnym, biorąc pod uwagę
zróżnicowanie społeczeństwa francuskiego. Zróżnicowanie to – mające korzenie
22
historyczne – podtrzymywane jest już na poziomie przedszkolnym.
Wychowanie przedszkolne ma we Francji długą i bogatą historię, która została
zainicjowana w roku 1770, kiedy to pastor Oberlin założył pierwsze na świecie
przedszkole zapewniające opiekę dzieciom, których rodzice pracowali poza do23
mem. Kolebką wychowania przedszkolnego jest zatem Francja.
Wychowanie przedszkolne przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat,
a jego długa historia sprawia, iż cieszy się ono we Francji ogromną popularnością,
zarówno wśród rodziców, jak i dzieci. Co więcej, ponad połowa przedszkoli to instytucje publiczne, a zatem niepłatne. Powszechność wychowania przedszkolnego
we Francji nie ma swego odzwierciedlenia w żadnym innym państwie euroamerykańskim. Wszystkie te czynniki wpływają na to, że w wychowaniu przedszkolnym
24
partycypuje zdecydowanie powyżej 90% młodych Francuzów.
Jednakże socjalizacja wtórna dokonująca się w szkołach nie wpaja wszystkim
uczniom, a w przyszłości rodzicom, postrzegania wykształcenia jako wartości znaczącej, gdyż to zazwyczaj przedstawiciele klasy średniej i wyższej posyłają swoje
dzieci do przedszkola już w wieku dwóch lat. Sytuacja ta ma dwie zasadnicze
przyczyny. Po pierwsze, są to ludzie, którzy już w trakcie własnej edukacji zdążyli
ulec presji społecznej związanej z „chorobą dyplomu”, powszechną w rzeczywistości francuskiej. Po drugie, postrzegając wykształcenie jako wartość potrafią oni
wyciągać odpowiednie wnioski z raportów, które ukazują fakt, iż dzieci rozpoczynające „naukę przedszkolną” w wieku dwóch lat mają w zdecydowanej większości
lepsze wyniki od pozostałych dzieci przez cały okres szkolnej, a potem uniwersy21
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teckiej edukacji. Wspomniane powyżej przyczyny sprawiają, że tak znaczne
upowszechnienie instytucji przedszkola nie zmniejszyło istniejących nierówności
społecznych. Co więcej, bazując na spostrzeżeniach poczynionych przez Pierre’a
Bourdieu, można stwierdzić, że sukces szkolny jest nadal „zarezerwowany” dla
26
dzieci pochodzących z elitarnych rodzin.
Powtarzanie klasy jest w realiach francuskich zjawiskiem powszechnym już na
etapie szkoły początkowej, która rozpoczyna się zaraz po ukończeniu przedszkola
– czyli w wieku 6 lat (w rzeczywistości szczególnie uzdolnione dzieci mogą otrzymać szansę na rozpoczęcie edukacji w szkole początkowej już w wieku 5 lat, natomiast dzieci „opóźnione” mogą zostać zatrzymane w przedszkolu o rok dłużej).
W latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku ponad 1/3 uczniów powtarzała już
27
pierwszą klasę szkoły początkowej. „Powodowało to powstawanie zarówno zjawiska «naznaczania społecznego», jak i wpływało na zaniżanie samooceny drugorocznych uczniów, którzy znacznie rzadziej «wchodzili» na ścieżkę akademickiego
kształcenia [...] (działo się tak między innymi pod wpływem nauczycieli, którzy
«wychładzali» ich ambicje edukacyjne, poprzez doradzanie kontynuacji nauki
28
w szkołach zawodowych)”.
Drugoroczność ma związek z pochodzeniem społecznym uczniów, co wskazywałoby nie tylko na złą socjalizację pierwotną w pewnych grupach społecznych,
ale również na nieumiejętność wypracowania systemu kształcenia wychodzącego
od potencjalnych problemów edukacyjnych, które mogą wynikać z pochodzenia
jednostki. Co więcej, drugoroczność miała pomagać uczniom we Francji nadrabiać
programowe zaległości, by mogły na dalszych etapach bez większych trudności się
edukować. Tymczasem zjawisko to nie pomaga uczniom w przezwyciężaniu trudności w nauce, a w niektórych przypadkach wywiera destrukcyjny wpływ, hamując
29
potencjalne przyszłe postępy. Nauczyciele bowiem zamiast motywować uczniów
w czasie powtarzania przez nich roku szkolnego, skutecznie „wychładzają” ich
ambicje, niszcząc swym podejściem i sposobem komunikacji poczucie własnej
30
wartości w tych jednostkach.
Powtarzanie klas nie oddaje rzeczywistej potencji intelektualnej młodych
uczniów, w dużej mierze jest to wynik formalnego podchodzenia do edukacyjnych
przepisów. J.R. Hough, pisząc o obecnym stanie francuskiego szkolnictwa, stwierdził, iż nadal „sukces i porażka są determinowane przez umiejętność dziecka do
przyswajania faktów, a nie mają związku z osiąganym poziomem rozwoju emocjonalnego oraz stopniem opanowania umiejętności. Wymagania dotyczące percepcji
wiedzy w szkole początkowej pozostają poza zasięgiem wielu dzieci, a objętość
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materiału nauczania, który uczniowie muszą opanować, jest krytykowana jako zbyt
31
obszerna”.
Sposobem na uniknięcie niebezpieczeństwa powtarzania klasy jest obecnie
szkolnictwo prywatne, które cieszy się we Francji coraz większym zainteresowaniem. Jest to sposób na obejście pewnych formalnych „ograniczeń” edukacji publicznej, a także – wzorem opisywanej wcześniej edukacji amerykańskiej – na lep32
sze wyedukowanie potomstwa. Szkoły prywatne (zarówno na poziomie podstawowym, jak i średnim), które pobierają czesne, mogą bowiem zapewnić swym
uczniom potencjalnie lepsze warunki edukacji (np. poprzez rozszerzone programy
nauczania), jak również – a może przede wszystkim – lepszą kadrę pedagogiczną.
Jest to kolejny element selekcji społecznej, ponieważ do szkół prywatnych uczęszczają w ponad 80% dzieci pochodzące z klasy wyższej i z wyższej-średniej, a jakość szkoły uzależniona jest w dużym stopniu od dzielnicy oraz od pochodzenia jej
uczniów. Uczęszczanie do „dobrej szkoły” pozwala na przyswojenie sobie wartości
i norm, czy, inaczej mówiąc – zgodnie z koncepcją Pierre’a Bourdieu – habitusu
dominującej w danej szkole grupy. Dlatego rodzice z niższych klas, dla których
wykształcenie ma wysoką wartość, podejmują wiele działań zmierzających do tego,
by ich dzieci mogły edukować się w dobrych szkołach zdominowanych w dużej
mierze przez klasę średnią i wyższą. Niestety, czynnikami uniemożliwiającymi w
znacznym stopniu „świadome” projektowanie przyszłości własnych dzieci są z jednej strony wysokie czesne w prywatnych szkołach, a z drugiej strony rejonizacja
szkół publicznych. Co oznacza, że dzieci przypisane są do szkół ze względu na
miejsce zamieszkania, a nie pragmatyczny wybór rodziców. W związku z tym
większość osób pochodzących z klasy niższej poddawana jest w procesie edukacji
stopniowej selekcji, co w efekcie prowadzi do ich „eliminacji” ze współzawodnictwa
33
o wyższą pozycję w dorosłym życiu.
Nierówności, które znalazły swe odzwierciedlenie już na poziomie wychowania przedszkolnego, przejawiają się również w szkole średniej, a następnie na
uczelniach wyższych. W szkołach średnich owe nierówności przejawiają się m.in.
w momencie podejmowania decyzji związanych z dalszym kształceniem. Uczniowie, którzy pochodzą z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym w procesie „autoselekcji”, wybierają najmniej wartościowe typy dalszej edukacji. Najogólniej rzecz ujmując, proces ten dokonuje się z trzech powodów. Po pierwsze,
znacznym wpływem odznacza się tutaj socjalizacja pierwotna, która nie znajduje w
systemie edukacji silnego „adwersarza”, który mógłby modyfikować lub rozwijać
rodzinne wychowanie i zaszczepiać uczniom „zapał” do nauki i wiarę w „sukces
życiowy” wynikający ze zdobytej wiedzy. Po drugie, czynnikiem obecnym „zawsze i
wszędzie” oraz determinującym charakter edukacyjnych wyborów jest status ekonomiczny jednostki – im będzie ona bogatsza, tym bardziej „ekstrawaganckie”
decyzje edukacyjne będzie mogła podjąć. Po trzecie, pochodzenie w niewłaściwy
sposób determinuje podejście nauczycieli do uczniów. Pochodzenie – jak wykazują
badania – nie wpływa na próbę zdiagnozowania potencjalnych problemów, które
mogą pojawić się na edukacyjnej „ścieżce” danej osoby, a z kolei określa ono potencjał intelektualny, który nauczyciele przypisują uczniom. Jest to swoista forma
31
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„stygmatyzowania” uczniów bazująca na założeniu, że im wyższe pochodzenie,
tym wyższy rzekomy potencjał intelektualny. Rodzi się wniosek, iż nauczyciele
34
ciągle skutecznie „podgrzewają” lub „wychładzają” ambicje swych uczniów.
W realiach francuskich wpływ nierówności społecznych na edukację nie zmniejsza
się wraz z upływem lat, a w praktyce nierówności te kumulują się. „Edukacja we
Francji stanowi zatem «dobro pozycyjne» – wybory rodzaju i jakości kształcenia
determinują przyszłą pozycję uczniów w strukturze społecznej, a te z kolei w du35
żym stopniu zależą od pozycji społecznej ich rodziców”.
Francuzi uskuteczniają w praktyce również egzaminacyjne procesy selekcji
w swym systemie edukacji. Najbardziej znaczącym egzaminem jest matura (mająca różne wersje: Bac L – z nauk humanistycznych i literatury; Bac ES – z nauk
ekonomicznych i społecznych; Bac S – z nauk ścisłych) oraz egzaminy wstępne na
studia wyższe (wstęp na najlepsze uczelnie wyższe, tzw. grandes écoles, zarezerwowany jest w większości dla osób, którym udało się zdać maturę – Bac S). Pomimo dynamicznego, ilościowego przyrostu osób podchodzących do egzaminu
dojrzałości nie zmniejszyło się proporcjonalne zróżnicowanie między przedstawicielami poszczególnych grup społecznych, którym udaje się ten egzamin zdać.
Maturę zdaje aż 80% młodzieży pochodzącej z rodzin nauczycielskich, 75% z rodzin menedżerów wyższego szczebla i zaledwie 25% młodzieży z rodzin robotniczych. Zróżnicowanie to próbowano zminimalizować za sprawą alternatywnej
(stworzonej specjalnie dla klasy robotniczej) wersji egzaminu i świadectwa dojrzałości – Baccalauréat professionnel. Jednakże ten nowy typ egzaminu dojrzałości
36
wydaje się być w rzeczywistości „nową formą nierówności”.
Na pozór prezentowane w tym tekście działania francuskiego systemu oświaty
służą nie tyle całemu społeczeństwu, co grupie czy też grupom dominującym. Wydawać mogłoby się, że we Francji mamy system edukacji preferujący ruchliwość
konkurencyjną, która swój punkt kulminacyjny osiąga na etapie zdawania egzaminu dojrzałości i ubiegania się o miejsce na uczelni wyższej. W rzeczywistości konkurencja rozpoczyna się już na poziomie wychowania przedszkolnego i szkoły
początkowej. Następnie owa konkurencyjność traci elementy konstytuujące wolną,
bazującą na równych szansach rywalizację i przekształca się niepodzielnie w ruchliwość sponsorowaną, w której pochodzenie i postępująca w ślad za nim tzw.
„wczesna selekcja”, a nie własna praca, umiejętności i zaangażowanie, są wyznacznikami sukcesu życiowego.
Sprawia to, że istniejąca we francuskim społeczeństwie stratyfikacja jest „powielana”, czy też „odtwarzana” za sprawą edukacji, która reprodukuje dotychczasowe nierówności społeczne – najbardziej prestiżowe szkoły wyższe (grandes
écoles) zarezerwowane są niemal wyłącznie dla młodzieży pochodzącej z rodzin
o wysokim statusie społeczno-ekonomicznym. Jeśli istnieją pewne próby realizowania szczytnych, wyrównujących szanse, założeń systemu edukacji w praktyce,
to pochodzący z wyższych klas Francuzi próbują wykorzystywać te mechanizmy
do ciągłego wprowadzania przeróżnych „podziałów”, które mają pomóc ich wła-
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snym dzieciom podtrzymać elitarną pozycję społeczną, a jednocześnie nie dopu37
ścić do nadmiernego „upowszechnienia” się elitaryzmu.
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STRUKTURA POTRZEB WOLNOCZASOWYCH MŁODZIEŻY W ŚWIETLE
BADAŃ SONDAŻOWYCH
Wprowadzenie
Jedni uważają, że go w ogóle nie mają, inni że mają go w nadmiarze. Mowa o
znanym wszystkim zagadnieniu jakim jest czas wolny. Pojęcie czasu wolnego
kształtowało się od wieków począwszy od Arystotelesa, według którego praca pozbawia czasu wolnego dającego szczęście. Termin ten rozumiany był jako przeciwstawny w stosunku do pojęcia pracy, która dawniej stanowiła podstawę w życiu
człowieka.
W dzisiejszych czasach coraz szybszy postęp techniczny i społecznoekonomiczny pozwolił na zwiększenie się ilości czasu wolnego. Ponadto można
powiedzieć, że zbliżamy się do „społeczeństwa czasu”, gdzie trudnym do wyodrębnienia staje się czas wolny i czas pracy, a wzajemnie się one przenikają i na
1
siebie zachodzą.
Istotnym jest, aby czas wolny nauczyć się właściwie wykorzystywać i doceniać
jego rolę w naszym życiu. Stanowi on znaczący aspekt życia człowieka, zawiera
cenne wartości kształcące, poznawcze oraz wychowawcze. Istnieje jednak ryzyko,
2
że stanie się on „czasem pustym” prowadząc do różnego rodzaju zagrożeń.
W związku z tym pojawiła się potrzeba wychowania społeczeństwa do umiejętnego
i wartościowego spędzania wolnego czasu, a co się z tym wiąże rozwijanie teorii
pedagogiki czasu wolnego. Pojęcie to pojawiło się już w latach sześćdziesiątych
ubiegłego stulecia. Termin ten zdefiniował Bogusław Chmielowski podając, że
„Pedagogika czasu wolnego jest dyscypliną tworzącą wzory postępowania zgodnie
z potrzebami jednostki. Jest nauką zdolną w każdej sytuacji do skutecznego działania, która przeciwdziała powierzchownemu kultowi rekreacji i wypoczynku i stwa3
rza założenia do wszelkiej działalności instytucji wczasowych”.
Każdy człowiek od najmłodszych lat powinien poznawać jak właściwie wykorzystywać czas wolny. Ważną rolę spełnia tu wychowanie do czasu wolnego dzieci
4
i młodzieży począwszy od wychowania w rodzinie oraz w szkole.
W związku z rozwojem znaczenia pojęcia czasu wolnego w dzisiejszych czasach pojawiła się potrzeba zbadania w jaki sposób czas ten wykorzystuje dzisiejsza młodzież, jakie formy jego spędzania wybiera najczęściej, ile czasu na nie
poświęca. Należy także poznać jakie są zainteresowania współczesnej młodzieży,
aby stwarzać im możliwości do ich realizacji i rozwoju osobowościowego.

1

K. Denek: Edukacja dziś – jutro. Leszno-Poznań-Żary 2006, s. 133; B. Chmielowski: Czas wolny –
pojęcia i problemy podstawowe, ”Chowanna” 1970, z. 4, s. 526
2
Ibidem, s. 149
3
J. Pięta: Pedagogika czasu wolnego. Warszawa 2004, s. 184
4
K. Denek: Edukacja dziś – jutro. op. cit., s. 150
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Przemiany wzorów wykorzystywania czasu wolnego przez młodzież
Sposób wykorzystania czasu wolnego przez młodzież jest zjawiskiem podlegającym ciągłym zmianom między innymi pod wpływem zmian społecznych, rozwijającej się technologii czy większej dostępności do różnych form aktywności.
Młodzież z końca lat 60-tych czas wolny spędzała najczęściej w kinie, teatrze,
u znajomych, bądź przeznaczała czas na aktywność sportową. Czytywała książki,
przede wszystkim o tematyce historycznej, obyczajowej, filozoficzno-moralnej czy
psychologicznej. Sposób spędzania wolnego czasu był ściśle związany z obowiązującym w ówczesnych czasach kierunkiem wychowania szkoły kładącego nacisk
na aspekty kulturowe.
Na początku lat 90-tych na popularności zyskało natomiast oglądanie telewizji.
Poza tym młodzież chętnie w czasie wolnym wybierała się do kina, na spotkania
z przyjaciółmi, poświęcała się czytelnictwu, spacerom i wycieczkom, oraz własnemu hobby. Poza tym rozwijali swoje zainteresowania sportowe, komputerowe,
muzyczne i inne. Zdaniem ówczesnej młodzieży najciekawszą formą spędzania
czasu wolnego było chodzenie do kina oraz czytelnictwo. Spośród książek najczęściej wybierali oni powieści sensacyjne, a także jak to było w przypadku dziewcząt
– romanse. Młodzi ludzie niechętnie uczęszczali do placówek kulturalnooświatowych takich jak teatr, opera czy muzeum. Dużym zainteresowaniem cieszyła się natomiast muzyka, w związku z czym młodzież wybierała się na różnego
rodzaju koncerty.
Porównując obie grupy można stwierdzić, że młodzież najchętniej poświęca
czas wolny na rozrywkę, a w zdecydowanie mniejszym stopniu na rozwój indywidualny i społeczny. Dużo czasu spędzają przy niedostępnych wcześniej komputerach czy innych nowinkach technicznych, a także przed telewizorem. Coraz mniejsze znaczenie odgrywa szeroko pojęte uczestnictwo w życiu kulturalnym. Teatr,
opera, muzeum zastępowane są wizytami w kinie czy oglądaniem telewizji. Młodzież interesuje się muzyką, chodzi na dyskoteki oraz koncerty grup młodzieżowych. Chętnie sięga po książki, jednak klasyka zastąpiona została literaturą taką
jak romanse czy kryminały.
Zmieniające się warunki życia młodzieży mają istotny wpływ na sposób spędzania czasu wolnego, dlatego istnieje potrzeba zbadania zachodzących zależno5
ści.
Przejawy niewłaściwego spędzania czasu wolnego
W ostatnich czasach nasila się występowanie zachowań dewiacyjnych, patologicznych (kradzieże, rozboje, bójki, nikotynizm, alkoholizm, narkomania i inne)
wśród dzieci i młodzieży. U podstaw tych zachowań leży niewłaściwe wykorzystywanie czasu wolnego. Młodzież na skutek nudy i oddziaływań otoczenia wkracza
w konflikty z prawem, popada w uzależnienia, dołącza do różnych grup np. o charakterze przestępczym.
Istnieje wiele subkultur młodzieżowych wśród których dużą część stanowią te,
wywołujące negatywne skutki społeczne. Subkultura to „część kultury (sposobu
życia, zachowań) kultywowana przez określoną grupę społeczną, zwykle młodzie6
ży, w której często ujawniają się zjawiska dewiacyjne, patologiczne i przestępcze”.
5

M. Prokosz: Przemiany wzorów wykorzystywania czasu wolnego przez młodzież, W: (red.): J. Kędzior,
M. Wawrzek-Chodaczek: Czas wolny w różnych jego aspektach. Wrocław 2000, s. 69-73
6
J. Pięta, op. cit., s. 140
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Grupy takie kierują agresję na członków innych subkultur, bądź otoczenie, zaznaczając swoją przynależność i więzi z danym środowiskiem. Z badań przeprowa7
dzonych w na początku lat 90-tych XX wieku wynika, że dużą popularnością
w Polsce cieszyły się takie grupy jak: Punkowie, Anarchiści, Hardrokowcy, Rastafarianie, Hipisi, Skinheadzi, Graficiarze i Rapersi. Wiele z tych subkultur w ostatnie
dekadzie XX wieku powoli traci popularność, ale w ich miejsce weszły nowe,
przede wszystkim Graficiarze i Rapersi. oraz inne. Domeną Graficiarzy jest malowanie farbą w sprayu różnych figur, liter, symboli itp. w miejscach, najczęściej
niedozwolonych takich jak ściany budynków mieszkalnych czy użyteczności publicznej, na taborze kolejowym , środkach komunikacji miejskiej, mostach, wiaduktach, liniach ciepłowniczych i innych, przez co traktowani są jako wandale. Poprzez „sztukę graffiti” wyrażają oni swoje emocje i problemy współczesnego świata,
w przeciwieństwie do Rapersów, którzy swoje emocje i stosunek do współczesności wyrażają poprzez śpiew oraz szybką recytację.
Innym rodzajem subkultury są rożnego rodzaju sekty. Sekty to „grupy wyznaniowe odłączone od macierzystych wspólnot na zasadzie negacji doktryny, liturgii
i hierarchii, inspirowane są kultami Dalekiego Wschodu, wykorzystują, uzależniają,
8
krzywdzą i demoralizują młodzież, prowadzą do destrukcji ładu społecznego”.
Sekty werbują swoich członków poprzez różne techniki manipulacji, na które dzieci
i młodzież są szczególnie narażeni, bowiem łatwo ulegają oni różnego rodzaju
wpływom. Zasada działania sekt polega na podporządkowaniu sobie wszystkich jej
członków między innymi poprzez stosowanie środków odurzających, medytacji czy
gróźb. Dochodzi w nich do wykorzystywania seksualnego, zmuszania do ciężkiej
pracy, a ich przywódcy czerpią korzyści materialne zagarniając często majątek
swoich członków.
Poważnym zjawiskiem patologicznym są także tzw. „dzieci ulicy”. Mianem tym
określa się dzieci, których „funkcje wychowawcze przejmuje ulica, podwórko, pobli9
ski plac – miejsca, w których dzieci niemal cały czas spędzają poza domem”. Dochodzi wśród nich do ujawniania się zachowań ryzykownych związanych z kradzieżami, włamaniami, prostytucją, wandalizmem, piciem alkoholu, paleniem papierosów, zażywaniem przeróżnych środków odurzających oraz innych. U podłoża
tego zjawiska leżeć może ubóstwo, dysfunkcjonalna rodzina, odrzucenie przez
rodzinę (brak więzi, osamotnienie) i skłonności osobnicze (np. pragnienie niezależności). Inną przyczyną może być także omawiane niewłaściwe wykorzystanie
czasu wolnego, nuda i brak zainteresowania ze strony dorosłych. W dużych miastach na tzw. „blokowiskach” zaobserwować można młodzież stojącą w klatkach
schodowych, czy przesiadującą na placach zabaw, którzy spędzają czas na piciu
alkoholu czy paleniu papierosów, prowadzeniem głośnych rozmów, a nawet śpiewów z użyciem wielu wulgaryzmów.
Ostatnio nagłaśnianym zjawiskiem są tzw. „galerianki”, czyli młodzież – najczęściej dziewczęta – które czas wolny spędzają w dużych centrach handlowych
i skłonne są do prostytucji w zamian za drogie, markowe zakupy.
Konstatując można przyjąć, iż główną przyczyną większości zachowań ryzykownych jest nieumiejętność wykorzystania przez dzieci i młodzież wartościowego
pod względem zdrowotnym, moralnym i kulturalnym czasu wolnego. W związku
7
8
9

Ibidem, s. 136
Ibidem, s. 145
Ibidem, s. 149
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z coraz bardziej nasilającym się występowaniem różnego rodzaju patologii, dewiacji i zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży, konieczne jest doskonalenie
systemu profilaktyki i wdrożenie edukacji związanej z wychowaniem do wczasów,
przedstawiającej wzory wartościowego spędzania czasu wolnego.
Konieczność zmian w edukacji nowego pokolenia
W dzisiejszych czasach, w dobie globalizacji i informatyzacji szczególnego
znaczenia nabierają wartości. Człowiek w obliczu natłoku informacji, często trudnych do zweryfikowania, oraz wątpliwych może się zagubić, a wyznawane dotychczas wartości w obliczu sięgania po to co nieznane, mogą ulec weryfikacji i zatraceniu. Istnieje zatem pilna potrzeba przygotowania młodego pokolenia, tzw. „pokolenia WWW”, do życia we współczesnym, zmieniającym się świecie.
„Pokolenie WWW” to „dzieci i młodzież, które wykorzystują Internet do celów
edukacyjnych oraz zabawy, a swój wolny czas poświęca rozrywce interaktywnej,
10
komputerowej”. Inaczej mówiąc jest to „pokolenie internetowe”, w przeciwieństwie
do dzisiejszej dorosłej młodzieży, którą to nazwać można z kolei „pokoleniem tele11
wizyjnym”. Możliwości Internetu są wręcz nieograniczone, każdy może tam zaistnieć i dodać coś od siebie. Częstym zjawiskiem jest tworzenie się internetowych
społeczności, które łączą wspólne interesy, zainteresowania. W związku z szerokim dostępem do najróżniejszych informacji, Internet niesie za sobą pewne zagrożenia, szczególnie dla młodego pokolenia. Niezwykle istotne jest zatem zobrazowanie szans i zagrożeń współczesnego świata oraz takie wychowanie młodzieży,
które przygotuje ją do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości.
Wiedza przekazywana w procesie nauczania powinna umożliwić poznanie
i dobre zrozumienie „Jaki jest świat?”. Niezbędnym jest, aby wiedza ta, tworząca
swego rodzaju światopogląd, zawierała trzy główne elementy, a mianowicie wiedzę
o technice (o rozwoju, postępie technicznym, jego zagrożeniach), wiedzę na temat
globalizacji i problemów z nią związanych (zagrożenia ekologiczne, globalizacja
rynku) oraz wiedzę o przyszłości (a więc zagrożenia, szanse i przewidywalne tren12
dy rozwoju).
Przed nauczycielami stoi potrzeba przystosowania obszarów nauczania i wychowania do zmieniających się warunków życia we współczesnym świecie. Stanowi to swego rodzaju wyzwanie i wymaga intensywnego samokształcenia i otwarcia
się na nowe potrzeby w dzisiejszej edukacji młodzieży.
Dużą niewiadomą jest wciąż to, w jaki sposób młodzież ze społeczeństw informacyjnych wykorzysta istniejące możliwości rozwijającego się świata, ale także
to czy nie będzie to niosło za sobą negatywnych skutków w przyszłości. Młodzież z
pewnością stanie się bardziej otwarta na nowości techniczne i będzie potrafiła
szybko opanować nowe sprzęty, jednak ryzyko zacierania się granicy między wirtualną a prawdziwą rzeczywistością może być przyczyną również wielu zagrożeń.
Aby dobrze przygotować młodzież do świadomego kontaktu z otaczającym ją
światem szkoła powinna przede wszystkim kształtować „człowieka dojrzałego,
10

I. Rudek: Wychowanie „pokolenia WWW” do wartości-podstawowym zadaniem współczesnego nauczyciela, „Wychowanie na co dzień”, Nr 4-5 (175-176), Kwiecień-Maj 2008. s. 8
11
L. W. Zacher: Problemy przyszłego świata jako wyzwania edukacyjne współczesności, W: A. SiemakTylikowska, H. Kwiatkowska, S. M. Kwiatkowski (red.): Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata. Warszawa 1998, s. 240
12
Ibidem, s. 239
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który przestrzega zasad zachowania cenionych w społeczeństwie, szanuje autory13
tety, nawiązuje dialog z innymi ludźmi” . Tak przygotowany młody człowiek będzie
w stanie zmierzyć się ze światem, w którym często brakuje autorytetów, a więzi
międzyludzkie zostają osłabione poprzez rozwój nowinek technicznych. Kolejnym
elementem jaki powinien uwzględniać współczesny proces wychowawczy jest rozwój odporności u młodzieży, kształtowanej przez „otoczenie społeczne, środowisko
14
rodzinne i cechy osobowości”.
Zmiany w edukacji dotyczyć będą nie tylko treści nauczania i wychowania
(próba odpowiedzi na pytania „Jaki jest świat? Jaki będzie?”, właściwe wykorzystaniem szeroko dostępnej informacji, wiedzy), ale także sposobu ich przekazywania. Coraz większego znaczenia nabierać będzie stosowanie multimediów w procesach edukacyjnych oraz samokształcenie przez sieć.
Metodologiczne założenia badań
W celu zbadania struktury czasu wolnego młodzieży podjęto badania mające
określić jakie formy wypoczynku preferują uczniowie, a także ile czasu dziennie
poświęcają na daną aktywność. Diagnoza zainteresowań współczesnej młodzieży
staje się ważkim problemem pedagogicznym, mającym w swym polu widzenia
harmonijny rozwój każdej jednostki. Czas wolny jako istotny element życia człowieka spełnia wiele zasadniczych funkcji i wpływa na rozwój osobowościowy. W dużej
mierze to właśnie sposób spędzania czasu wolnego ma duży wpływ na tworzenie
się zrębów charakteru i form zachowania się młodego człowieka w różnych sytuacjach życiowych.
W przeprowadzonych badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego i technikę ankietową. Kwestionariusz ankiety liczył ogółem 13 pytań z mocno
rozbudowaną kafeterią koniunktywną. Wśród pytań dominowały pytania skategoryzowane, bowiem tylko ostatnie pytanie miało charakter otwarty i miało na celu poznanie tych zainteresowań uczniów, które z racji obecnych ograniczeń nie mogą
być rozwijane.
Dwa pierwsze pytania miały na celu poznanie skali czasu wolnego w ogólnym
budżecie czasu uczniów. Uczniowie ustosunkowali się do listy 13 czynności zaznaczając średni czas w skali dnia przeznaczany na ich realizację. Kwestionariusz
zawierał także kafeterię pytań dotyczących zainteresowań, przynależności do różnych organizacji, zakresu czytelnictwa, oglądanych programów telewizyjnych, słuchanych rozgłośni radiowych i odwiedzanych portali internetowych.
Wyniki badań
Sondaż przeprowadzony został na przełomie stycznia i lutego 2009 roku
w jednym z zespołów szkół ogólnokształcących w Poznaniu. Badaniami objęto 48
uczniów z pierwszej klasy gimnazjum oraz pierwszej klasy liceum.
W skład zespołu wchodzą trzy szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi i liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi.
Szkoła Podstawowa została utworzona w 1962 r., Gimnazjum w 1999 r., a Liceum
Ogólnokształcące w 1991 r.
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Szkoła proponuje naukę w klasach o różnych profilach. Szczególny nacisk
kładziony jest na naukę języków obcych. Zajęcia prowadzone są w kilkunastoosobowych grupach przez doświadczonych nauczycieli (wśród wykładowców są native
speakerzy z Brazylii, Wielkiej Brytanii i USA). Istnieją klasy dwujęzyczne, w których
nauka niektórych przedmiotów prowadzona jest w języku angielskim. Szkoła oferuje naukę takich języków jak angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski i portugalski.
W Szkole działają różnorodne koła zainteresowań takie jak Klub Europejski,
koło informatyczne, dziennikarskie, muzyczne, plastyczne, fotograficzne, turystyczno-krajoznawcze i chór szkolny.
Prowadzi również wymianę młodzieży z Niemcami, Francją, Belgią oraz Hiszpanią. Każdej zimy podczas ferii organizowane są obozy narciarskie w kraju i za
granicą. Pod patronatem Samorządu Uczniowskiego działa w liceum Klub Ośmiu
Wspaniałych realizujący ideę wolontariatu.
Szkoła posiada nowoczesne pracownie komputerowe, boiska ze sztuczną
nawierzchnią oraz oddaną do użytku w 2006 r. pełnowymiarową halę sportową
z pełnym zapleczem. Młodzież ma możliwość uprawiania różnych dyscyplin sportowych takich jak np. piłka koszykowa, siatkowa, ręczna, tenis ziemny i stołowy.
Uczniowie zdobywają liczne sukcesy zarówno w sporcie jaki w wielu dziedzinach
wiedzy. Gimnazjum i Liceum otrzymało tytuł laureata Ogólnopolskiego Plebiscytu
„Złota Pięćdziesiątka Szkół Otwartych na Unię Europejską”, a delegacja uczniów
LO reprezentowała Wielkopolskę w Modelu Parlamentu Europejskiego w Warszawie.
Rytm życia w szkole wyznacza szereg imprez. Okazją do poszerzania wiedzy
o różnych krajach są organizowane w szkole Dni Krajów Niemieckojęzycznych, Dni
Europejskie, Dni Angielskie, Francuskie oraz wiele innych.
Spośród 48 badanych, 29 stanowili uczniowie z pierwszej klasy liceum, a 19
z pierwszej klasy gimnazjum. Łączna liczba chłopców i dziewcząt była identyczna
(po 24 badanych), z czego w pierwszej klasie liceum było 14 dziewcząt, a w pierwszej klasie liceum było ich 10. Średni wiek badanych wynosił 15 lat.
W wypełnianiu wolnego czasu wśród młodzieży ważną rolę odgrywają różnego rodzaju organizacje takie jak koła zainteresowań, zespoły sportowe i inne. Pełną one funkcje kształcące, rozwojowe i społeczne. Dawniej duży wpływ na rozwój
młodzieży miało harcerstwo. Dziś organizacja ta ma jednak już znaczenie marginalne.
Najwięcej badanych uczniów należy do różnych organizacji sportowych – 40%
(47% w gimnazjum i 34% w liceum). Sport jako forma czynnego wypoczynku spełnia istotną rolę w regeneracji sił i odprężeniu. Ważnym elementem jest także jego
15
aspekt współzawodnictwa, który jest czynnikiem motywującym . Spośród najczęściej wymienianych rodzajów sportu wyróżnić trzeba przede wszystkim koszykówkę. Wiąże się to z dużą aktywnością szkoły, w której prowadzono badania, w kierunku promowania właśnie tego rodzaju sportu. Uczniowie należą także do drużyn
piłki siatkowej, nożnej, ręcznej, tenisa ziemnego, a jeden uczeń wskazał także na
przynależność do klubu motocrossowego.
Warto także zwrócić uwagę na duży procent uczniów (łącznie 38% - 48% liceum, 21% gimnazjum) należących do różnych kół zainteresowań, których w
15

J. Pięta, op. cit., s. 90
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omawianej szkole jest dość duży wybór. Szkoła powinna umożliwiać uczniom
wszechstronny rozwój także po zajęciach. Koła takie rozwijają zainteresowania
uczniów, ich dociekliwość i zapobiegają marnotrawstwu czasu. Największym zainteresowaniem, w związku z ogólnoświatowym rozwojem tej dziedziny, cieszy się
koło informatyczne, do którego należy aż 34% uczniów klasy licealnej. Pozostałe to
koło chemiczne, plastyczne, fizyczne, astronomiczne oraz chór.
W ostatnim czasie coraz więcej uwagi zwraca się na taniec. Powstają różnorodne programy telewizyjne promujące tę formę ruchu, zakładane są w coraz
większej liczbie szkoły tanecznie cieszące się dużym zainteresowaniem ze strony
dzieci i młodzieży, ale nie tylko. Wśród uczniów wykazujących przynależność do
grup tanecznych (21% łącznie – 53% gimnazjum, 10% liceum) najbardziej popularny jest hip-hop oraz taniec towarzyski. Większe zainteresowanie tańcem wykazuje młodzież gimnazjalna niż licealna.
Inne organizacje do których należą uczniowie (15% łącznie) to np. kursy językowe, lekcje rysunku czy gry na instrumentach. Jak już wspomniano, harcerstwo
jest już organizacją o bardzo małym znaczeniu wśród współczesnej młodzieży,
o czym może świadczyć fakt, iż przynależność do niej, spośród wszystkich badanych, zadeklarował tylko jeden uczeń.
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Rysunek nr 1. Udział uczniów w różnych formach działalności pozalekcyjnej
Źródło: Opracowanie własne

Spośród wielu różnych form spędzania wolnego czasu współczesna młodzież
najczęściej słucha muzyki, na co przeznacza od godziny aż do powyżej 4 godzin
dziennie. Poza tym chętnie spotyka się ze znajomymi, sympatią (najczęściej powyżej 4 godziny dziennie), a także spędza czas surfując po Internecie (najczęściej od
1-2 godzin dziennie). Znaczna część młodzieży ogląda także telewizję (najczęściej
od 1-2 godzin dziennie), przy czym przeważają tu uczniowie gimnazjum, którzy
określili, iż zdecydowanie wybierają tę formę wypoczynku (zaraz po słuchaniu muzyki). Dużym zainteresowaniem cieszą się również gry komputerowe i inne, na
które uczniowie przeznaczają najczęściej 1 godzinę dziennie. Pocieszający jest
fakt, iż młodzież nie zapomina także o aktywności ruchowej, przeznaczając na
różne formy sportu najczęściej około 1-2 godzin dziennie. Jeżeli chodzi o czytelnictwo, to uczniowie wybierają tą formę wypoczynku rzadziej i istnieje dosyć spora
grupa osób, które książek nie czytają w ogóle. Zaobserwowano niewielkie zainteresowanie spędzaniem czasu związanego z graniem na instrumentach. Pełne zestawienie powyższych danych zawierają obie tabele.
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Kino, teatr, opera czy muzeum zaspokajają nie tylko potrzebę rozrywki, ale także rozwijają zainteresowania i pełną funkcje kształcące. Spośród wyżej wymienionych największą popularnością wśród młodzieży cieszy się kino (łącznie 81% badanych). Uczniowie najczęściej wybierają najnowsze filmy rozrywkowe, szeroko reklamowane. Dosyć często, lecz znacznie rzadziej niż do kina, młodzież wybiera się do
teatru (łącznie 44% badanych). Częściej na sztuki teatralne uczęszczają uczniowie
gimnazjum, co może być spowodowane prawdopodobnym zorganizowaniem wspólnego wyjścia do teatru przez szkołę w ramach edukacji polonistycznej, gdyż większość uczniów zaznaczyła, iż było ostatnio na tym samym przedstawieniu.
Muzea cieszą się mniejszym zainteresowanie wśród uczniów, gdyż w ostatnim czasie obecność w muzeum zaznaczyło jedynie 25% ogółu badanych. Najczęściej odwiedzali oni Muzeum Narodowe, poza tym wymieniono również Muzeum
Archeologiczne, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Lotnictwa czy Muzeum Sztuki Współczesnej. Zdecydowanie najmniej osób było w ostatnim czasie
w operze (jedynie 6% ogółu badanych). Dane te ilustruje poniższy rysunek.
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Rysunek nr 2. Udział uczniów w wyjściach do instytucji upowszechniania kultury
Źródło: Opracowanie własne

Ilość czasu wolnego jest rzeczą bardzo indywidualną i zależy od wielu czynników. Dla jednych 5 godzin dziennie to mało, a dla innych 2 godziny są wystarczające. Pomimo przypuszczeń iż młodzież w dzisiejszych czasach poświęca dużo czasu
na naukę i obowiązki, uczniowie w większości (42% łącznie i aż 47% gimnazjalistów)
stwierdzili, że mają wystarczającą ilość czasu wolnego. Licealiści są jednak mniej
zadowoleni i uważają iż mają go mało (41% licealistów) (Rys.3). Dość duża grupa
uczniów gimnazjum (21%) określiła swoją ilość wolnego czasu jako bardzo małą.
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Rysunek nr 3. Opinie uczniów na temat posiadanego czasu wolnego
Źródło: Opracowanie własne

Forma spędzania wolnego czasu zależy w dużej mierze od indywidualnych zainteresowań jednostki. Badana młodzież najczęściej interesuje się muzyką (90% łącznie) i
sportem (85% łącznie). Uczniowie słuchają najczęściej muzyki rock, hip-hop, pop, R’n’B.
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Tabela nr 1. Formy spędzania wolnego czasu przez badanych uczniów
Forma zajęć

Zdecydowanie tak (%)
LO

Tak (%)

Raczej tak (%)

Raczej nie (%)

Nie (%)

Zdecydowanie nie
(%)

GIM

Raze
m

LO

GI
M

Raz
em

LO

GI
M

Raze
m

LO

GI
M

Raz
em

LO

GI
M

Ra
ze
m

LO

21

24

16

21

14

11

13

a) gram na
komputerze/ konsoli

24

26

25

17

26

21

21

21

b) surfuję po
internecie

GIM

Raze
m

0

0

0

38

32

35

28

32

29

31

37

33

3

0

2

0

0

0

0

0

0

c) oglądam telewizję

7

47

23

41

16

31

38

32

35

10

5

8

3

0

2

0

0

0

d) słucham muzyki

48

63

54

28

21

25

17

11

15

7

5

6

0

0

0

0

0

0

e) czytam książki

10

5

8

17

5

13

34

32

33

14

37

23

3

11

6

21

11

17

f) uprawiam sport

21

32

25

31

37

33

24

16

21

17

16

17

0

0

0

7

0

4

0

5

2

14

5

10

10

0

6

7

5

6

14

37

23

55

47

52

34

42

38

38

26

33

21

21

21

3

0

2

3

0

2

0

5

2

i) spędzam czas z
rodzeństwem

7

11

8

17

37

25

17

16

17

14

21

17

14

11

13

31

5

21

j) idę na spacer

7

11

8

21

26

23

24

32

27

31

26

29

7

0

4

10

5

8

k) idę na zakupy

7

32

17

17

11

15

17

32

23

21

21

21

17

5

13

21

0

13

g) gram na
instrumencie
h) spotykam się ze
znajomymi, sympatią

l) idę na dyskotekę
m) inne

7

5

6

14

26

19

10

16

13

34

42

38

24

11

19

10

0

6

10

32

19

3

11

6

3

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 2. Ilość czasu poświęcanego na konkretne formy zajęć w czasie wolnym przez badanych
uczniów
Forma zajęć

W ogóle (%)

Do 1 godz. (%)

Do 2 godz. (%)

LO

GIM

Raze
m

LO

GIM

Raze
m

LO

21

16

19

38

32

35

10

b) surfuję po
internecie

0

0

0

38

42

40

c) oglądam telewizję

3

0

2

38

32

35

d) słucham muzyki

0

5

2

28

37

e) czytam książki

24

37

29

45

f) uprawiam sport

14

5

10

28

g) gram na
instrumencie

76

84

79

h) spotykam się ze
znajomymi,
sympatią

3

5

i) spędzam czas z
rodzeństwem

45

j) idę na spacer

31

k) idę na zakupy
l) idę na dyskotekę

a) gram na
komputerze/ konsoli

Do 3 godz. (%)

Raze
m

LO

GIM

32

19

7

31

37

33

34

26

31

31

17

16

17

42

44

24

16

21

0

47

35

38

11

27

14

21

11

17

3

0

2

0

4

17

11

15

21

11

17

14

16

33

31

42

35

10

11

10

21

27

55

53

54

7

11

8

38

21

31

24

26

25

10

16

55

32

46

0

11

4

3

m) inne

GI
M

Do 4 godz. (%)

Powyżej 4 godz. (%)
GIM

Razem

Razem

LO

GIM

Raze
m

LO

11

8

17

5

13

7

5

6

17

11

15

7

5

6

7

5

6

10

26

17

14

11

13

0

5

2

21

11

17

10

11

10

24

21

23

0

0

7

0

4

0

5

2

11

13

7

26

15

0

0

0

5

2

0

0

0

0

0

0

37

23

17

11

15

28

26

27

0

0

0

3

16

8

10

16

13

0

11

4

7

0

4

0

5

2

13

17

5

13

7

5

6

3

26

13

26

13

7

11

8

7

11

8

28

11

21

16

6

5

2

5

2

7

11

8

Źródło: Opracowanie własne

Najpopularniejszym sportem jest natomiast koszykówka, piłka nożna, siatkówka, a poza tym pływanie i narciarstwo. Szkoła, w której przeprowadzono badania, kładzie duży nacisk na aktywność sportową uczniów, posiada prężnie działające drużyny koszykarskie, siatkarskie, a także organizuje wiele zimowych obozów
sportowych, między innymi narciarskich.
Często wymienianymi zainteresowaniami był też film (73% łącznie), języki obce (63% łącznie, przeważał język angielski, hiszpański oraz niemiecki), a także gry
(58% łącznie). Uczniowie, a zdecydowanie częściej gimnazjaliści niż licealiści,
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interesują się także nauką, tańcem i modą. Wśród rzadszych odpowiedzi pojawiała
się np. turystyka, kuchnia, informatyka i fotografia. Spośród ciekawych zainteresowań wymienionych przez pojedynczych uczniów pojawiło się projektowanie wnętrz
i ogrodów, architektura, kolekcjonerstwo czy tatuaże.
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Rysunek nr 4. Zainteresowania badanych uczniów
Źródło: Opracowanie własne

Wśród odpowiedzi związanymi z zainteresowaniami, literatura stanowiła niewielki procent. Część młodzieży czyta książki (poza lekturami szkolnymi) często
(31% łącznie), ale istnieje też podobna pod względem wielkości grupa uczniów,
którzy robią to rzadko (29% łącznie). Zdecydowanie więcej gimnazjalistów określiło, iż czyta książki bardzo rzadko (26% gimnazjalistów, 7% licealistów). Niepokojący jest procent uczniów, którzy nie czytają książek wcale (17%). Spośród wymienianych tytułów ostatnio przeczytanych książek dominują powieści typu fantasy.
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Rysunek nr 5. Częstotliwość czytania książek (poza lekturami szkolnymi) przez badanych uczniów
Źródło: Opracowanie własne

Poza książkami młodzież czyta także najróżniejszą prasę. Największą popularnością cieszy się „Gazeta Wyborcza” (43% badanych łącznie). Zaobserwować
można większe zainteresowanie gimnazjalistów prasą skierowaną typowo dla młodzieży np. „Bravo Girl”, „Bravo”, „Popcorn”, „Dziewczyna”. Licealiści preferują natomiast prasę opisującą aktualne wydarzenia w kraju i na Świecie np. „Newsweek”,
„Angora”, „Wprost” czy „Polityka”. Poza tym młodzież czyta także „Przegląd Sportowy”, prasę komputerową (przewaga gimnazjalistów), popularnonaukową (dość
dużym zainteresowaniem wśród licealistów (28%) cieszy się magazyn „Focus”),
motoryzacyjną, oraz różne miesięczniki dla kobiet (głównie uczniowie gimnazjum).
Inne tytuły wymieniane przez badanych uczniów to magazyny dotyczące konkretnych zainteresowań np. „Tenis Club”, „Piłka Nożna”, „E-Basket”, „Mój Pies” itp.
Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1, młodzież wiele czasu spędza
przed telewizorem. W ofercie programowej dzisiejszych stacji telewizyjnych pojawia się wiele nowych kanałów telewizyjnych związanych z określoną dziedziną np.
kanały sportowe, popularnonaukowe, motoryzacyjne, muzyczne, filmowe, informacyjne itp. Stają się one cennym źródłem informacji, rozwijają zainteresowania, a
także pozwalają się zrelaksować – jak np. kanały muzyczne.
Młodzież najczęściej wybiera kanał „TVN” (aż 83% badanych łącznie). Wynikać to może z faktu, iż stacja ta oferuje wiele nowych filmów i seriali dla młodych
ludzi, a także różnorodne programy informacyjne. Innym podobnym programem
popularnym wśród uczniów jest „Polsat” (69% badanych łącznie). Uczniowie chętnie oglądają także programy muzyczne („MTV” - 63%, „VIVA” - 56%), a także kanały TVP 1 - 44% i TVP 2 - 40% badanych. Zainteresowaniem cieszą się również
różnorodne kanały popularnonaukowe (szczególnie „Discovery Channel” - 46%
i „Animal Planet” - 35% badanych).
Najczęstszą formą wypoczynku współczesnej młodzieży jest słuchanie muzyki
(Tab.1), która zajmuję dużą część ich wolnego czasu (Tab.2). Spośród rozgłośni
radiowych, tą którą preferuje młodzież jest Radio „Eska” (60% badanych łącznie),
jednak zdecydowanie częściej stację tę wybierają gimnazjaliści (Rys.8). W rozgłośni tej usłyszeć można najnowsze przeboje, będące aktualnie największymi hitami,
dlatego też cieszy się ona tak dużym zainteresowaniem. Młodzież wybiera także
stacje z muzyką rockową – „Eska Rock” (40%), „RMF MAXX” (35% badanych),
a także Radio „Złote Przeboje” (38%) (Rys.8). Rozgłośnie, w których przeważają
audycje radiowe nad muzyką (takie jak „Polskie Radio”, Radio „TOK FM”) nie są
tak popularne wśród młodzieży.
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6. Zakres i skala czytelnictwa czasopism przez badanych
Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek nr 7. Stacje telewizyjne preferowane przez badanych uczniów
Źródło: Opracowanie własne

W dobie wszechobecnej komputeryzacji i coraz większej dostępności Internetu, istnieje potrzeba zbadania jakie serwisy/portale internetowe najczęściej odwiedza współczesna młodzież.
Z przeprowadzonych badań wynika, iż najbardziej popularnym serwisem jest
„youtube.com” (88% badanych łącznie). Strona ta umożliwia prezentowanie filmów,
wideoklipów, lub własnych nagrań w Internecie. Znaleźć tam można materiały z całego Świata dotyczące najróżniejszych dziedzin.
Drugim pod względem popularności serwisem jest „nasza-klasa.pl” (81% badanych). Strona ta, stworzona przez młodych studentów, jest w ostatnim czasie
bardzo często odwiedzana. Umożliwia ona odnalezienie znajomych z dawnych
ławek szkolnych, nawiązanie z nimi kontaktu, przeglądanie ich zdjęć i stworzenie
własnego profilu. Popularny jest także serwis aukcyjny „allegro.pl” (58% badanych), na którym można dokonać licytacji, zakupu, lub samemu wystawić na
sprzedaż najróżniejsze produkty. Ciekawy, a zarazem bardzo pożyteczny jest serwis „wikipedia.pl” (58% badanych), który służy jako „skarbnica wiedzy” i stanowi
swego rodzaju internetową encyklopedię.
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Rysunek nr 8. Preferowane przez młodzież stacje radiowe
Źródło: Opracowanie własne

Gimnazjaliści upodobali sobie również serwisy, które udostępniają najróżniejsze gry on-line. Znacznie częściej niż uczniowie liceum odwiedzają oni także stronę „fotka.pl” (79% gimnazjalistów), na której można umieszczać swoje zdjęcia,
a także oceniać zdjęcia innych, poznając przy tym nowych ludzi. Spośród portali
internetowych, które ukazują aktualne informacje z wielu różnych dziedzin najpopularniejszym jest „onet.pl”. Spośród innych serwisów wymienianych przez
uczniów najczęściej występowały te, związane ze sportem, a w szczególności
z piłką nożną.
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Rysunek nr 9. Serwisy/portale internetowe odwiedzane najczęściej przez badanych uczniów
Źródło: Opracowanie własne
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Niewiele osób ma wystarczająco dużo czasu i możliwości by rozwijać wszystkie swoje zainteresowania. Wiele pasji i marzeń zostaje nie zrealizowanych, bądź
czekają na pojawienie się korzystnych okoliczności sprzyjających ich spełnieniu.
Uczniowie chcieliby mieć możliwość realizacji pasji związanych z tańcem, nauką
gry na najróżniejszych instrumentach, podróżowaniem, czy np. rozwijaniem zainteresowań sportowych.
Podsumowanie
Czas wolny dzieci i młodzieży stanowi niezwykle cenną wartość pod względem wychowawczym, kształcącym i rozwojowym. Jest niezbędny do regeneracji sił
organizmu zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym. Właściwe zagospodarowanie czasu wolnego zapobiega nudzie i ujawnianiu się zachowań ryzykownych wśród młodzieży. To, jak go pożytecznie wykorzystywać, powinno stanowić element wychowania zarówno w domu jak i w szkole.
Współczesna młodzież potrafi wykorzystać czas wolny na aktywność sportową należąc do różnych organizacji sportowych, jak i na rozwijanie swoich pasji
uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych. Młodzież przejawia różnorodne zainteresowania, dlatego istnieje potrzeba tworzenia organizacji umożliwiających
uczniom ich rozwój w szkole jak i poza nią.
Media takie jak telewizja czy Internet mają istotny wpływ na formę spędzania
wolnego czasu. Uczniowie spędzają czas surfując po Internecie oraz grając w gry
komputerowe. Internet jako ogólnoświatowa sieć może stanowić źródło cennych
informacji, lecz może także nieść za sobą pewne zagrożenia. Ważnym jest, aby
uczyć młodzież prawidłowego poruszania się po tym „wirtualnym świecie”.
Zaobserwować można dużą frekwencję młodzieży w kinie. Zdecydowanie
mniejsze znaczenie ma natomiast teatr, a także opera. Często szkoły organizują
jednorazowe wyjścia do teatru, jednak jest to zdecydowanie zbyt rzadko, by ukazać uczniom różne oblicza sztuki.
Czytelnictwo nie jest szeroko rozpowszechnione wśród współczesnej młodzieży. Istnieje grupa osób często sięgających po książki, jednak niepokojąca jest
również inna grupa, która robi to rzadko, bądź w ogóle. Dużą popularność zyskały
natomiast książki typy fantasy.
Uczniowie nie narzekają na brak czasu i twierdzą w większości, iż mają go
wystarczająco dużo. Inaczej jest jednak w przypadku licealistów, których spora
grupa uważa, iż niestety ma go za mało. Wiązać się to może z większymi wymaganiami jakie stoją przed uczniami liceum związanymi ze zbliżającymi się przygotowaniami do matury i wyborami odpowiednich kierunków studiów.
Nauka języków obcych stanowi w dzisiejszych czasach istotny element w życiu młodych ludzi. Często chodzą oni na różnorodne kursy językowe, a na znaczeniu zyskują też poza językiem angielskim i niemieckim, mniej popularne niegdyś
języki, takie jak język hiszpański, francuski, włoski czy japoński.
W porównaniu do wcześniejszych opracowań dotyczących spędzania czasu
wolnego przez młodzież, zdecydowanie marginalne znaczenie odgrywa już harcerstwo. Może to wynikać z faktu, iż obecnie istnieje wiele innych organizacji oferujących znacznie atrakcyjniejsze formy wykorzystania wolnego czasu, a alternatywą
dla harcerstwa stały się obozy przetrwania.
Podsumowując można stwierdzić, iż preferowane przez młodzież formy spędzania czasu wolnego są dość znamienne dla dzisiejszej rzeczywistości medialnej.

39

Jest to szeroko pojęty wypoczynek przy komputerze (surfowanie po Internecie, gry
komputerowe) oraz przed telewizorem. Młodzież bardzo lubi także słuchać muzyki,
spotykać się ze znajomymi i przyjaciółmi. Nie zapominają także o różnych formach
sportu, a czasem sięgną także po książkę. Pocieszającym jest fakt, iż uczniowie
przejawiają także inne ciekawe zainteresowania i marzenia. Z tej racji należy dążyć do tego by stwarzać im jak najszersze możliwości ich pogłębiania i realizacji
marzeń, a zarazem w jak największym stopniu starać się ograniczać występowanie
zachowań ryzykownych i wszelkiego rodzaju patologii związanych z niewłaściwym
spędzaniem czasu wolnego. Jedną z dróg zmniejszania negatywnych oddziaływań
bodźców wynikających ze świata zewnętrznego jest zatem edukacja wychowania
do czasu wolnego.
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Mariusz KARASIŃSKI
TECHNOLOGICZNE, SPOŁECZNE I INFORMACYJNE ASPEKTY
FUNCJONOWANIA INTERNETU A ZJAWISKA PATOLOGICZNE
W każdej społeczności pojawiają się zjawiska, które w wyniku funkcjonujących
w niej systemów normatywnych są uważane przez jej członków za patologiczne,
anormalne i szkodliwe. Są to takie postawy, zachowania i sytuacje życiowe ludzi,
które polegają na nieprzestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa, norm moralnych, obyczajowych i kulturowych oraz na odrzucaniu lub nieposzanowaniu
wartości obiektywnie zgodnych z interesami jednostki i ogółu obywateli, a także
przynoszą niekorzystne skutki dla wszechstronnego rozwoju jednostki, grupy lub
całego społeczeństwa1.
System norm prawnych, społecznych i obyczajowych oraz często bardzo dotkliwe konsekwencje ich naruszenia z reguły działają hamująco i jednostka, której
potrzeby wiążą się z przekroczeniem ww. granic, z lęku przed negatywnymi skut2
kami (wyrok, odrzucenie, stygmatyzacja ) często rezygnuje z podejmowania działań społecznie nieakceptowanych i nieetycznych.
Jak jednak zachowa się ktoś, kto może niemal bez konsekwencji realizować
swoje potrzeby, ktoś mający poczucie bezkarności w świecie pozbawionym hierar3
chii, wyznaczonych ról społecznych, formalnej kontroli i wyraźnych reguł? Jak
w takim świecie będzie funkcjonowała zdrowa jednostka i jakie będą tego następstwa?
Wydawać by się mogło, iż taka przestrzeń nie istnieje, że jest to twór teoretyczny, w praktyce awykonalny. A jednak doczekaliśmy się obszaru, który w obecnym kształcie i stadium rozwoju stanowi, moim zdaniem, poważne zagrożenie dla
prawidłowego funkcjonowania przebywających w nim osób, a pośrednio również
4
i ich społecznego otoczenia. Przestrzenią tą jest ogólnoświatowa sieć komputerowa - Internet.
Na początku nowego wieku żyjemy w świecie fundamentalnie przeobrażo5
6
nym, w czasie, w którym króluje cyberprzestrzeń . Świat stał się cywilizacją informacyjną opartą na technologii informatycznej i telekomunikacyjnej, a Internet jednym z największych dzieł człowieka, obejmującym swym zasięgiem niemal cały
nasz glob i umożliwiającym dostęp do zasobów, które trudno sobie nawet wyobra7
zić. O Internecie mówi się różnorodnie: światowa pajęczyna, globalna biblioteka,
1

Zob. A. Lipka: Zjawiska patologii społecznej wśród młodzieży, Warszawa 1977, s. 15-16
Por. W. Filipkowski: Internet – przestępcza gałąź gospodarki, WWW.lex.com.pl
Zob. K. Doktorowicz: Społeczności wirtualne – cyberprzestrzeń w poszukiwaniu utraconych więzi, W:
L. H. Haber (red.): Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?. Kraków 2004, s. 62
4
Zob. J. Bednarek, op. cit., s. 246
5
B. Dziedzic, M. Furmanek: Świat ludzki, świat semiotyczny. Generowanie znaczeń w komunikowaniu
interpersonalnym – medialnym. W: B. Kożusznik (red.): Komunikacja w dobie Internetu, t. 1. Katowice
2004, s. 87-101
6
Zob. Z. Bauman: Globalizacja. Co z tego dla ludzi wynika?. Warszawa 2000, s. 24 [za:] J. Papież:
Cyberprzestrzeń a przeżywanie doznań erotycznych młodzieży W: T. Sołtysiak, J. Sudar-Malukiewicz
(red.): Zjawiskowe formy patologii społecznej oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży. Bydgoszcz
2003, s. 79
7
Por. G. Ocytko: Internet jako źródło zagrożeń i konfliktów. W: L. H. Haber (red.), op. cit., s. 62
2
3
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międzynarodowy hyde park, rupieciarnia czy śmietnik wszelakiej wiedzy. Ta rozległa sieć komputerowa nie tylko pozwala na swobodny dostęp do różnorodnych
9
informacji, rozmaite sposoby komunikowania się, działalność handlową i marketingową, ale także niejednokrotnie staje się narzędziem wykorzystywanym w ce10
11
lach niezgodnych z jego przeznaczeniem, a również źródłem nowych zagrożeń,
które mogą wystąpić zarówno w sferze oddziaływań psychologicznych i wycho12
wawczych, jak i w obszarze oddziaływań społecznych.
Wygoda, anonimowość, możliwość niemal nieskrępowanej autokreacji powodują, iż wielu internautów ponad otaczającą rzeczywistość przedkłada wirtualny
13
świat Internetu . Współczesna generacja ludzi młodych powoli z tradycyjnie poj14
mowanych obywateli przeradza się w netizenów, czyli obywateli sieci. Dla młodego pokolenia komunikacja on-line jest wyjątkowo atrakcyjną, pod wieloma względami łatwiejszą formą relacji niż bezpośrednia rozmowa i kontakt twarzą w twarz,
niewiele osób dostrzega jednak w tym znakomitym narzędziu do komunikacji, na15
uki, zabawy i pracy, źródło generujące rozmaite zjawiska patologiczne i umożliwiające im rozprzestrzenianie się.
Możliwości stwarzane przez globalną sieć komputerową w aspekcie technolo16
gicznym, informacyjnym i społecznym powodują, iż z całą siłą ujawniają się w niej
17
rozmaite patologie , do których należą przede wszystkim:
- cyberagresja;
- cyberwtargnięcia (włamania komputerowe);
- cyberkradzieże;
- cyberoszustwa;
- spamming;
- cyberśledzenie;
- werbowanie i oddziaływanie przez grupy nieformalne (sataniści, faszyści,
gangi);
- cyberterroryzm;
- cyberkontrabanda;
- nielegalny cyberhandel;
- cyberhazard;
- internetowe pranie brudnych pieniędzy;
- uzależnienie od Internetu (siecioholizm);

8

M. Sokołowski: Definiowanie Internetu. W poszukiwaniu metody opisu W: E. Cieśniarska (red.): Oblicza Internetu. Internet a globalne społeczeństwo informacyjne. Elbląg 2005, s. 10
9
J. Papież, op. cit., s. 75
10
G. Ocytko, op. cit., s. 452
11
Por. Jan Paweł II, Orędzie na XXXVI Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu z 24.01.2202 r.,
http://www.opoka.org.pl
12
J. Gajda: Media w edukacji. Kraków 2002, s. 63
13
Ibidem, s. 88
14
S. Juszczyk: Czy cyberprzestrzeń stanowi zagrożenie dla życia społecznego? W: W. Strykowski
(red.): Media a edukacja, eMPi2, Poznań 1997, s. 59
15
Pojęcie zjawisko należy tu rozumieć jako objaw, fakt dający się zaobserwować w czymś, występujący
w jakiejś dziedzinie, będący przedmiotem rozważania [za:] E. Sobol (red.): Nowy słownik języka polskiego. Warszawa 2002
16
Por. B. Przywara: Człowiek w sieci. Socjologiczne ujęcie więzi wirtualnych, W: Cieśniarska E. (red.):
Oblicza Internetu. Internet a globalne społeczeństwo informacyjne. Elbląg 2003, s. 306
17
J. Gajda, op. cit., s. 147
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publikowanie treści naruszających normy prawne i obyczajowe, np. atak
medialny (szkalowanie), patologiczna chęć zaistnienia (np. w formie tzw.
sekstingu), prostytucja, stręczycielstwo, podglądactwo (show-girls) i inne
formy patologicznych zachowań seksualnych (homoseksualizm, zoofilia,
pedofilia itp.), sceny z sekcji zwłok, operacji, wypadków, aktów agresji i autoagresji.
Jak pisze Józef Bednarek: Internet gromadzi różnorodne materiały, między
innymi treści pornograficzne, pedofilskie lub propagujące przemoc, ale także
godzące w dobra osobiste. Możemy w nim znaleźć również kontakt z grupami
satanistycznymi, poglądami faszystowskimi i instrukcje o konstruowaniu bomby
i innych niebezpiecznych materiałów. Internet pozwala również na wykradanie
danych osobowych, zbyt wczesne uświadomienie seksualne, werbowanie naiwnych, potencjalnych uczestników organizacji szkodliwych społecznie (mafii,
gangów, oszustów itp.), a przy tym przestępcy mogą szybko się komunikować
18
w celach niezgodnych z prawem.
Ta ciemna strona Internetu wynika przede wszystkim z faktu, iż jako taki nie
posiada on właściciela i pozbawiony jest centralnego nadzoru, istniejąc w zasadzie
w znacznym stopniu poza prawem, poza kontrolą, co powoduje, iż sieć globalna
jest bardzo atrakcyjnym środowiskiem nie tylko dla przestępców, ale i innych użytkowników, którym umożliwia podejmowanie działań zwykle skrywanych lub wytłu19
mionych etyką i normami społecznymi, np. chęć zaspokojenia różnych popędów
20
i potrzeb (agresji, więzi, popędu seksualnego ) w sposób bezkarny, pozbawiony
znaczących konsekwencji. Problem jest tym poważniejszy, iż w Internecie z patologicznymi zachowaniami i treściami stykają się odbiorcy, którzy z racji wieku,
światopoglądu, potrzeb itp. kontaktu z nimi mieć nie powinni (dzieci, osoby głęboko
religijne itp.), a często również sobie jego nie życzą Na ile poważne w skutkach
mogą być konsekwencje zetknięcia się z takimi treściami? Zważywszy na wielopostaciowość tematyczną, odmienny stopień szkodliwości społecznej, a także
zróżnicowane indywidualne cechy odbiorców, trudno byłoby sformułować wnioski
dotyczące określonych skutków, lecz jednocześnie nieuzasadnione naukowo wydaje się stwierdzenie, że określona informacja (np. w formie prezentacji treści pornograficznych lub aktów okrucieństwa) nie wywołała (np. w młodym odbiorcy) żadnych skutków.
Niejednokrotnie spotyka się obiegowe opinie na temat silnego wpływu treści
prezentowanych w Internecie na odbiorców i traktowanie ich jako źródła określonych zachowań. Pomimo, iż opinie te wyrażają raczej społeczne odczucia, które
bliższe są intuicji niż przesłankom naukowym, znajdują one potwierdzenie m. in. w
teoriach desensytyzacji i modelowania. Nie sposób więc nie zastanawiać się nad
związkiem Internetu z rosnącą wciąż falą przemocy oraz obniżaniem się granicy
wiekowej przestępców, zwłaszcza w odniesieniu do najcięższych kategorii przestępstw, tych noszących znamiona szczególnego okrucieństwa; nad tym, na ile
stanowi on źródło motywacji do podejmowania działań aspołecznych, co decyduje
o jego atrakcyjności jako narzędzia wykorzystywanego przez cyberprzestępców,
jakie będą konsekwencje wykorzystywania sieci w dotychczasowej formie pozbawionej skutecznej kontroli.
18

J. Bednarek: Media w nauczaniu. Warszawa 2002, s. 249
J. Papież, op. cit., s. 75
J. Chwaszcz, M. Pietruszka, D. Sikorski, op. cit., s. 91
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Jeśli przyjąć hipotezę o wyraźnym wpływie mediów masowych i możliwości
programowania za ich pośrednictwem określonych reakcji odbiorców oraz oddziaływania na ich uczucia i poglądy, choćby nawet w niewielkim stopniu, takie cechy
Internetu, jak globalny zasięg, wyrażający się liczbą użytkowników, natychmiastowość wysłania i odbioru komunikatu, nadają mu rangę broni masowej.
To militarne określenie nie jest tutaj przypadkowe: jako konsumenci, wyborcy,
wyznawcy określonej religii jesteśmy celem ciągłych ataków medialnych, które
mają na celu np. kreowanie określonego światopoglądu, skłonienie do dokonania
danego zakupu lub chociażby skupienia naszej uwagi na konkretnym przekazie
medialnym. Należy przy tym pamiętać, iż najczęstszą motywacją nadawczą jest
21
osiągnięcie określonej korzyści, co wpływa z kolei na kierowanie się przy doborze
repertuaru przede wszystkim kryteriami ekonomicznymi – nie zaś czynnikami wynikającymi z dbałości o odbiorcę, jego prawidłowy rozwój intelektualny i społeczny.
Stąd w Internecie mnogość treści niewyszukanych, bazujących na najprymitywniejszych ludzkich instynktach i podstawowych potrzebach.
Internet jako metamedium może okazać się tym bardziej niebezpieczny, że22
stwarza dużo większe zagrożenia niż wchłonięte przez niego tradycyjne media,
a dostęp do sieci jest osiągalny już nie tylko za pomocą połączenia modemowego
23
(analogowego lub ISDN ) czy też przez sieć przewodową (LAN) lub bezprzewo24
dową (WLAN), ale także poprzez telefony komórkowe (technologia GPRS lub
25
EDGE ), które z powodzeniem wykorzystują nawet kilkuletnie dzieci. Dodać należy, iż telefony te obecnie wyposażane są nie tylko w przeglądarki internetowe, ale
także rozmaite komunikatory (Gadu-Gadu, Skype), a z racji swego przeznaczenia
są jednymi z niewielu przedmiotów, które towarzyszą użytkownikom niemal bez
przerwy, co tym samym umożliwia im łączenie się z Internetem z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Analizowane zjawisko jest tym bardziej niepokojące, iż
Internet z racji swej popularności i funkcjonalności jest najbardziej rozwijającym się
medium masowym nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie. W październiku 2005
roku było w Polsce 1,3 miliona gospodarstw domowych ze stałym łączem, a rok
26
później – już 2,2 miliona.
Badania wskazują, iż dostęp do Internetu w naszym kraju ma obecnie ok.
27
39% ludności. Prognozuje się, iż w roku 2010 będzie to już 50% obywateli. Teoretycznie można przyjąć, iż w kolejnym pokoleniu użytkowników Internetu będzie
niemal tylu, co użytkowników telefonów komórkowych, a to oznacza niemal całą
populację.

21
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24
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[przyp. mój – M.K.]
25
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O popularności Internetu decyduje również to, iż stanowi on medium synte28
tyczne, co oznacza połączenie w, obejmującej wszystkie kontynenty, globalnej
29
sieci funkcji innych znaczących mediów i możliwość jednoczesnego odbioru informacji w różnej formie i z różnych źródeł.
Internet to medium zarówno indywidualne (point to point), jak i masowe (bro30
adcasting), które nie jest zależne od odległości i granic. Ten środek komunikowania masowego uznany jest za najbardziej demokratyczną formę przekazu, która
31
dostępna jest właściwie dla każdego.
Przytoczone wyżej cechy Internetu, które świadczą wymownie o tym, jak
wspaniałe i wszechstronne jest to narzędzie, decydują również o sile jego negatywnego oddziaływania, o tym, jak wiele osób staje styka się z różnorodnymi przejawami patologii za jego pośrednictwem.
Równie niepokojące w odniesieniu do omawianych zjawisk patologicznych są
kolejne dane statystyczne. Średni czas korzystania z Internetu w naszym kraju
32
wzrósł w ciągu 2006 roku z 25 do 30 godzin miesięcznie. Statystyczny użytkownik sieci w Polsce spędza w niej ponad godzinę dziennie. Spośród wszystkich internautów najwięcej czasu w cyberprzestrzeni spędzają osoby w wieku 7-19 lat, tj.
34,5 godziny, co stanowi o 10 godzin więcej, niż w przypadku internautów w star33
szym wieku. W maju 2009 w Polsce było 16,61 mln internautów. Użytkownicy
wykonali łącznie 47,54 mld odsłon, a czas spędzony przez nich w Internecie wy34
niósł 764 mln godzin, co w odniesieniu do wyników badań przeprowadzonych rok
35
wcześniej stanowi wzrost o ok. 200 mln godzin.
Internet, dzięki swej atrakcyjności i wielozadaniowości, stopniowo przenosi
funkcjonowanie jednostki z realnego świata w świat wirtualny, ograniczając jej rzeczywistą aktywność społeczną, np. bezpośrednie kontakty z rodziną i przyjaciół36
mi. Pomimo wielości kontaktów sieciowych, użytkownicy Internetu są wyizolowani
z życia społecznego, co wynika z ograniczenia realnych stosunków społecznych,
emocjonalnego oddzielenia od grupy, życia z dala od realnego świata, wypełniania
czasu czynnościami związanymi z komputerem, Internetem itp. U użytkowników
sieci wyraźne jest obniżanie umiejętności bezpośredniego komunikowania się,
zatracanie faktycznych związków emocjonalnych. Rozładowywanie napięć psychicznych następuje w kontaktach z komputerem. Badacze wskazują również na
to, iż obecnie komputery i Internet są źródłem zachwiania procesu socjalizacji,

28
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gdyż w zagadnienia informatyczne rodzice są często wprowadzani przez swoje
37
dzieci.
Do szkodliwego korzystania ze środków masowego przekazu może przyczy38
niać się nuda i pustka, wyrażająca się w poszukiwaniu pobudzenia w Internecie,
dlatego też szczególnie podatne na zagrożenia płynące z sieci są osoby młode,
sfrustrowane, zagubione, potrzebujące dowartościowania, cierpiące na zaburzenia
emocjonalne, mające trudności w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów z innymi,
z zaniżoną samooceną, traktujące korzystanie z Internetu jako ucieczkę od rzeczywistości, zabiegające o władzę, status społeczny i dominację, poszukujące
wspierającej przyjaźni i flirtu, bez stałego zajęcia, bezrobotne, samotne, zmuszone
39
do pozostawania w domu.
Sieć depersonifikuje interakcje, pozwala użytkownikom na doświadczenie
swoistej wolności, która niekiedy wyzwala zachowania znacząco odbiegające od
ich codziennego funkcjonowania, ośmielając np. do nieskrępowanego wypowiadania opinii czy ocen kosztem innych osób, okazywania braku szacunku dla interlokutorów, przerywania kontaktu w dowolnym momencie, bez usprawiedliwienia
40
i wyjaśnienia swego postępowania. Badania dowodzą, że osoby komunikujące
się za pomocą Internetu są bardziej skłonne do różnorodnych zachowań patolo41
gicznych, np. okrucieństwa i bezwzględności, niż do kompromisu.
Częstym skutkiem sieciowej anonimowości jest poczucie braku odpowiedzial42
ności za słowa, podawanie fałszywych danych przy zakładaniu konta internetowego lub odrealniona komunikacja, w której użytkownicy występują jedynie pod
43
pseudonimem (tzw. nickiem). Nierozpoznawalność pozbawia wielu z nich oporów
wynikających z lęku przed społecznymi konsekwencjami poczynań, wyzwalając
44
zachowania sprzeczne z etyką, normami prawnymi i społecznymi, zgodne jednak
z ich indywidualnymi potrzebami, stając się pokusą i szansą na realizowanie skrywanych pragnień. Dlatego też można uznać Internet za medium odwzorowujące
45
i obnażające indywidualne preferencje, myśli, fantazje. Na takie nieetyczne za46
chowania użytkownicy decydują się zupełnie świadomie, bowiem sieć zagłusza
47
wyrzuty sumienia.
Podejmowaniu zachowań, które nie są akceptowane przez ogół społeczeństwa sprzyja impersonalny charakter sieci, gdyż w sytuacjach mających miejsce
48
w cyberprzestrzeni nie pojawia się ryzyko odrzucenia bądź stygmatyzacji. Ponad37
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to Internet, w sposób wymykający się spod kontroli, stymuluje reakcje i wyobraźnię,
wpływając negatywnie na określone umiejętności społeczne (empatię, wspieranie
49
innych itp.).
Internet zrewolucjonizował funkcjonowanie środków masowego przekazu,
znosząc tradycyjny podział na nadawców i odbiorców w procesie komunikowania.
50
Każdy użytkownik sieci może być w nim jednocześnie nadawcą i odbiorcą. Nie
wymaga się jednocześnie od nadawców zaawansowanej wiedzy technologicznej,
kosztownej infrastruktury sprzętowej i spełnienia niejednokrotnie restrykcyjnych
wymagań prawnych, co powoduje, iż ich liczba w Internecie jest ogromna.
Internet, w wyniku wyrównania praw nadawczych, zrównuje status profesjonalistów i amatorów, informacji rzetelnej i zwykłej plotki, co powoduje, iż pojęcia
51
prawdy i kłamstwa stają się nieostre, a bezkrytyczne korzystanie z publikowanych
w sieci informacji naraża użytkowników na budowanie opinii w oparciu o fałszywe
52
dane.
Pozbawienie fizyczności wywołuje u odbiorcy określonego komunikatu nie53
pewność co do bezpieczeństwa korzystania z sieci i prawdziwości uzyskanych
danych, takich jak płeć, wiek, wykonywany zawód, gdyż Internet z reguły nie daje
54
możliwości ich potwierdzenia.
W sieci udostępnia się często informacje pozbawione wartości etycznych i takie, których posiadanie może okazać się groźne. Z racji ogromu wiadomości, nieumiejętności i technicznym ograniczeniom ich racjonalnej selekcji, może nastąpić u
internauty szok informacyjny. Powielanie gotowych pomysłów prowadzi do obniżania innowacyjności, ograniczenia wyobraźni, kreatywności. Sieć zubaża również
umiejętność wypowiadania się, gdyż w Internecie rzadziej zdarza się wyrażać swoje uczucia przez mowę, a poziom komentarzy jest z reguły bardzo niski – najczęściej są one niepoprawne ortograficznie i stylistycznie oraz przesycone wulgaryzmami.
W Internecie mamy także do czynienia z nadmiarem informacji (smogiem in55
formacyjnym) i treściami szkodliwymi społecznie (czarnym dymem informacyj56
nym), noszącymi często znamiona przestępstwa (np. indoktrynacja prowadzona
przez sekty religijne, propagowanie pedofilii, terroryzmu, rasizmu, próby dokony57
wania oszustw i inne ). Niebezpodstawne okazuje się stwierdzenie, że Internet
stanowi obecnie poważne zagrożenie dla modelu współczesnej kultury i stosunków
58
społecznych.
Trudno się więc dziwić, iż pedagodzy ostrzegają przed zgubnymi wpływami
niekontrolowanego przebywania młodych ludzi w wirtualnej rzeczywistości, która
wciąga, absorbuje, odurza i uzależnia od siebie jak najbardziej wyrafinowany nar49
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kotyk. Problemy wynikające z korzystania z Internetu dostrzegają też przedstawi60
61
ciele innych nauk: językoznawcy, socjologowie, politologowie, ekonomiści. Na62
wet kulturę postrzega się obecnie przez pryzmat cybernetyczny. Jerzy Kosiński
i Tadeusz Justka stwierdzają, że współczesne społeczeństwo musi poddać się
wpływowi technologii, który jest odczuwalny właściwie we wszystkich dziedzinach
życia; powinno się nauczyć wykorzystywać szanse i minimalizować zagrożenia
63
wynikające z zachodzących przemian.
Parafrazując powyższą wypowiedź, należy stwierdzić, iż to Internet obecnie
stwarza szanse użytkownikom na realizowanie ich ewentualnych patologicznych
skłonności, minimalizując zagrożenia wynikające z prawnych i społecznych konsekwencji, które powinni oni ponieść.
Ściganie cyberprzestępców wiąże się z bardzo poważnymi problemami, które
nie pojawiały się w odniesieniu do osób naruszających prawo poprzez popełnienie
tradycyjnego przestępstwa, gdyż np. [...] dobrze zaplanowane przestępstwo kom64
puterowe charakteryzuje się bardzo dużą trudnością w jego wykryciu. Przyczyną
tego stanu rzeczy jest trudność w określeniu faktycznego miejsca przestępstwa,
gdyż naruszenie prawa w sieci często odbywa się poprzez wykorzystanie komputerów znajdujących się w kilku krajach i zdalne kierowaniem przebiegiem określonych działań w sieci, które mogą polegać np. na rozpowszechnianiu pliku ze szko65
dliwą lub nielegalną treścią (harmful or illegal content ) albo złośliwego programu
66
(np. wirusa), który atakuje sieci komputerowe.
Cyberprzestępczość stanowi przykład transgranicznego naruszenia prawa
(cross border crime), gdyż dotyczy łamania prawa w odniesieniu do dóbr chronio67
nych i kryminalizowanych przez więcej niż jedno państwo. Dużym utrudnieniem
jest również brak jednoznacznych definicji wielu przestępstw dokonywanych
68
w Internecie.
W wielu przypadkach przeszkodę do wykrycia i osądzenia sprawcy stanowi
brak właściwych narzędzi prawnych, wynikające z ochrony danych ograniczenia
69
możliwości zbierania dowodów koniecznych do formułowania aktów oskarżenia.
Prawo, by stanowić doskonałe i skuteczne narzędzie, powinno być ścisłe i specy-
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ficzne, jednak w obecnym kształcie niejednokrotnie pozwala przestępcom na
wykorzystywanie luk i konfliktów jurysdykcyjnych pomiędzy państwami, które dotyczą np. przewidywania różnych sankcji za to samo przestępstwo, co niejednokrotnie uniemożliwia walkę z najbardziej skandalicznymi przestępstwami internetowy71
mi. Nie istnieje dotychczas uniwersalne prawo dotyczące cyberprzestępczości,
a z powodu braku zcentralizowanej kontroli nad siecią, nie jest także możliwe
określenie kraju, który posiadałby jurysdykcję nad przestępstwami dokonywanymi
72
w cyberprzestrzeni.
Trudno więc się dziwić, iż coraz więcej internautów, doceniając walory sieci,
pragnie zwiększyć jednocześnie bezpieczeństwo korzystania z niej, wprowadzając
73
do niej elementy cenzury i zamknąć dostęp do niektórych stron. Znaczącą przeszkodą jest tu z jednej strony rozległość tego medium, która powoduje, iż do tej
pory nie jest możliwe przyjęcie globalnej polityki dotyczącej bezpieczeństwa i obejmującego wszystkie kraje prawodawstwa w zakresie przestępczości komputerowej
dokonywanej przez sieć, zaś z drugiej jego nieostrość, która uniemożliwia precyzyjne wydzielenie z ogólnoświatowej pajęczyny tego jej fragmentu, który stanowiłby wirtualną, cybernetyczną Polskę, choćby z tego względu, iż część serwerów, na
których umieszczone są polskie strony internetowe, fizycznie ulokowana jest poza
granicami naszego kraju.
Pomimo wielu zjawisk patologicznych, które pojawiły się wraz z rozwojem Internetu, dostęp do światowych zasobów informacji i ogromne możliwości w zakresie komunikowania otwierają przed ludzkością nowe możliwości, których wykorzystanie zależy, jak i w przypadku innych rozwiązań technologicznych, od moralnego
poziomu poszczególnych ludzi i grup społecznych, od ich hierarchii wartości, umiejętności przewidywania i konsekwencjom wyboru pomiędzy motywacją czysto materialną i prospołeczną. Okazuje się bowiem, że Internet jest jedynie narzędziem,
które per analogiam do kija baseballowego, może służyć „do grania i do zabijania”,
a faktycznie rozwiązanie złożonej problematyki zaprezentowanej w niniejszej pracy
znajduje swoje rozwiązanie w mentalnej sferze człowieka, który decyduje o określonym użyciu tego jednocześnie pożytecznego i niebezpiecznego narzędzia.
Szukając w Internecie przyczyn zjawisk patologicznych, docieram najczęściej
do jednego źródła – anonimowości, która często wyzwala reakcje świadczące
o tym, że homo homini lupus est. Nie mogę się zgodzić na taki stan rzeczy, na
umożliwianie niektórym ludziom bezkarnego postępowania, używania słów bez
ponoszenia za nie odpowiedzialności, dlatego też postuluję swoiste odarcie Internetu z anonimowości, co z technicznego punktu widzenia jest w znacznym stopniu
możliwe.
Informatyzacja następuje nadal w zawrotnym tempie, więc należy przypuszczać, iż znaczenie Internetu będzie nadal rosło. Wzrośnie też liczba zjawisk patologicznych – włamań do bankowych systemów komputerowych, pornografii w różnym wydaniu, ataków medialnych i agresji werbalnej. Ważne jest, by chronić dzieci
i młodzież przed stykaniem się w Internecie z treściami szkodliwymi. Różnorodność form pornografii, prezentowane dewiacje seksualne i brak zahamowań wyra70

Ibidem, s. 25
Ibidem, s. 60
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Zob. M. Sowa: Odpowiedzialność karna sprawców przestępstw internetowych, Prokuratura i Prawo
2002, nr 4, s. 62
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S. Juszczyk: Czy cyberprzestrzeń…, op. cit., s. 65
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żający się publikowaniem tzw. homemade aktów seksualnych, stanowią ponadto
potencjalne zagrożenie dla nieukształtowanej osobowości dzieci i młodzieży, co
skłania do wprowadzenia do sieci elementów cenzury i odpowiedzialności za publikowane treści.
Treści zawarte w mediach, zwłaszcza ciągle powtarzające się i nasycone
emocjonalnie, nie mogą pozostać obojętne dla ludzkiej psychiki. Nie zawsze czyny
okrutne są instruktażem, bodźcem do działania, jednak z pewnością wskutek wielokrotnego powtarzania skutkują desensytyzacją, oswajają z brutalnością, która
74
w naturalnym odruchu powinna budzić niesmak.
A dodać należy, iż sieć skutecznie stymuluje potrzeby amatorów mocnych
wrażeń: W zależności od stopnia wrażliwości i odporności, mogą oni znaleźć zdjęcia z wypadków samochodowych lub lotniczych, poszatkowanych ciał, jak też sceny „na żywo” z prosektorium, orgii seksualnych, gwałtów, eutanazji czy zabójstw
[...]. Wskutek tego u odbiorców następuje drastyczne osłabienie progu wrażliwości,
wzmacniające zarazem przekonanie, że zło i brutalność, agresja i przemoc są
w dzisiejszym świecie zjawiskami powszechnymi, a więc w pewnym sensie natu75
ralnymi, przypisanymi ludzkiej egzystencji.
Sytuacja ta powoduje również błędne wyobrażenie odbiorców o zasięgu
przemocy w rzeczywistych stosunkach międzyludzkich, co może prowadzić do
przekonania, iż zachowania agresywne są normalne i powszechnie przyjęte,
76
a więc nie budzą poczucia winy.
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J. Chwaszcz, M. Pietruszka, D. Sikorski: Media. Lublin 2005, s. 119-120
B. Maj: Internet a system wartości współczesnego człowieka, s. 272
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Instytut Łączności Gdańsk
SYSTEMY E-LEARNING W SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZY
Wstęp
Szybki rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) umożliwił
powstanie systemów e-learning znacznie ułatwiających proces uczenia. Technologie komputerowe stosowane w edukacji stanowią nowy element dodany do zestawu narzędzi wspomagających nauczanie. Proces pedagogiczny nie zmienia się,
zmieniają się tylko narzędzia. Technologie komputerowe powinny być zestawem
narzędzi poznawczych, a nie tylko narzędziami do zbierania, magazynowania
i przesyłania informacji, Opracowanie wysokiej jakości kursu e-learning wymaga
uwzględnienia aspektów pedagogicznych. Powinna zostać wybrana odpowiednia
dla danego kursu strategia oraz odpowiednie środowisko uczenia dla typu wiedzy
do której należy opracowywany kurs.
Systemy e-learning umożliwiają realizację kursów zrealizowanych w technolo1
gii ODL zapewniając proces nauczania przy wykorzystaniu Internetu (narzędzia
synchroniczne i asynchroniczne), w którym studenci i nauczyciel nie muszą być
obecni w tym samym miejscu oraz mogą komunikować się ze sobą niezależnie od
czasu. Proces nauczania ODL charakteryzuje się niezależnością od miejsca i czasu nauki, wysoką interakcją (uczeń-materiał, uczeń-uczniowie, uczniowienauczyciel), możliwością szybkiego wyszukiwania informacji, bogatymi technologiami prezentacji, możliwością samokształcenia oraz samokontroli.
Inteligentny system e-learning umożliwia indywidualizację procesu kształcenia. Indywidualizacja kształcenia może być realizowana na dwa sposoby:
- przez nauczyciela komputerowego adaptującego się do zdolności i potrzeb
ucznia oraz
- przez samokształcenie przy wykorzystaniu struktury punktów węzłowych.
Materiał dydaktyczny powinien być opracowany w różnych postaciach (teoria,
przykłady, pokazy) oraz na różnym stopniu trudności umożliwiając personalizację
kursu (e-content).
W procesie nauczania zrealizowanym w technologii ODL można wyróżnić
dwie fazy: rozumienie konceptualne i uczenie w głąb. Faza rozumienia konceptualnego umożliwia zrozumienie powiązań pomiędzy modułami materiału dydaktycznego. Składa się ona z następujących części:
Struktura zewnętrzna i problemy - pomaga zrozumieć powiązania pomiędzy
materiałem dydaktycznym i innymi kursami w zakresie danego obszaru zainteresowań. Zaprojektowana jest dla uczenia problemowego;
Struktura wewnętrzna – czyni jawnymi konceptualne powiązania pomiędzy
modułami wiedzy oraz informuje uczniów, które moduły wiedzy powinni poznać
wcześniej, aby bieżący moduł mógł być zrozumiały.

1

D. Minoli: Distance Learning. Technology and Applications. Teleport Communication Group, Stevens
Institute of Technology, Artech House, Inc., 1996
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Faza uczenia w głąb umożliwia uczniom korzystanie z trzech różnych sposobów prezentacji materiału, takich jak: teoria, przykłady, pokazy. Uczniowie mogą
także wybrać stosowny materiał uzupełniający.
W artykule przedstawione zostały teorie pedagogiczne dotyczące procesu
uczenia, model Fritz’a dla procesu uczenia, środowiska uczenia według teorii
Kolb’a, metodyka opracowywania kursu e-learning, inteligentny system nauczający
oraz roboty wiedzy (knowbots).
Proces uczenia
1. Teorie pedagogiczne
Można wyróżnić następujące teorie pedagogiczne dotyczące procesu uczenia:
-

behawioryzm – określający uczenie jako rezultat reakcji na bodźce;
model przetwarzania informacji – wg psychologii kognitywnej uczący się
przetwarza informacje podobnie jak robi to komputer;
- konstruktywizm – określający uczenie jako budowanie wiedzy będące rezultatem interpretacji przyporządkowanych doświadczeniom uczącego się.
Komputer powinien być wykorzystywany jako narzędzie kreatywne i poznawcze dla wspomagania uczniów podczas procesu uczenia zapewniając wysokiej
jakości efektywną naukę. Komputer powinien być stosowany w celu wsparcia procesu myślenia oraz dla ułatwienia budowania wiedzy w umyśle ludzkim. Proces
rozumienia informacji umożliwia tworzenie mechanizmu automatycznej nauki.
Zgodnie z teorią Andersona możliwe jest wyróżnienie następujących dwóch rodzajów wiedzy: wiedzy deklaratywnej (wiedzieć że) oraz wiedzy proceduralnej (wiedzieć jak). D. H. Jonassen opracował model dotyczący narzędzi poznawczych,
podobny do modelu Guilforda dla trójwymiarowej struktury umysłu. Model Jonassena zakłada, że narzędzia poznawcze umieszczone są w przestrzeni trójwymiarowej.
Opracowanie programu komputerowego umożliwiającego wykorzystanie
komputera jako narzędzia intelektualnego, kreatywnego i poznawczego wymaga
znajomości wiedzy z zakresu technologii komputerowej, wiedzy w zakresie technologii kształcenia oraz wiedzy z zakresu stosowania narzędzi poznawczych.
2 Model procesu uczenia
Dobre rozumienie procesu uczenia jest bardzo ważne dla zaprojektowania
i implementacji odpowiednich oraz użytecznych systemów e-learning zapewniających efektywną naukę w wysokiej jakości środowisku uczenia. Proces uczenia jest
wspomagany przez odpowiednie środowisko uczenia, gdzie uczniowie mogą zyskać stosowne doświadczenie.
Budowanie i magazynowanie jednostek doświadczenia przez uczniów jest realizowane poprzez kombinację ludzkiego systemu sensorycznego, początkowej lub
zdobytej wiedzy oraz budowania nowych doświadczeń w oparciu o oszacowanie
poprzednich doświadczeń. Model Fritza dla procesu uczenia (rys. 1) został opracowany na bazie pracy badawczej prowadzonej przez Fritza, Martineza, Banque,
Rama, Adobbati i Sarno dotyczącej autonomicznych systemów inteligentnych. Jest
on zgodny z pedagogiczną teorią Kolba.
W modelu Fritza występują następujące pojęcia dotyczące procesu uczenia:
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-

doznawanie – sposób w jaki uczeń postrzega środowisko (poprzez tekst,
obraz, animację, symulację i wizualizację);
sytuacja – jest specjalnym stanem (numeryczną wartością) doznawania,
np. określona sytuacja może być objaśnieniem (w postaci audio) szczegółowego problemu dotyczącego zadania domowego;
akcja – wykonane przez ucznia działanie, które transformuje bieżącą sytuację lub stan do następnej sytuacji lub stanu. Akcje, wykonywane przez
ucznia na środowisku, zmieniają sytuację lub stan;
stan ucznia – jest informacją konieczną do unikalnego scharakteryzowania
postępów ucznia stosownie do spełniania misji;
poziom przyjemności – miara przyjemności jako wynik wykonania jednej
lub ciągu akcji;
poziom wykonania – uczeń podczas wykonywania misji stanowi zbiór pomiarów wskazujących jak dobrze uczeń osiąga swoją misję;
pojedyncze doświadczenie – obejmuje 5 elementów: bieżącą sytuację, akcję, poziom przyjemności, poziom wykonania oraz następną sytuację;
pojedyncza lekcja – stanowi abstrakcję zbioru doświadczeń odnoszącego
się do wykonania misji. Lekcje powodują uczenie się poprzez doświadczenia. Abstrakcja może być osiągnięta poprzez generalizację lub specjalizację, np. jako wynik abstrakcji lekcja może być reprezentowana przez 4
elementy: akcję, poziom przyjemności, poziom wykonania i zadanie;
misja, zadanie lub podzadanie – określa nauczenie się przedmiotu, szkolenie w zakresie specyficznej funkcji lub rozwój fachowości w specyficznym
przedsięwzięciu.

-

-

wykonanie
zadanie

Taksator
całkowity

Decyzja
ucznia

akcja

Wirtualne Środowisko
Uczenia
Obiekty

sytuacja
Składnik
kontroli

poziom
przyjemności

Składnik
uczenia się

lekcja

Taksator
przyjemności

Moduł
abstrakcji

Obserwator
doświadczenie

Rysunek nr 1. Model Fritza procesu uczenia

Percepcja

doznawanie
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Generacja reguł uczenia (wskazówek dla procedur do generacji działań opartych na stanie, sytuacji i wydajności) pociąga za sobą doznania poprzez ludzkie
zmysły, identyfikację zbioru sytuacji oraz generację stosownych działań w oparciu
o stan systemu i wydajność systemu. Może dotyczyć doświadczenia, poziomu
przyjemności i lekcji.
Obok budowania i magazynowania jednostek doświadczenia proces uczenia
obejmuje rozumowanie, które zapewnia uczniom naukę z lepszą wydajnością wraz
z większym doświadczeniem. Rozumowanie stanowi także pomoc w procesie
uczenia dla odkrywania, rozumienia oraz rozwiązywania problemów. Zaprojektowanie środowiska uczenia umożliwiającego efektywną naukę nie jest więc sprawą
trywialną.
Środowisko uczenia
2
Dla efektywnego uczenia wymagane jest odpowiednie środowisko . Zgodnie
3
z pedagogiczną teorią Kolb’a środowiska uczenia to odpowiednio: afektywnie
kompleksowe (koncentruje się na doświadczaniu tego co wydaje się być profesjonalnym w studiowanej dziedzinie), percepcyjnie kompleksowe (głównym celem jest
zrozumienie, tj. zdolność do definiowania problemów oraz do określenia powiązań
pomiędzy pojęciami), symbolicznie kompleksowe (uczeń jest zaangażowany w próbę rozwiązania problemu dla którego istnieje poprawna odpowiedź), behawioralnie
kompleksowe (główny nacisk kładziony jest na aktywne zastosowanie wiedzy
i umiejętności do problemu natury praktycznej).
Zgodnie z teorią Kolb’a wiedzę klasyfikuje się jako: wiedzę przystosowawczą,
wiedzę rozbieżną, wiedzę asymilacyjną oraz wiedzę zbieżną. Każda dziedzina
akademicka taka, jak fizyka, matematyka, historia, inżynieria, itp. należy do jednego z rodzajów wiedzy określonych przez teorię Kolba. Taka klasyfikacja jest bardzo
przydatna dla zaprojektowania odpowiedniego środowiska uczenia. Na przykład
nauka przedmiotu z zakresu inżynierii (należącego do wiedzy zbieżnej wymaga
środowiska behawioralnie i symbolicznie kompleksowego. Nauka przedmiotu
z zakresu nauk ścisłych (matematyki lub fizyki, które należą do wiedzy asymilacyjnej) wymaga środowiska symbolicznie i percepcyjnie kompleksowego. Nauka
przedmiotu z zakresu ekonomii lub zarządzania (należącego do wiedzy przystosowawczej) wymaga środowiska afektywnie i behawio-ralnie kompleksowego.
Nauka przedmiotu z zakresu nauk humanistycznych (należącego do wiedzy rozbieżnej) wymaga środowiska afektywnie i percepcyjnie kompleksowego.
Każde środowisko uczenia może być scharakteryzowane przez główne i drugorzędne cechy (tab. 1). Środowiska uczenia zapewniają następujące główne cechy:
- rozwiązanie problemu krok po kroku – jest zapewniane przez behawioralnie kompleksowe środowisko uczenia;
- ogniskowanie się na procesie – jest zapewniane przez percepcyjnie kompleksowe środowisko uczenia;
- dyskusje w małych grupach – są zapewniane przez afektywnie kompleksowe środowisko uczenia;
2

J. Chec: Simulated Environment for optimization of E-Learning Process. 9th International Conference
ICL 2007, Villach Austria, wrzesień 2006
3
D.A. Kolb: Experiential Learning. Prentice-Hall 1984

54

-

narzędzie symboliczne – jest zapewniane przez symbolicznie kompleksowe środowisko uczenia.
Wybór odpowiednich cech środowiska zależy od typu wiedzy do której należy
obiekt uczący oraz charakterystyki uczniów (style uczenia, cele, preferencje, doświadczenie).
Tabela nr 1. Cechy środowiska
Cechy środowiska

Behavioralne

Afektywne

Symboliczne

Percepcyjne

Zapisy wykładów
Slajdy, tekst
Slajdy , tekst z audio
Slajdy, tekst z audio i wideo

S
-

S
-

S
-

S
-

S

S

S

S

S

S

Animacja

S

S

Symulacja

S

S

S

S

S

S

Teoria do odczytu
Studia przypadku
Ćwiczenia, zadania domowe,
kwizy
Wizualizacja

S

Partnerski feedback

S

Personalizowany feedback

S

Dzielone odczucia
Zręczność/aktywne rozwiązanie problemu
Nauczyciel jako korepetytor/
pomocnik
Nauczyciel jako ekspert/
interpretator

S

S
S
S
S

Nauczyciel jako przewodnik
Nauczyciel jako model zawodu
Rozmowa ekspercka/ seminarium
Autonomiczny (samokształcenie) uczeń

S
S

Uczeń myśli samodzielnie
Doświadczenia ucznia będące profesjonalnymi
Uczeń określa własne kryteria
powiązań
Ogniskowanie się na procesie

S
S
S
SP

55

Ogniskowanie się informacji
na zadaniach i ich realizacja
Narzędzie symboliczne
Źródło informacji jest tutaj i
teraz

S

S

SP
S

Dyskusje w małych grupach

SP

Konferowanie
Przekaz synchroniczny
Wykonanie ocenianie jako
poprawne lub błędne
Rozwiązanie problemu krok
po kroku

S
SP

P – Cecha główna, S – Cecha drugorzędna
Metodyka opracowywania kursu e-learning
Bardzo odpowiednią dla tworzenia efektywnego kursu e-learning realizowanego przez inteligentny system e-learning jest „metodyka kierowana” wymaganiami
(oferowana przez Drexel University. Dalej przedstawiona została ta metodyka oraz
opracowane przeze mnie jej dostosowanie dla przygotowania i realizacji kursu elearning przez opracowany przeze mnie inteligentny system e-learning. Metodyka
ta wymaga określenia wymagań dotyczących celów oraz wymagań funkcjonalnych,
a także działań poprzedzających kurs, działań w ramach kursu oraz działań po
zakończeniu kursu, tworzenia pakietów kursowych i prototypów oraz dostawy „choreograficznej”. Wymaga także przeprowadzenia oceny kursu.
Główny nacisk kładziony jest na określenie wymagań. Bez stosownych wymagań, definicji i projektów opracowane kursy mogą posiadać eleganckie cechy
pedagogiczne, ale bez związku z tym czego studenci chcą i potrzebują. W przypadku tworzenia kursu e-learning wymagania są ostrzejsze, od wymagań dla konwencjonalnego kursu FTF (face-to-face).
W procesie tworzenia kursu e-learning można wyróżnić następujące etapy
(rys. 2):
- określenie wymagań;
- projekt kursu;
- opracowanie kursu;
- dostawa kursu;
- ocena kursu.
Najpierw powinny zostać określone i wymodelowane wymagania przed opracowaniem i dostawą kursu e-learning. Metodyka zakłada, że analiza wymagań
stanowi warunek wstępny dla pomyślnego projektu i opracowania kursu. Dla poprawy procesu projektu i opracowania kursu e-learning konieczna jest systematyczna ocena opinii studentów na temat kursów.
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Wymagania
·Dotyczące
celów
·Funkcjonalne

Projekt kursu
·Działania
poprzedzające kurs
·Działania w ramach
kursu
·Działania po
zakończeniu kursu

Opracowanie kursu
·Opracowanie
konspektu
·Przygotowanie pakietu
·Opracowanie
prototypu

Dostawa kursu
·Implementacja
·Choreografia
·Adaptacja

Struktura programu
Kursy
wymagane
i

Ocena kursu
·Ankietyzacja
·Ocena wyników

nadobowiązkowe

Rysunek nr 2. Projekt, opracowanie i proces oceny kursu e-learning.

1. Wymagania
Wyróżnia się dwa rodzaje wymagań: wymagania dotyczące celów oraz wymagania funkcjonalne. Najpierw powinny zostać sformułowane wymagania dotyczące celów kursu. W związku z tym należy odpowiedzieć na pytania: dlaczego
kurs jest potrzebny? Jakie są jego cele z szerszej perspektywy? cele długoterminowe, cele dotyczące rozwiązywania problemów; w jaki sposób kurs jest powiązany z innymi istniejącymi i planowanymi kursami? Najważniejsze jakie jest miejsce
kursu w programach nauczania? (kurs wymagany, kurs nadobowiązkowy). Po
określeniu wymagań dotyczących celów kursu należy opracować szczegółowe
wymagania funkcjonalne. Obejmują one informacje dotyczące oczekiwań instruktorów i studentów odnośnie kursu. Wymagania funkcjonalne stanowią główne źródło
danych dla projektu kursu.
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2. Projekt kursu
Esencję procesu projektowania stanowi konwersja wymagań na zestaw zadań
i działań, które łącznie tworzą kurs. Do konwersji wymagań wykorzystywany jest
prosty szablon. Umożliwia on konwersję wymagań na zestaw działań (obejmujący
działania prekursowe, działania w poszczególnych fazach kursu tj. w fazie wczesnej, średniej i końcowej), a w ramach poszczególnych działań na zadania oraz
wymagania dotyczące interakcji, danych i software`u. Etap ten powinien być wykonywany przez instruktorów (nauczycieli), którzy prowadzili dane kursy wiele razy
(znających dany materiał dydaktyczny).
Sposób dostawy ma również wpływ na proces konwersji wymagań na zadania., np. zadanie konwersji wymagań użytkownika na prototypy badawcze wymaga, aby student spełnił wymagania procesu konwersji w sposób asynchroniczny,
współpracując z innymi przy wykorzystaniu narzędzi sieciowych, a także współpracując z inteligentnym nauczycielem komputerowym (co zapewnia indywidualizację
procesu nauczania). Zadanie jest tu więc inne i bardziej złożone niż w przypadku
konwencjonalnego kursu FTF. Dotyczy to nie tylko różnic technicznych ale także
umiejętności korzystania z odpowiednich narzędzi, np. interakcyjnego prototypu.
Metodologia wymaga skupienia się na szczegółach związanych z nauką, a nie na
szczegółach związanych z dostawą kursu.
3. Opracowanie kursu
Na bazie projektu kursu opracowywane są:
- konspekt kursu;
- upakowanie kursu;
- prototyp kursu.
Konspekt kursu opracowywany jest zgodnie z szablonem i składa się z następujących informacji: opis kursu, przedstawienie wymagań dotyczących kursu, wykaz tematów, sposoby indywidualizacji procesu nauczania, sposoby komunikowania się z instruktorem i innymi studentami, materiały kursowe, szczegółowy harmonogram zdarzeń w ramach kursu. Zawartość konspektu musi odpowiadać wymaganiom oraz macierzy działań opracowanej w fazie projektu kursu.
Odpowiednie upakowanie kursu wymaga konwersji dydaktycznych materiałów
konwencjonalnych, umieszczenia ich w sieci, przygotowania aplikacji software`owych niezbędnych do wsparcia interakcji i procesów komunikacyjnych oraz
upewnienia się, że wszystko razem współpracuje ze sobą.
Po upakowaniu konieczne jest wykonanie prototypu kursu poprzez symulację
działania kursu. Proces ten dotyczy symulacji: dostępu do materiałów, współpracy
z inteligentnym nauczycielem komputerowym, komunikacji asynchronicznej, dyskusji tematycznych, dostarczenia i sprawdzenia wykonanych zadań oraz oceny.
Symulacja powinna odpowiadać złożoności nauki opartej na e--learning. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu prototypu należy ponownie sprawdzić
jego działanie po korekcie. W przypadku poprawnego działania prototypu kurs
można skierować do „produkcji”.
4. Dostawa kursu
Proces dostawy składa się z „żywej” pełnej skali implementacji dotyczącej
choreografii kursu, którą można zaadaptować do pewnej znaczącej ilości nieoczekiwanych zdarzeń. Projekt kursu stanowi istotę kursu natomiast choreografia jest
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jego stylem. Choreografia wymaga myślenia o rolach i procedurach adaptacyjnych.
Istnieje duża różnorodność ról , które gracze (instruktorzy, personel wspierający,
studenci) odgrywają w czasie procesu projektowania , opracowywania, dostawy i
oceny kursu. Role dla instruktorów: inicjator dyskusji, przewodnik podstawowych
zasad i metod, impresario dyskusji student-student, mentor rozwiązujący problemy,
identyfikator problemów, dyspozytor przykładów, przerywacz powiązań, sortowacz,
żartowniś, terapeuta, budowniczy drużyny. Role dla personelu wspierającego:
wspierający interakcję student-student, wspierający powiązanie student-materiał,
wspierający wybór trasy, konserwator studenckiej bazy danych, organizator klasyfikacji studentów. Role dla studentów: uczestnik dyskusji, dostarczyciel opracowanych zadań, współpracujący z inteligentnym nauczycielem komputerowym,
uczestnik procesu samokształcenia (punkty węzłowe), ulepszający środowisko elearning, uczestnik komunikacji student-profesor, uczestnik komunikacji studentstudent.
Powyższe zadania sugerują rodzaj zachowań wymagany od graczy (uczestników) dla pomyślnego przebiegu kursu. Sugerują one także rodzaj symulacji w
celu przygotowania instruktorów do prowadzenia kursu e-learning.
5. Ocena kursu
Bez odpowiedniej oceny kursu niemożliwa jest poprawa procesu projektu i
opracowania kursu Na proces oceny kursu składa się ocena wyników osiąganych
przez studentów oraz ocena kursu przez samych studentów np. w drodze specjalnie przygotowanej ankiety. Dodatkowo mogą być stosowane następujące wskaźniki oceny kursu: jakość modeli wymagań, jakość prototypów, jakość oceny prototypu, jakość specyfikacji software`u, jakość dokumentacji, jakość pracy grupowej,
umiejętność stosowania narzędzi projektowych.
Przykładowe systemy e-learning
Inteligentny System Nauczający (ISN)
4
Inteligentny system nauczający (nauczyciel komputerowy) umożliwia ciągłą
adaptację procesu uczenia do indywidualnych potrzeb ucznia i jego charakterystyki. Na rys. 3 została przedstawiona koncepcja takiego systemu zgodna z opracowaną przez IEEE LTSC specyfikacją architektury systemów DL. Inteligentny system nauczający zgodnie z tą koncepcją składa się z następujących składników:
silnika uczącego, modelu użytkownika (ucznia), bazy wiedzy, bazy metod, oceny,
prezentacji i komunikacji.

4

J. Chęć: Use of Artificial Intelligence in New Learning Environments. International Conference
T.E.L.’03. Mediolan 2003
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Prezentacja
Ocena

Komunikacja

Silnik uczący

Baza wiedzy

Model użytkownika
Baza metod

Rysunek nr 3. Inteligentny System Nauczający

Silnik uczący jest wykorzystywany do sterowania, kontroli i koordynacji
wszystkich składników. Baza wiedzy zawiera materiał dydaktyczny. Baza metod
zawiera różne koncepcje i metody dydaktyczne wspomagające nauczycieli. W
praktyce nauczyciele wykorzystują więcej niż jedną metodę nauczania zgodnie z
typem wiedzy dziedzinowej. Zmieniają także metodę nauczania dla tej samej partii
materiału dydaktycznego dostosowując się do różnych stylów uczenia się. Składnik
prezentacja umożliwia generację i prezentację materiału dydaktycznego na różne
sposoby. Składnik komunikacja określa poziom interaktywności środowiska uczenia. Składnik ocena określa poziom wiedzy ucznia zapewniając stosowne testy.
5
Model ucznia przechowuje informacje dotyczące indywidualnego ucznia, stanowi
zbiór parametrów zawierających informacje charakteryzujące ucznia (wyróżnia się
następujące klasy parametrów w modelu ucznia: parametry profesjonalne, parametry psychologiczne, parametry fizjologiczne, parametry demograficzne), odzwierciedla bieżący stan wiedzy ucznia. Wyróżnia się różne rodzaje modeli ucznia.
W modelu nakładkowym wiedza ucznia stanowi podzbiór wiedzy eksperta. W modelu dewiacyjnym wiedza ucznia składa się z podzbioru wiedzy eksperta oraz
błędnej wiedzy ucznia.
Inteligencja takiego systemu nauczającego zawiera się w podejmowanych
przez niego decyzjach pedagogicznych, jak uczyć na podstawie gromadzonej o
uczniach informacji. Inteligentny system nauczający, poprzez wykorzystanie środków sztucznej inteligencji, zapewnia uczniom automatyczny tutoring (interakcja od
materiału dydaktycznego). Uczniowie mogą do interakcji z materiałem dydaktycznym wykorzystywać szereg różnorodnych środków. Mogą wybierać formę prezentacji materiału dydaktycznego (teoria, przykłady, pokaz), wybierać stosowny mate5

B. Joyce, E. Calhoun, D. Hopkins: Models of learning – tools for teaching. Buckingham 1997

60

riał uzupełniający wykorzystując bogate mechanizmy wyszukiwań, ustawiać parametry dla symulacji.
Uczeń uczy się wykorzystując inteligentny system nauczający poprzez rozwiązywanie problemów. System porównuje swoje rozwiązanie z rozwiązaniem
ucznia, przygotowuje diagnozę, wysyła zwrotnie stosowną informację, uaktualnia
model ucznia, określa następną partię materiału do nauki i sposób jej prezentacji.
Następnie wybiera problemy do rozwiązania przez ucznia i cały cykl zostaje powtórzony.
ISN przystosowuje w sposób optymalny materiał dydaktyczny (personalizacja
e-content) do indywidualnego ucznia (z uwzględnieniem wiedzy i zdolności
ucznia). ISN sprawdza wiedzę ucznia i uczy go w sposób optymalny.
5.2 Roboty wiedzy (knowbots)
Powtarzalne zadania wykonywane przez nauczycieli-opiekunów (ludzi) są
zautomatyzowane przez zastosowanie inteligentnych agentów softwarowych zwanych robotami wiedzy (knowbotami). Knowbot jest to program wykorzystujący
techniki inteligentnego agenta w celu zapewnienia wsparcia dla uczestników kursu
(nauczycieli-opiekunów i uczniów). Roboty wiedzy są stosowane w kursach online
dla symulacji ludzkich zachowań wykonując obowiązki pomocników w nauczaniu
dla rutynowych zadań. Wśród funkcji, które może wykonywać knowbot można wyróżnić odpowiadanie na proste pytania, sprawdzanie kodu komputerowego, przypominanie uczącym się o konieczności i terminach wysłania rozwiązanych zadań.
Magazyn zdań

powierzanie

na-żądanie
Materiał
on-line

nauka

sprawdź zadanie
(opcja)

Sprawdź zadanie

Uczeń

KnowBot’y

powiadomienie
(jeśli
wymagane)

nadaj/ wyświetl status
lub pozostałość

Nauczyciel/
opiekun

Program
planujący
Baza wiedzy

interakcja

interakcja
System konferencyjny

Rysunek nr 4. Ogólna charakterystyka systemu knowbot
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Knowboty (rys. 4) są umieszczane pomiędzy nauczycielem-opiekunem i uczniem umożliwiając interakcję. System knowbotów obejmuje następujące składniki:
knowbot’y, bazę wiedzy, magazyn zadań, użytkownika/ucznia, interfejs z nauczycielem-opiekunem (człowiekiem). Wewnętrzną architekturę knowbotów stanowią
agenci interfejsu użytkownika, agenci sprawdzacze (checker) oraz agenci e-mail,
a także moduły bazy wiedzy. Agenci interfejsu użytkownika zapewniają interfejs
przyjazny użytkownikowi stanowiąc medium komunikacyjne pomiędzy użytkownikiem i knowbotami. Agenci e-mail tworzą i wysyłają e-mail’e do uczestników kursu
(naczycieli-opiekunów i uczniów). Agenci sprawdzacze są odpowiedzialni za
sprawdzanie rozwiązanych zadań przez uczniów.
Można wyróżnić następujące typy knowbotów:
- Planowania – wysyłają raport do każdego uczestnika kursu po sprawdzeniu zadania;
- Na żądanie – wywołane przez uczestnika kursu wysyłają natychmiast wyniki do żądanego użytkownika;
- Pomocnik przekazu – formularze dla przekazania rozwiązanego zadania.
Uczniowie chcą mieć stały dostęp do opiekuna online, chcą mieć natychmiastową odpowiedź od człowieka lub maszyny. Sprzężenie takie może być zapewnione przez roboty wiedzy w trybie na żądanie. Autonomiczni inteligentni agenci
mogą poprawić efektywność nauczania oraz satysfakcję uczniów jednocześnie
redukując koszty.
Zakończenie
Systemy e-learning powinny przystosowywać w sposób optymalny materiał
dydaktyczny (personalizacja e-content) do indywidualnego ucznia (z uwzględnieniem wiedzy i zdolności ucznia) oraz sprawdzać wiedzę ucznia i uczyć go w sposób optymalny. Dzięki temu uczniowie mogą uczyć się na różne sposoby
z uwzględnieniem ich stylów uczenia, posiadanej wiedzy, celów i zainteresowań,
a także mogą być informowani o ocenie ich wiedzy w zakresie studiowanego materiału z wykorzystaniem logu uczenia.
Systemy e-learmimg wykorzystujące środki sztucznej inteligencji mogą zapewniać uczniom automatyczny tutoring (interakcja od materiału dydaktycznego).
Uczniowie powinni mieć możliwość wykorzystywania szeregu różnorodnych środków do interakcji z materiałem dydaktycznym, wybierania formy prezentacji materiału dydaktycznego (teoria, przykłady, pokaz), ustawiania parametrów dla symulacji, a także wybierania stosownego materiału uzupełniającego wykorzystując bogate mechanizmy wyszukiwań. Poszczególne dziedziny sztucznej inteligencji mogą
być wykorzystane w różnych fazach procesu uczenia usprawniając naukę.
Uczniowie powinni mieć możliwość nauki poprzez rozwiązywanie problemów.
Taki system e-learning porównuje swoje rozwiązanie z rozwiązaniem ucznia, przygotowuje diagnozę, wysyła zwrotnie stosowną informację, uaktualnia model
ucznia, określa następną partię materiału do nauki i sposób jej prezentacji. Następnie wybiera problemy do rozwiązania przez ucznia i cały cykl zostaje powtórzony.
Metodyka kierowana wymaganiami została opracowana dla tworzenia odpowiednich kursów e-learning oraz przystosowana do ich realizacji przez inteligentny
system nauczający.
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Wiedza ludzka powinna być bieżąco uaktualniana. Realizowane jest to przez
edukację ustawiczną. Uczenie się powinno być więc procesem ciągłym trwającym
przez całe życie (LLL; Life Long Learning process).Zastosowanie inteligentnych
systemów e-learning w procesie kształcenia (uwzględniając pedagogiczne aspekty
procesu uczenia) wspiera ewolucję społeczeństwa w kierunku społeczeństwa wiedzy opartego na wiedzy i informacji jako kluczowych zasobach do wykorzystania
przez każdego w dowolnym czasie i dowolnym miejscu. Edukacja będzie odgrywać
bardzo ważną rolę w takim społeczeństwie, gdzie nauka będzie procesem ciągłym
trwającym przez całe życie (LLL).
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OCENA DIET DLA CHORYCH Z CUKRZYCĄ PROPONOWANYCH
PRZEZ FIRMĘ SERVIER W POLSCE
Wstęp
Właściwa dieta jest nieodłącznym elementem leczenia cukrzycy. Ułatwia ona
regulację glikemii, umożliwia utrzymanie lub osiągnięcie należnej masy ciała oraz
1,2,3,4
zmniejsza ryzyko występowania powikłań związanych z tą chorobą.
W pokryciu zapotrzebowania energetycznego osób chorych na cukrzycę istotny jest odpowiedni udział poszczególnych składników odżywczych. Węglowodany
przyswajalne powinny stanowić 50 – 60% dobowej energetyczności diety, białko
ogółem 10 – 20% (z czego białko zwierzęce 30 – 50% białka ogółem), tłuszcze 20
– 30% (w tym kwasy tłuszczowe nasycone do 10% zapotrzebowania energetycznego, jednonienasycone kwasy tłuszczowe 15 – 20%, wielonienasycone kwasy
tłuszczowe 3 – 7%). Dieta powinna dostarczać dziennie 25 – 40g błonnika pokarmowego. Na potrzeby niniejszej pracy, autorzy przyjęli, iż dobowa podaż cholesterolu nie powinna przekraczać 300 mg. Układając jadłospis dla diabetyków zaleca
się rozłożenie dobowej kaloryczności diety na 4, 5 lub 6 posiłków. Rozkład energii i
5,6,7
węglowodanów w zależności od liczby posiłków jest ściśle określony.
Poza zbilansowaniem diety pod względem kaloryczności i wartości odżywczych, należy zadbać o jej różnorodność. Jadłospis powinien być urozmaicony pod
kątem dobieranych produktów i potraw, a także ich konsystencji, barwy, zapachu i
8,9,10
smaku.
Cel pracy:
1) Analiza diet dla osób chorych na cukrzycę udostępnionych przez firmę Servier pod kątem zgodności z zaleceniami.
2) Analiza diet dla osób chorych na cukrzycę udostępnionych przez firmę Servier pod względem przydatności dla chorego.
Materiał i metoda
1

H. Ciborowska, A. Rudnicka: Dietetyka. Warszawa 2000
J. Hasik, J. Gawęcki: Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Warszawa 2000
3
F. Kokot: Choroby wewnętrzne T. 2. Warszawa 2001
4
W. Łysiak-Szydłowska (red.): Żywienie kliniczne. Gdańsk 2000
5
H. Ciborowska, A. Rudnicka: Dietetyka. Warszawa 2000
6
J. Hasik, J. Gawęcki, op. cit.
7
W. Łysiak-Szydłowska (red.), op. cit.
8
H. Ciborowska, A. Rudnicka, op. cit.
9
R. Cichon, L. Wądołowska: Podstawy żywienia człowieka. Przewodnik do ćwiczeń. Olsztyn 2000
10
J. Gawęcki, L. Hryniewiecki: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Warszawa 2000
2
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Dokonano oceny następujących diet: dieta w cukrzycy 1200 kcal, 1500 kcal,
1800 kcal, 2000 kcal - materiały firmy Servier.
Powyższe diety przeanalizowano z wykorzystaniem tablic wartości odżyw11
czych pod kątem zaleceń żywieniowych. Przeliczono zawartość węglowodanów
przyswajalnych na wymienniki węglowodanowe zgodnie z powszechnie panującą
zasadą zaokrąglając je do jedności.
Wyniki i ich omówienie
1) Dieta w cukrzycy 1200 kcal – materiały firmy Servier:
W omawianej diecie autorzy zaplanowali pięć posiłków dziennie, przewidywana dobowa kaloryczność zamiast sugerowanej 1200 kcal wynosi 1160 kcal. Po
przeanalizowaniu rozkładu energii i wymienników węglowodanowych na posiłki
okazuje się iż same założenia diety są błędne. Uważa się, że rozkład energii i węglowodanów przy pięciu posiłkach na dobę powinien wynosić: I śniadanie 25%, II
śniadanie 10%, obiad 25 lub 30%, podwieczorek 15 lub 10%, kolacja 25% (1, 4, 7).
W diecie tej kaloryczność kolacji to 20% założonej dobowej energetyczności. Autorzy nie podają czy 1 WW (wymiennik węglowodanowy) równy jest 10 czy 12g węglowodanów, co powoduje utratę ważnych dla pacjenta informacji. Z wyliczeń wynika, iż w omawianej diecie 1 WW odpowiada 12g węglowodanów przyswajalnych.
Przyjęty rozkład WW na poszczególne posiłki jest nieprawidłowy. W związku z tym
rozkład WW powinien wyglądać następująco: I śniadanie – 4 WW (a nie 3), II śniadanie – 2 WW, obiad – 4 WW (a nie 5), podwieczorek – 2 WW, kolacja – 4 WW (a
nie 3). Po przeliczeniu diety zgodnie z tabelami wartości odżywczych okazało się
iż na 25 posiłków pięciodniowej diety, aż w dziewięciu kaloryczność różni się od
podanej o ponad 10%. Największe rozbieżności jakie zauważono to 52 i 130%
podanej kaloryczności. W 10 spośród 25 posiłków nie zgadza się liczba WW
z podanymi przez autorów. W pięciu posiłkach jest ona zawyżona o 1 WW,
w 1 posiłku o 2 WW oraz w 1 aż o 3 WW, w trzech posiłkach liczba WW jest zaniżona o 1WW. Zgodnie z zaleceniami w diecie 1200 kcal dla cukrzyków dobowa
zawartość węglowodanów przyswajalnych powinna mieścić się w granicach 150 –
180g. Założenie to nie jest spełnione w jednym dniu diety, zawartość węglowodanów przyswajalnych wynosi 93% dolnej granicy normy. Dobowe spożycie błonnika
powinno mieścić się w granicach 25 - 40g, w jednym dniu diety zawartość błonnika
pokrywa 88% dolnej granicy normy. Przy energetyczności 1200 kcal dobowe zapotrzebowanie na białko zawiera się pomiędzy 30 - 60g, założenie to nie jest spełnione w żadnym dniu diety. W poszczególnych dniach podaż białka przekracza górną
granicę normy od 3 do 28%. Podobna nieprawidłowość została zauważona odnośnie zawartości białka zwierzęcego, którego dobowa podaż powinna mieścić się
w granicach 9 – 30g. Jest ona przekroczona każdego dnia diety, o 43 do 90% górnej granicy normy. Dobowa norma spożycia tłuszczu ogółem wynosi 27 – 40g.
W dwóch dniach diety podaż tłuszczu pokrywa dolną granicę normy w 96%. Jednonienasycone kwasy tłuszczowe nie pokrywają zapotrzebowania w żadnym dniu
diety, stanowią one od 40 do 60% dolnej granicy normy 20 – 27g. Zawartość nasyconych i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz cholesterolu w każdym
dniu diety jest prawidłowa.
11

H. Kunachowicz, I. Nadolna, K. Iwanow, B. Przygoda: Wartość odżywcza wybranych produktów
spożywczych i typowych potraw. Warszawa 2001
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Dieta jest słabo urozmaicona pod względem doboru produktów oraz kolorystyki i konsystencji potraw. Autorzy nie są konsekwentni w opisywaniu ilości produktów i potraw. Gramatura odpowiadająca mierze domowej danego produktu jest
różna. 1,5 szklanki fasolki szparagowej to według autorów w dniu trzecim 100g,
a w dniu czwartym 150g. W części produktów i potraw podawana jest ich gramatura jak i miary domowe, a w innych tylko gramatura lub tylko miary domowe.
Niekonsekwencja dotyczy również napojów, które są uwzględnione tylko
w niektórych posiłkach.
1) Dieta w cukrzycy 1500 kcal – materiały firmy Servier:
W powyższej diecie autorzy zaplanowali pięć posiłków dziennie, przewidywana dobowa kaloryczność diety wynosi 1500 kcal. Podobnie jak w poprzednio omawianej diecie analiza rozkładu energii i wymienników węglowodanowych na posiłki
pokazała, iż założenia diety są błędne. Zgodnie z literaturą rozkład ten przy pięciu
posiłkach na dobę powinien wynosić: I śniadanie 25%, II śniadanie 10%, obiad 25
lub 30%, podwieczorek 15 lub 10%, kolacja 25% (1, 4, 7). Natomiast w diecie tej
kaloryczność obiadu to 35% założonej dobowej energetyczności, a kolacji 20%.
Z wyliczeń wynika, iż w omawianej diecie 1 WW odpowiada 12g węglowodanów
przyswajalnych. W związku z tym rozkład WW powinien wyglądać następująco:
I śniadanie – 5 WW, II śniadanie – 2 WW, obiad – 6 WW, podwieczorek – 2 WW,
kolacja – 5 WW (a nie 4 WW jak podali autorzy diety). Analogicznie jak w poprzedniej diecie autorzy nie podają czy 1 WW równy jest 10 czy 12g węglowodanów. Po
przeliczeniu diety zgodnie z tabelami wartości odżywczych okazało się iż w 7 na 25
posiłków 5-dniowej diety, kaloryczność różni się od podanej o ponad 10%. Największe rozbieżności jakie zauważono to 62 i 112% podanej kaloryczności. W 15
posiłkach nie zgadza się liczba WW z podanymi przez autorów. W 13 posiłkach
jest ona zawyżona o 1 WW, a w 2 o 2 WW. Zgodnie z zaleceniami w diecie 1500
kcal dla cukrzyków dobowa zawartość węglowodanów przyswajalnych powinna
mieścić się w granicach 187 – 225g. Założenie to nie jest spełnione w dwóch
dniach diety, gdzie ich zawartość jest nieco poniżej normy (96% i 99% dolnej granicy normy). Dobowe spożycie błonnika powinno mieścić się w granicach 25 – 40g,
co jest spełnione w każdym dniu diety. Przy energetyczności 1500 kcal dobowe
zapotrzebowanie na białko ogółem zawiera się pomiędzy 37 – 75g, założenie
to jest spełnione tylko w jednym dniu diety. W pozostałych dniach podaż białka
przekracza górną granicę normy od 1 do 21%. Podobna nieprawidłowość została
zauważona odnośnie zawartości białka zwierzęcego, którego dobowa podaż powinna mieścić się w granicach 11 – 37,5g. Górna granica normy jest przekroczona
w każdym dniu diety, o 20 do 63%. Dobowa norma spożycia tłuszczu ogółem wynosi 33 – 50g. W dwóch dniach diety jest ona niższa i stanowi 88 i 91% dolnej
granicy normy. Jednonienasycone kwasy tłuszczowe nie pokrywają zapotrzebowania w żadnym dniu diety, stanowią one od 48 do 80% dolnej granicy normy 25 –
33g. Zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych, wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych oraz cholesterolu w każdym dniu diety jest prawidłowa.
Dieta jest urozmaicona pod względem doboru produktów oraz kolorystyki
i konsystencji potraw. Autorzy nie są konsekwentni w opisywaniu ilości produktów
i potraw. Gramatura odpowiadająca mierze domowej danego produktu jest różna.
W dniu pierwszym mały ziemniak ma 40g, w drugim 15g, a w czwartym 50g. Ziemniak o masie 50g w pierwszym daniu obiadowym czwartego dnia jest określony
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jako mały a w drugim daniu jako średni. Podobna nieprawidłowość dotyczy mleka,
którego 1 szklanka w trzecim dniu diety waży 200g, a w czwartym dniu 250g.
W części produktów i potraw podawana jest ich gramatura jak i miary domowe,
a w innych tylko gramatura lub tylko miary domowe.
Niekonsekwencja dotyczy również napojów, które są uwzględnione tylko
w niektórych posiłkach.
1) Dieta w cukrzycy 1800 kcal – materiały firmy Servier:
W diecie tej, autorzy zaplanowali pięć posiłków dziennie, przewidywana dobowa kaloryczność wynosi 1800 kcal. Po przeanalizowaniu rozkładu energii i wymienników węglowodanowych na poszczególne posiłki, okazuje się iż założenia
diety również w tym przypadku nie są zgodne z literaturą. Uważa się, że rozkład
energii i węglowodanów przy pięciu posiłkach na dobę powinien wynosić: I śniadanie 25%, II śniadanie 10%, obiad 25 lub 30%, podwieczorek 15 lub 10%, kolacja
25% (1, 4, 7). W tej diecie kaloryczność obiadu to 35% założonej dobowej energetyczności, a kolacji 20%. Z wyliczeń wynika, iż w omawianej diecie 1 WW odpowiada 12g węglowodanów przyswajalnych. W związku z tym rozkład WW powinien
wyglądać następująco: I śniadanie – 6 WW, II śniadanie – 2 WW, obiad – 7 WW,
podwieczorek – 2 WW, kolacja – 6 WW (a nie 5 WW jak podali autorzy diety). Po
przeliczeniu diety zgodnie z tabelami wartości odżywczych okazało się iż na dwadzieścia pięć posiłków pięciodniowej diety, aż w jedenastu kaloryczność różni się
od podanej o ponad 10%. Największe rozbieżności jakie zauważono to 62 i 124%
podanej kaloryczności. W szesnastu na dwadzieścia pięć posiłków nie zgadza się
liczba WW z podanymi przez autorów. W jednym posiłku jest ona zawyżona o 3
WW, w trzech posiłkach zawyżona o 2 WW, a w jedenastu o 1 WW, w jednym
posiłku wartość podana przez autorów diety jest zaniżona o 1 WW. Zgodnie z zaleceniami w diecie 1800 kcal dla cukrzyków dobowa zawartość węglowodanów
przyswajalnych powinna mieścić się w granicach 225 - 270g. Założenie to nie jest
spełnione w jednym dniu diety, zawartość węglowodanów przyswajalnych wynosi
92% dolnej granicy normy. Przy energetyczności 1800 kcal dobowe zapotrzebowanie na białko ogółem zawiera się pomiędzy 45 - 90g, założenie to nie jest spełnione w trzech dniach diety. Podaż białka w tych dniach stanowi 103 – 112% górnej granicy normy. Podobna nieprawidłowość została zauważona odnośnie zawartości białka zwierzęcego, którego dobowa podaż powinna mieścić się w granicach
14 – 45g. Jest ona przekroczona w czterech dniach diety, o 4 do 51% górnej granicy normy. Jednonienasycone kwasy tłuszczowe nie pokrywają zapotrzebowania
w żadnym dniu diety, stanowią one od 53 do 73% dolnej granicy normy 30 – 40g.
Podaż wielonienasyconych kwasów tłuszczowych powinna zawierać się w przedziale 6 – 14g, jest ona przekroczona w dwóch dniach diety o 36% i 43% górnej
granicy normy. Zawartość tłuszczu ogółem, nasyconych kwasów tłuszczowych
oraz cholesterolu i błonnika w każdym dniu diety jest prawidłowa.
Dieta jest urozmaicona pod względem doboru produktów oraz kolorystyki
i konsystencji potraw. Autorzy nie są konsekwentni w opisywaniu ilości produktów
i potraw. Czasami podają oni zarówno gramaturę jak i miary domowe, a w innych
przypadkach tylko gramaturę lub tylko miary domowe.
Niekonsekwencja dotyczy również napojów, które są uwzględnione w niektórych posiłkach.
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1) Dieta w cukrzycy 2000 kcal – materiały firmy Servier:
W diecie tej, autorzy zaplanowali pięć posiłków dziennie, przewidywana dobowa kaloryczność diety wynosi 2000 kcal. Podobnie jak poprzednio, analiza rozkładu energii i wymienników węglowodanowych na posiłki pokazała, iż założenia
diety są błędne. Zgodnie z literaturą rozkład ten przy pięciu posiłkach na dobę powinien wynosić: I śniadanie 25%, II śniadanie 10%, obiad 25 lub 30%, podwieczorek 15 lub 10%, kolacja 25%. Natomiast w diecie tej kaloryczność obiadu to 35%
założonej dobowej energetyczności, a kolacji 20%. Z wyliczeń wynika, iż w omawianej diecie 1 WW odpowiada 12g węglowodanów przyswajalnych. W związku
z tym rozkład WW powinien wyglądać następująco: I śniadanie – 6 WW, II śniadanie – 2 WW, obiad – 8 WW, podwieczorek – 2 WW, kolacja – 6 WW (a nie tak, jak
przyjęli autorzy diety: I śniadanie – 6 WW, II śniadanie – 3 WW, obiad – 8 WW,
podwieczorek – 3 WW, kolacja – 5 WW). Analogicznie jak w poprzednio omawianej
diecie autorzy nie podają czy 1 WW równy jest 10 czy 12g węglowodanów. Po
przeliczeniu diety zgodnie z tabelami wartości odżywczych okazało się, iż w 11 na
25 posiłków 5-dniowej diety, kaloryczność różni się od podanej o ponad 10%. Największe rozbieżności jakie zauważono to 72 i 120% podanej kaloryczności.
W czternastu posiłkach nie zgadza się liczba WW z podanymi przez autorów.
W jedenastu posiłkach jest ona zawyżona o 1 WW, w dwóch o 2 WW i w jednym
aż o 3 WW. Zgodnie z zaleceniami, w diecie 2000 kcal dla cukrzyków dobowa
zawartość węglowodanów przyswajalnych powinna mieścić się w granicach 250 300g. Założenie to nie jest spełnione w jednym dniu diety, gdzie zawartość ich jest
nieco poniżej normy (99% dolnej granicy normy). Dobowe spożycie błonnika powinno mieścić się w granicach 25 - 40g, co nie jest spełnione w dwóch dniach diety, gdzie podaż błonnika stanowi 118 i 122% górnej granicy normy. Przy energetyczności 2000 kcal dobowe zapotrzebowanie na białko ogółem zawiera się pomiędzy 50 – 100g, w dwóch dniach diety norma została przekroczona o 8 i 10%.
Analizując zawartości białka zwierzęcego, którego dobowa podaż powinna mieścić
się w granicach 15 – 50g, zauważono, iż górna granica normy jest przekroczona w
każdym dniu diety, o 4 do 44%. Dobowa norma spożycia tłuszczu ogółem wynosi
44 – 67g. W jednym dniu diety jest ona niższa i stanowi 91% dolnej granicy normy.
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe nie pokrywają zapotrzebowania w żadnym
dniu diety, stanowią one od 45 do 64% dolnej granicy normy 33 – 44g. Podaż wielonienasyconych kwasów tłuszczowych powinna zawierać się w przedziale 7 –
16g, jest ona przekroczona w jednym dniu diety o 38% górnej granicy normy. Zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych oraz cholesterolu w każdym dniu diety
jest prawidłowa.
Dieta jest słabo urozmaicona pod względem doboru produktów oraz kolorystyki i konsystencji potraw. Autorzy nie są konsekwentni w opisywaniu ilości produktów i potraw. W części produktów i potraw podawana jest ich gramatura jak
i miary domowe, a w innych tylko gramatura lub tylko miary domowe. Również
gramatura odpowiadająca mierze domowej danego produktu jest różna. W pierwszym śniadaniu pierwszego dnia diety, 3 cienkie kromki żytniego chleba razowego
ważą 90g, natomiast w kolacji ważą już 100g. Brzoskwinia o masie 100g w kolacji
pierwszego dnia jest określona jako mała, a w drugim śniadaniu drugiego dnia
diety jako średnia.
Niekonsekwencja dotyczy też napojów, które są uwzględnione tylko w niektórych posiłkach.
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Wnioski
1) Po przeliczeniu wartości odżywczych poszczególnych diet okazało się,
iż autorzy proponowanych jadłospisów nie stosują się do przyjętych przez
siebie założeń diety.
2) Założenia diet przyjęte przez autorów różnią się od założeń dostępnych
w literaturze.
3) W powyższych materiałach nie podano pacjentowi informacji, ile gramów
węglowodanów przyswajalnych zawiera 1 wymiennik węglowodanowy.
Dopuszcza się przeliczanie 1 wymiennika węglowodanowego jako 10 lub
12g węglowodanów przyswajalnych. Uważamy, iż należałoby to ujednolicić, co przyczyni się do ułatwienia diabetykom kontroli żywienia.
4) Opisując udział poszczególnych składników odżywczych w diecie cukrzyków, autorzy posługują się sformułowaniem „węglowodany”. Jest to mało
precyzyjne, należy bowiem pamiętać, że do węglowodanów zaliczamy zarówno węglowodany przyswajalne, jak i błonnik pokarmowy, nie będący
składnikiem energetycznym. Proponujemy, aby w takim kontekście stosować wyrażenie „węglowodany przyswajalne”.
5) Miary domowe opierają się na subiektywnej ocenie wielkości porcji, co może powodować przyjmowanie za dużych lub zbyt małych ilości jedzenia,
należałoby więc rozważyć zalecanie ważenia produktów i potraw.
6) Proponujemy zastanowić się nad zasadnością układania diet, ponieważ
wartości odżywcze odczytane z tablic nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistą wartość odżywczą produktów i potraw. Zawartość poszczególnych
składników odżywczych w produktach i potrawach zależy między innymi od
takich czynników jak: sposób uprawy roślin, metody chowu zwierząt, warunki środowiskowe, a także technologia przygotowania i przechowywania
produktów i potraw. Sądzimy, iż lepszym rozwiązaniem byłoby położenie
nacisku na edukację żywieniową osób chorych na cukrzycę.
7) Należy podjąć prace mające na celu stworzenie tablic wartości odżywczych, w których podane będą zarówno wartości uśrednione, jak i rozrzut
wartości cechy.
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Magdalena GAWROŃSKA-GARSTKA
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
RYS HISTORII UNIWERSYTETU WILEŃSKIEGO
„Gdyby światło nie zapaliło się w Wilnie, zgasłoby w Polsce całej”
Stanisław Staszic

Inicjatorem i głównym organizatorem Akademii Wileńskiej był biskup wileński
Walerian Protaszewicz Szuszkowski. Przy udziale jezuitów pragnął on założyć
ośrodek naukowy, który stałby się ogniskiem zachodniej kultury chrześcijańskiej w
stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wszechnica erygowana 1 kwietnia 1579
1
roku, przez Stefana Batorego króla Polski i Wielkiego Księcia Litewskiego, utwo2
rzona została z wileńskiego kolegium jezuickiego istniejącego od 1570 roku. Jezuita Stanisław Warszewicki był pierwszym rektorem Wszechnicy. Od 1 sierpnia
1579 do 1584 r. funkcję tę pełnił teolog, pisarz i mówca, jezuita Piotr Powęski
3
(Piotr Skarga). W Akademii powstały trzy Wydziały: Nauk Wyzwolonych, Teolo4
giczny i Filozoficzny. Najwybitniejszymi profesorami z pierwszej połowy XVII wieku
byli: Maciej Sarbiewski (profesor retoryki na Uniwersytecie, poeta łaciński) oraz
Hieronim Kiniszko wykładający gramatykę. Wśród uczniów Akademii był między
innymi Jan Karol Chodkiewicz, późniejszy hetman wielki litewski, walczący w bitwie
5
ze Szwedami pod Kircholmem.
W 1773 roku, po kasacie Zakonu Jezuitów, Akademia Wileńska została przejęta przez Komisję Edukacji Narodowej, a w 1781 roku otrzymała nową nazwę Szkoła Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego. W ramach Uczelni istniały wówczas dwa Kolegia: Fizyczne (zajęcia z: matematyki, nauk przyrodniczych i medycyny) oraz Moralne (wykłady z: teologii, prawa, historii i literatury).
Po trzecim rozbiorze Polski w 1795 r., uczelnia działała pod nazwą Szkoły
Głównej Wileńskiej, a od 4 kwietnia 1803 r. funkcjonowała jako Uniwersytet Wileński, sprawując zarząd nad szkołami należącymi do Wileńskiego Okręgu Szkolne6
go. Uniwersytet Wileński podzielono na cztery Wydziały: Matematyczno-Fizyczny,
Lekarski, Nauk Moralnych i Politycznych oraz Literatury i Sztuki. W ramach uczelni
1

7 lipca 1578 roku, Stefan Batory wydał we Lwowie akt erekcyjny Akademii, a 1 kwietnia 1579 r. wystawił w Wilnie formalny dyplom w tej sprawie. Zatwierdził też akt fundacyjny, sporządzony w sierpniu
1578 roku przez biskupa wileńskiego Waleriana Protaszewicza-Szuszkowskiego. 30 października 1579
r. papież Grzegorz XIII zatwierdził przywilej Stefana Batorego, L. Piechnik, Początki Akademii Wileńskiej 1570 – 1599, Rzym 1984, s. 56 – 58. P. Rabinauskas sądzi, iż bulla papieska jest datowana na
dzień 30 września 1579 roku, P. Rabikauskas: Założenie Uniwersytetu Wileńskiego, „Lithuania” 1994,
nr 4, s. 23-24
2
W początkach 1665 r., kardynał Stanisław Hozjusz przeznaczył dla jezuitów klasztor franciszkański w
Braniewie, gdzie niebawem utworzyli oni Seminarium Duchowne, M. Kosman: Uniwersytet Wileński
1579 – 1979, Wrocław 1981, s. 14
3
L. Piechnik: Początki Akademii Wileńskiej 1570 – 1599, op. cit., s. 65, 106
4
J. Ochmański: Historia Litwy, wyd. 3, Wrocław 1990, s. 29
5
B. Podoski: Zarys dziejów Uniwersytetu Wileńskiego, W: Wyższe Uczelnie na ziemiach wschodnich
Rzeczpospolitej, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, Londyn 1989, s. 87
6
Wileński Okręg Naukowy powstał na skutek reformy oświatowej Aleksandra I, przeprowadzonej w
1802 roku, dzielącej Rosję na okręgi, w zasięgu których znajdowały się gubernie: grodzieńska, kijowska, mińska, mohylewska, podolska, wileńska, witebska i wołyńska. Kuratorem wileńskim został książę
Adam Czartoryski, Z. Skubała-Tokarska, Z. Tokarski: Uniwersytety w Polsce, Warszawa 1972, s. 109
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istniały także: Obserwatorium Astronomiczne, Ogród Botaniczny oraz Muzeum
Zoologiczne.
Uczelnia wykształciła wielu wybitnych twórców XIX wieku: poetów, literatów,
artystów (Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Józef Ignacy Kraszewski). W jej
murach nauczali znani i cenieni profesorowie, do grona których należeli między
innymi: przyrodnik Jędrzej Śniadecki, botanik Stanisław Jundziłł, historyk Joachim
Lelewel, filolog klasyczny Gotfryd Ernest Groddeck, weterynarz Ludwik Bojanus
oraz lekarz Józef Frank.
Funkcjonowanie Wszechnicy zakłócił wybuch powstania listopadowego. W
7
październiku 1831 roku Wilno opuścił rektor Wacław Pelikan , powierzając swą
funkcję Mikołajowi Mianowskiemu. Według Janiny Kozłowskiej, los Wszechnicy był
8
już wówczas przesądzony , bowiem, jak twierdzi Stanisław Trzebiński, „nigdy nie
cieszyła się ona przychylnością Mikołaja I, który w ogóle nie lubiąc Wilna, w jego
wyższej uczelni upatrywał zawsze jedną z ostoi znienawidzonych przezeń dążeń
9
rewolucyjnych.”
10
Car Mikołaj I 1 (13) maja 1832 r. podpisał reskrypt zamykający Uniwersytet .
Po zlikwidowaniu Wszechnicy powstały dwie Akademie: Duchowna oraz MedykoChirurgiczna, do której przeniosła się większość profesorów Wydziału Lekarskiego
11 12
(między innymi: Jędrzej Śniadecki i chirurg Konstanty Porcyanko ). W Akademii
Duchownej, wykładano obok przedmiotów teologicznych także: literaturę łacińską,
historię powszechną oraz języki obce (język polski, jako wykładowy, dopuszczony
13
był w nauce kaznodziejstwa).
Na mocy ukazu carskiego z kwietnia 1840 roku Akademie Medyczne w Moskwie i Wilnie wyłączono spod nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i podporządkowano Ministerstwu Oświecenia Publicznego. Drugi ukaz władcy Rosji z
dnia 29 kwietnia / 11 maja 1840 r., likwidował Akademię Medyko-Chirurgiczną a jej
majątek przekazał uniwersytetowi w Kijowie. Akademię Duchowną przeniesiono do
14
Petersburga.
Po likwidacji placówek naukowych w Wilnie część młodzieży i pracowników
naukowych opuściła miasto a profesorowie, którzy pozostali wytrwale prowadzili
7

L. Janowski: Wszechnica Wileńska 1578 – 1842, Wilno 1921, s. 26
J. Kozłowska-Studnicka: Likwidacja Uniwersytetu Wileńskiego w świetle korespondencji urzędniczej,
W: Księga pamiątkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy założenia i X wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, t. 1: Z dziejów dawnego Uniwersytetu, Wilno 1929, s. 405
9
S. Trzebiński: Wydział Lekarski dawnego Uniwersytetu Wileńskiego i Akademii Medyko-Chirurgicznej
(w świetle rękopisu Bućkiewicza), W: Ibidem, s. 379
10
Tymczasowy Komitet Szkolny powołano na mocy decyzji Mikołaja I z dnia 6/ 18 sierpnia 1832 roku.
Jego celem było zawiadywanie sprawami szkolnymi w guberniach zachodnich po zamknięciu Uniwersytetu Wileńskiego. Przejął on cześć zadań Komisji Likwidacyjnej, powołanej ukazem cara z 31V/ 12 VI
1832 r., Ibidem
11
K. Michejda: Z dziejów chirurgii wileńskiej, „Polski Przegląd Chirurgiczny” 1960, nr 8/9, s. 755
12
Akademia obok nauk medycznych, uzyskała prawo wykładów z niektórych innych dziedzin nauki,
wykładanych na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Wileńskiego: fizyki, chemii, mineralogii, zoologii oraz przywilej nauki języków obcych, szerzej zob. J. Garstka: Życie społeczno-polityczne i
kulturalne studentów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919 – 1939). /Niepublikowana praca
doktorska, Uniwersytet Adama Mickiewicza/, Poznań 2000, s. 16
13
L. Janowski: Wszechnica Wileńska..., op. cit., s. 32 – 33; J. Kozłowska-Studnicka: Likwidacja Uniwersytetu Wileńskiego w świetle korespondencji urzędniczej, W: Księga pamiątkowa ku uczczeniu..., op.
cit.; L. Zasztowt: Kresy 1832 – 1864: Szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczpospolitej, Warszawa 1997, s. 121, 123 – 125
14
L. Zasztowt: Kresy 1832 – 1864..., op. cit., s. 117, 125
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działalność naukową i publicystyczną. Nadal działały drukarnie, wydawano czasopisma o charakterze społeczno-literackim, działały Towarzystwa Naukowe: Wileń15
skie Towarzystwo Lekarskie, Komisja Archeologiczna, Muzeum Starożytności.
Pod rządami generała – gubernatora wileńskiego Mikołaja Murawiewa, po
upadku powstania styczniowego, w wyniku represji, które dotknęły Litwę życie
16
naukowe i kulturalne Wileńszczyzny ustało. Na początku XX wieku z inicjatywy
Alfonsa Parczewskiego i Władysława Zahorskiego (oraz Elizy Orzeszkowej, Józefa Hłaski i Czesława Jankowskiego) powstało Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wil17
nie. Zebranie organizacyjne Towarzystwa miało miejsce 22 października 1906
roku. Głównym celem Towarzystwa była troska o rozwój nauki i literatury w języku
polskim oraz badania: przyrodnicze, etnograficzne i statystyczne kraju. TPN w
Wilnie posiadało archiwum i muzeum naukowe (działy: przedhistoryczny, numizmatów i medali, archeologii kościelnej, Mickiewiczowski, artystyczny, etnograficzny, historyczno-obyczajowy i przyrodniczy) a także wydawało „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie”, „Rozprawy i Materiały”, „Prace Towarzystwa Przyjaciół Nauk” oraz „Ateneum Wileńskie”. Podczas zebrań TPN referowano prace
naukowe, omawiając historię, kulturę i sztukę ziem byłego Wielkiego Księstwa
18
Litewskiego.
Po wybuchu pierwszej wojny światowej sytuacja polityczna uległa zmianie.
Polska inteligencja wileńska rozpoczęła prace mające na celu przywrócenie Uniwersytetu Wileńskiego. W 1915 roku, gdy wojska rosyjskie opuściły Wilno utworzono Wyższe Kursy Naukowe, zwane również „Uniwersytetem latającym”, zawieszone przez władze niemieckie. Działalność Kursów wznowiono w listopadzie 1918
roku, mając na uwadze możliwość przekształcenia ich w uniwersytet. Plan ten
jednak nie powiódł się. Władze niemieckie zakazały też działalności Wileńskiego
19
Towarzystwa Przyjaciół Nauk (23 lutego 1916 roku).
15

M. Kosman: Uniwersytet Wileński 1579 – 1979, op. cit., s. 54; M. Stolzman: W kręgu uniwersyteckiej
tradycji. Życie kulturalne w Wilnie po roku 1831, W: Studia z dziejów Uniwersytetu Wileńskiego 1579 –
1979, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 554. Prace Historyczne”, z. 64, Kraków
1979, s. 10 – 12
16
J. Ochmański: Historia Litwy, op. cit., s. 215; M. Stolzman, Nigdy od ciebie miasto...Dzieje kultury
wileńskiej lat międzypowstaniowych (1832 – 1863), Olsztyn 1987, s. 97; W. Antoniewicz, Muzea wileńskie (Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość), „Źródła Mocy”, 1928, s. 35. Działała jedynie i prowadziła
prace badawcze urzędowa Komisja Archeograficzna, która w latach 1865 – 1915 wydała 39 tomów
publikacji źródeł. W 1886 roku, powstała w Wilnie Szkoła Rysunkowa Iwana Trutniewa a w 1867 r.,
Szkoła Muzyczna i Rosyjska Biblioteka Publiczna
17
Inicjatorem TPN był Alfons Parczewski i Władysław Zahorski (oparty na projekcie Ludwika Abramowicza, z marca 1906 roku, zakładającego powstanie polsko-litewskiego Towarzystwa Naukowego), J.
Garniewicz, Wileński ośrodek historyczny /od pocz. XX w. do końca r. 1939/ (Niepublikowana praca
doktorska, Uniwersytet Adama Mickiewicza), Poznań 1977, s. 30. Towarzystwo zostało oficjalnie zarejestrowane przez gubernatora wileńskiego Nikołaja Lubimowa, dnia 10/23 marca 1907 r., A. Kijas,
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie w latach 1918 – 1939, W: Wilno i Kresy Północno-Wschodnie.
Materiały II Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku 14 – 17 IX 1994, pod red. Elżbiety Feliksiak i
Alicji Kisielewskiej, t. 2: Kultura i trwanie, Białystok 1996, s. 298-301
18
M. Brensztejn: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie, W: Wilno i Ziemia Wileńska, t. 2, Wilno 1937,
s. 131 – 132; Rocznik Towarzystwa Przyjaciół w Wilnie, nr 1 – 2, Wilno 1908, s. 122 – 127, 129 – 135;
L. Żytkowicz, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie 1907 – 1940, W: Z dziejów nauki polskiej. Księga
pamiątkowa T-wa Naukowego Toruńskiego 1875 –1975, Toruń 1975, s. 49 – 75. Przewodnik po zbiorach rękopisów w Wilnie (opracowała M. Kocójowa), Kraków 1993, s. 252 – 256, zawiera opis zawartości zbiorów dotyczących TPN w Wilnie, znajdujących się w Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym (F 1135, 9477 jednostek archiwalnych, zbiory od XIV w. do 1912 r.)
19
B. Jaczewski: Polityka naukowa państwa w latach 1918 – 1939, Wrocław 1978, s. 38-39
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W mieszkaniu byłego posła do Dumy rosyjskiej, profesora Alfonsa Parczewskiego w Warszawie (przy ulicy Wiejskiej 9), w dniu 13 grudnia 1918 roku profesor
Stanisław Władyczko zorganizował konferencję mającą na celu wskrzeszenie,
najpóźniej do jesieni 1919 roku Uniwersytetu Wileńskiego, zamkniętego przez cara
20
Mikołaja I. Postanowiono także utworzyć przy Komisji Litewskiej w Warszawie
reprezentującej interesy ludności polskiej z Litwy i Białorusi – Komitet Warszawski
Odrodzenia Wszechnicy Wileńskiej w Wilnie z prezesem prof. Alfonsem Parczew21
22
23
skim. Działający w Wilnie Komitet Polski oraz Komitet Edukacyjny wsparte
były pracami organizacji warszawskich. 28 grudnia 1918 roku Komitet Polski powołał Komisję Organizacyjną pod przewodnictwem profesora anatomii Józefa Ziemackiego, której zadaniem było współdziałanie z Warszawskim Komitetem Odbudowy Wszechnicy Wileńskiej. Komitet Edukacyjny (prezesem został dr Witold Węcławski) zajmujący się sprawami organizacyjno-oświatowymi powołał (4 stycznia
1919 roku) Tymczasowy Senat Akademicki oraz Komisję Organizacyjno24
Rewindykacyjną.
Po wtargnięciu do Wilna bolszewików prace Komitetu zostały przerwane. 14
marca 1919 roku rektor Ziemacki upoważnił profesorów: Alfonsa Parczewskiego i
Stanisława Władyczkę do podejmowania działań mających na celu odbudowę
25
Uniwersytetu w Wilnie. 21 maja 1919 roku na posiedzeniu Komisji Organizacyjno-Rewindykacyjnej powstał Komitet Wykonawczy, którego celem było pozyskiwa26
nie gmachów dla Uniwersytetu. Po zajęciu Wilna przez Wojsko Polskie (w kwietniu 1919 r.) reaktywowaniem uniwersytetu zainteresowała się Sekcja Nauki i Szkół
27
Akademickich w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego ;
Pracom organizacyjnym dynamiki nadał Józef Piłsudski, gorący orędownik odrodzenia Wszechnicy Wileńskiej, który brał wówczas udział w posiedzeniach Komitetu Wykonawczego.
19 czerwca 1919 roku przybyła do Wilna (pod przewodnictwem dr Ludwika
Kolankowskiego) Komisja Rzeczoznawców w składzie: prof. Stanisław Budzyński,
prof. Stanisław Ptaszycki, prof. Alfons Parczewski, prof. Piotr Wiśniewski, dr Stefan
Ehrenkreutz i dyr. Fryderyk Papee, w sprawie organizacji poszczególnych Wydzia28
łów Wszechnicy Wileńskiej. 4 lipca 1919 roku w Warszawie miał miejsce zjazd
przedstawicieli polskich uczelni, na którym podjęto decyzję o pomocy przy organi20
W. Dziewulski: Prawda o wskrzeszeniu Wileńskiej Wszechnicy w 1919 roku, W: Z dziejów Almae
Matris Vilnensis. Księga pamiątkowa ku uczczeniu 400-lecia założenia i 75-lecia wskrzeszenia uniwersytetu Wileńskiego, pod red. L.Piechnika i K. Puchnowskiego, Kraków 1966, s. 166
21
Komisja Litewska utworzona była przy Tymczasowej Radzie Stanu. Jej działaczami byli: Ludwik
Abramowicz i Leon Wasilewski, J. Ochmański, Historia Litwy, op. cit., s. 275.
22
Komitet Polski funkcjonujący w Wilnie reprezentował interesy miejscowych Polaków, Ibidem
23
Pierwszy okres prac organizacyjnych nad odbudową Uniwersytetu Wileńskiego (13. XII 1918 R – 11.
X 1919 R.) Sprawozdanie Komitetu Wykonawczego Odbudowy Uniwersytetu Wileńskiego, W: Księga
pamiątkowa ku uczczeniu..., t. 2, op. cit., s. 34-35
24
A. Wrzosek: Wskrzeszenie Uniwersytetu Wileńskiego w 1919 r., W: Księga pamiątkowa ku uczczeniu
..., op. cit., s. 6, 24, 25
25
Ibidem
26
M. Siedlecki: Wspomnienia z pierwszych dwu lat organizacji Uniwersytetu Wileńskiego, W: Księga
pamiątkowa ku uczczeniu..., op. cit., s. 62
27
A. Wrzosek: Wskrzeszenie Uniwersytetu Wileńskiego w 1919r., W: Księga pamiątkowa ku uczczeniu..., op. cit.
28
F. Ruszczyc: Dziennik, cz. II: W Wilnie 1919 – 1932, (wybór, układ, opracowanie, wstęp i posłowie
Edward Ruszczyc), Warszawa 1996, s. 17; CAPL F 175 I A 2, Sprawy związane z restauracją gmachów, s. 11
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29

zowaniu Wszechnicy Wileńskiej. Komitet Warszawski zakończył swe prace 24
sierpnia 1919 roku wydając „Odezwę do społeczeństwa polskiego” wyrażającą
30
radość z powstania Uniwersytetu w Wilnie. Od tej pory Komisja OrganizacyjnoRewindykacyjna i Komitet Wykonawczy pełniły funkcje doradcze Senatu Uniwersyteckiego.
28 sierpnia 1919 roku Józef Piłsudski podpisał dekret o utworzeniu Uniwersy31
tetu w Wilnie a 11 października 1919 r. miało miejsce uroczyste otwarcie uniwer32
sytetu, nazwanego imieniem Stefana Batorego. Józef Piłsudski zatwierdził Statut
Tymczasowy Uniwersytetu, który obowiązywał jeszcze w roku akademickim
1920/21. USB powstawał obok innych polskich uniwersytetów: Jagiellońskiego w
Krakowie (1364), Józefa Piłsudskiego w Warszawie (1915), Jana Kazimierza we
Lwowie (1918), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1918) oraz Wszechnicy
Piastowskiej w Poznaniu (1919), rok później przemianowanej na Uniwersytet Po33
znański. Uroczystości związane z otwarciem uniwersytetu trwały od 10 do 11
października. W Ostrej Bramie odprawiono „nieszpory”, w których udział brali niemal wszyscy arcybiskupi i biskupi polscy, a także Władysław Mickiewicz, Józef
Piłsudski, rektor Uniwersytetu i goście z wszystkich stron Polski. Przed obrazem
34
odśpiewano litanię oraz Pod Twoją obronę. Ferdynand Ruszczyc wspomina, iż
11 października wczesnym rankiem tłumy ciągały na plac katedralny [...] Z powozu
zaprzęgniętego w parę pięknych białych koni, wysiadł Naczelnik Państwa [...] przy
dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego wkroczył do kościoła. W prezbiterium zasiadł
episkopat z arcybiskupem Teodorowiczem. Naprzeciwko tronu arcybiskupiego,
zajął miejsce Naczelnik Państwa, mając po lewej ręce gen. Szeptyckiego , obok
którego siadł marszałek Sejmu Trąmpczyński. Za naczelnikiem Państwa umieściła
się generalicja i ministrowie [...] Po środku stanął Senat Akademicki. Mszę św.
celebrował J. E. Książe biskup krakowski Sapieha. Kazanie arcybiskupa Teodorowicza zakończyło uroczyste nabożeństwo w katedrze. Po kazaniu Naczelnik Państwa opuścił świątynie i odjechał powozem. Z katedry wysypał się tłum [...] Wspaniale przedstawiał się pochód duchowieństwa, poprzedzony przez dwa sznury
kleryków. [...] Nie mniejsze wrażenie czyniła na zebranych tłumach grupa profesorów w togach, prowadzona przez rektora Siedleckiego. Niebawem część pochodu
znalazła się w kościele św. Jana, gdzie wyższe duchowieństwo wraz z Senatem
Akademickim zajęło miejsce przed wielkim ołtarzem. Na wiadomość, że Naczelnik
Państwa się zbliża, przez środek świątyni przeciągnięto dywan, a na spotkanie
29

Z. Opacki: Reaktywowanie czy powstanie? Dyskusje wokół utworzenia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1918 – 1919, „Kwartalnik Historyczny”, op.cit., s. 59 – 60; Pierwszy okres prac
organizacyjnych nad odbudową Uniwersytetu Wileńskiego (13. XII 1918R – 11. X 1919 R.) Sprawozdanie Komitetu Wykonawczego Odbudowy Uniwersytetu Wileńskiego, W: Księga pamiątkowa ku uczczeniu..., op. cit. s. 39
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F. Ruszczyc: Dziennik, cz. II: W Wilnie 1919 –1932, op. cit., s. 34
31
A. Wrzosek: Wskrzeszenie Uniwersytetu Wileńskiego w r. 1919, W: Księga pamiątkowa ku uczczeniu..., op. cit., s. 23-26
32
Goście otrzymali upoważnienia wystawione przez Adama Wrzoska, uprawniające do przejazdu specjalnym pociągiem z Warszawy do Wilna. Adam Wrzosek uzyskał wcześniej zgodę na wspomniany
przejazd od Generalnego Komisarza Ziem Wschodnich Jerzego Osmołowskiego, BLAN F 98 507,
Dokumenty USB (1919), s. 2, 3.
33
Z. Kowalski: Drogi rozwoju szkolnictwa wyższego w okresie międzywojennym, „Rocznik Ogniska
Nauczycielskiego w Lublinie” 1978/79, s. 68-75
34
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op. cit., s. 74-82
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wodza wyszedł rektor Siedlecki. Z chóru rozległy się dźwięki Te Deum laudamus, a
po pieśni kto mógł, pospieszył do Auli Uniwersyteckiej. [...] Przybywa rektor Siedlecki z Senatem i rektorzy uniwersytetów: krakowskiego, lwowskiego, warszawskiego. Wreszcie około godz. 12 [...] do auli wkracza Naczelnik Państwa. Wszyscy
wstają. Naczelnik podchodzi do stołu – wygłasza przemówienie oraz podpisuje akt
otwarcia Wszechnicy. Potem rektor Siedlecki w swej mowie [...] zwraca się do Naczelnika Państwa z podziękowaniem za dokonanie aktu, za oswobodzenie miasta i
35
kraju.”
W auli uniwersyteckiej przed zebranymi na uroczystości gośćmi Piłsudski wygłosił mowę na otwarcie USB: „[... ] gdy danym było i nam stanąć w chwale zwycięstwa, gdy burza nad tymi murami już się przeniosła - spieszyłem by dźwignąć
dla tej wiary świątynię, by dać znak widomy jej potęgi i siły. Śpieszyłem, choć tu
jeszcze dochodzą echa nieprzebrzmiałej burzy, choć chmury jeszcze przykrywają
niebo. Niechże więc ta Wszechnica, którą dziś otwieram, zgodnie z tradycją tej
ziemi nie zieje nigdy jadem nienawiści, niech nie kroczy nigdy drogami, które dla
nas Polaków, tak ciężkimi były. Niech krzepi jasnowidztwem wiedzy, potęgą myśli
36
twórczej, umiejętną i skrzętną pracą naukowego rzemiosła [...].”
Pierwszym rektorem uniwersytetu był Michał Siedlecki, uczony o europejskiej
37
sławie, autor wielu prac z dziedziny biologii morza, inicjator ochrony wielorybów.
Na USB utworzono następujące wydziały: Wydział Humanistyczny, MatematycznoPrzyrodniczy, Lekarski (w ramach którego działało Studium Farmaceutyczne),
38
Prawa i Nauk Społecznych, Sztuk Pięknych i Teologiczny. Od 22 do 25 października 1919 roku odbywały się zapisy słuchaczy na USB a egzaminy przeprowadzała
39
komisja złożona z nauczycieli gimnazjalnych i wykładowców. W Auli Śniadeckich
mieszczącej się w gmachu głównym Uniwersytetu odbywały się uroczyste inaugu40
racje roku akademickiego 1919/1920. Choć odrodzenie Wszechnicy Wileńskiej
było spełnieniem marzeń wielu pokoleń Polaków, to jednak dalekie od entuzjazmu
było stanowisko wileńskiej ludności litewskiej pozbawionej możliwości wpływu na
rozwój i funkcjonowanie uczelni. Sprawę pogarszał również obowiązek zdawania
egzaminu z języka polskiego i dziejów Polski a także nieobsadzenie Katedry Lituanistyki na USB. Dopiero od roku akademickiego 1925/26 do 1939 działał lektorat
języka litewskiego prowadzony przez Edwarda Haupta – (1925/26 do 1927/28);
Alfreda Ehrmana (1928/29), ks. dr Wincentego Zajączkowskiego (1929/30 –
1930/31) a w roku akademickim 1931/32 –1932/33 – ks. Petrasa Kraujalisa. W
latach 1933/34 – 1939 wykłady z gramatyki litewskiej prowadził prof. Jan Otrębski,
z historii litewskiej prof. Henryk Łowmiański i prof. Kazimierz Chodynicki a funkcję
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J. Piłsudski: Pisma zbiorowe, t. V, Warszawa 1937, s. 112
37
Potrójny jubileusz Uniwersytetu Wileńskiego, „Warmia i Mazury” 1960, nr 1, s. 23
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lektora sprawował nauczyciel Gimnazjum im. Witolda Wielkiego w Wilnie – Bronius
41
Untulis.
Gmach główny Uniwersytetu Stefana Batorego znajdował się między ulicami:
Zamkową (z kościołem św. Jana), Świętojańską, placem Napoleona i Skopówką,
które połączone były dziedzińcami, między innymi: Piotra Skargi, Sarbiewskiego,
Poczobuta, Smuglewicza.
Organizacja prac na USB została przerwana inwazją bolszewicką a 12 lipca
1920 roku Wilno zostało przekazane Litwinom. Rozpoczęła się akcja ewakuacji
mienia Uniwersytetu i pracowników naukowych, która nastąpiła w wyniku Zarządzenia Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 sierpnia 1920 r., opartego na Instrukcji Ewakuacyjnej Sztabu Generalnego Wojska Pol42
skiego z dnia 5 sierpnia 1920 r. Rektor Siedlecki przeniósł się do Poznania, gdzie
otrzymał wsparcie rektora Heliodora Święcickiego i dobytek swój umieścił w suterenach Zamku a na Uniwersytecie dla profesora z Wilna urządzono prowizoryczną
43
kancelarię.
9 października 1920 roku Wileńszczyzna opanowana została przez wojska
generała Żeligowskiego, który utworzył na tych obszarach tzw. Litwę Środkową. 22
marca 1922 r. Sejm Ustawodawczy RP zatwierdził uchwałę Sejmu Wileńskiego (z
20 lutego tego roku) o inkorporacji Wilna i Wileńszczyzny do Polski. Znów rozpoczęły się prace organizacyjno-remontowe nad wznowieniem działalności Uniwersy44
tetu Stefana Batorego w Winie. Rozwój Uniwersytetu był możliwy dzięki dotacjom
budżetowym państwa, pomocy prywatnych osób i fundacji oraz własnym dochodom uczelni. Rozwijający się w murach dawnej Wszechnicy Wileńskiej Uniwersytet, w swej dwudziestoletniej działalności nawiązywał do jej historii i świetności z
czasów wielkich romantyków.
Sukces USB był zapewniony dzięki dobremu poziomowi kształcenia na poszczególnych wydziałach. Niezwykle istotne było także funkcjonowanie Kół Na45
ukowych pogłębiających wiedzę akademików i rozwijających ich pasje naukowe.
Funkcjonujące na USB Koła Naukowe miały na celu podniesienie poziomu
wiedzy akademików, rozszerzenie i pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z
różnych dziedzin nauki. Obok Koła Chemików Żydów Studentów USB istniały także: Koło Matematyczno-Fizyczne i Astronomiczne, Koło Prawników Studentów
USB, Koło Studentów Wydziału Sztuk Pięknych a także Koło Archeologiczne. Jedną z form działalności Kół były zebrania naukowe z referatami wygłaszanymi przez
41

Spis wykładów na trzy trymestry w roku akademickim 1925/26, Wilno 1925, s.4; Spis wykładów na
trzy trymestry w roku akademickim 1926/27, Wilno 1926, s. 7; Spis wykładów na trzy trymestry w roku
akademickim 1927/28, Wilno 1927, s. 6; Spis wykładów na trzy trymestry w roku akademickim 1928/29,
Wilno 1928, s. 8; Spis wykładów na trzy trymestry w roku akademickim1929/30, Wilno 1929, s. 8; Spis
wykładów na trzy trymestry w roku akademickim 1930/31, Wilno 1930, s. 8; Spis wykładów na trzy
trymestry w roku akademickim 1931/32, Wilno 1931, s. 8; Spis wykładów na trzy trymestry w roku akademickim 1933/34, Wilno 1933, s. 9; Spis wykładów na trzy trymestry w roku akademickim 1934/35,
Wilno 1934, s.13; Spis wykładów na trzy trymestry w roku akademickim 1935/36, Wilno 1935, s. 8; Spis
wykładów na trzy trymestry w roku akademickim 1936/37, Wilno 1936, s. 13; Spis wykładów na trzy
trymestry w roku akademickim 1937/38, Wilno 1937, s. 13 – 14; Spis wykładów na trzy trymestry w roku
akademickim 1938/39, Wilno 1938, s. 16-17
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CAPL F 175 I A 66, Ewakuacja 1920, s. 911, 32
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M. Siedlecki: Wspomnienia z pierwszych dwu lat organizacji Uniwersytetu Wileńskiego, W: Księga
pamiątkowa ku uczczeniu ..., op. cit., s. 103-104
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R. Mienicki: Uniwersytet Wileński, W: Wilno i Ziemia Wileńska, op. cit., s.20
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Spis wykładów i skład Uniwersytetu w roku akademickim 1921/22 – 1937/38
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ich członków lub zaproszonych gości. Organizowano także wycieczki naukowe a
dla utrwalenia wiadomości teoretycznych, przeprowadzano dodatkowe ćwiczenia
46
przed egzaminami czy kolokwiami. Ważnym przedsięwzięciem Kół Naukowych
było prowadzenie czytelni prasy i bibliotek, co umożliwiało niezamożnej części
47
akademików korzystanie z drogich książek. Od roku akademickiego 1919/20
funkcjonowała na USB (przy ul. Uniwersyteckiej 5) Uniwersytecka Biblioteka Pu48
bliczna.
Działalność Kół Naukowych wpłynęła niewątpliwie na podniesienia poziomu
USB. Na Uniwersytecie odbywały się egzaminy doktorskie a od roku akademickiego 1923/24 habilitacje. Uchwała rady wydziału w sprawie przyznania stopnia doktorskiego była zatwierdzana przez senat uczelni, a następnie rektor w asyście
49
dziekana i promotora dokonywał promocji. Kadra naukowo-dydaktyczna przeprowadzała na USB badania, prace i laboratoria zgodnie z profilem poszczególnych
zakładów. Dodatkowo Uniwersytet w Wilnie utrzymywał stały kontakt z innymi
ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą
Uniwersytet Stefana Batorego na Ziemiach Północno-Wschodnich Drugiej
Rzeczypospolitej było ważnym ośrodkiem kultury i nauki polskiej wpływającym na
50
prestiż i rangę Wilna.
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CAPL F 175 15 81, Koło Matematyczno-Fizyczne i Astronomiczne; Ibidem F 175 15 82, Koło Chemików Żydów Studentów USB; Ibidem, F 175 15 87, Koło Prawników Studentów USB; Ibidem, F 175 15
85, Koło Studentów Wydziału Sztuk Pięknych; Ibidem, F 175 15 89, Koło Przyrodników Studentów
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240-250
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Ibidem
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J. K. Czerwiński: Szkoły wyższe w Polsce. Ustawy. Organizacja Studiów, Warszawa 1930, s. 20.
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Zbigniew DZIEMIANKO
Waldemar ŁAGODOWSKI
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
EDUKACJA OBRONNA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W II RP
Edukacja obronna to ogół procesów oświatowo-wychowawczych, realizowanych głównie przez rodzinę, szkołę, wojsko, kościoły, środki masowego komunikowania, organizacje społeczne i stowarzyszenia, zakłady pracy oraz specjalnie powołane instytucje, ukierunkowanych na kształtowanie systemu wartości i upo1
wszechnianie wiadomości ważnych dla bezpieczeństwa kraju.
Od chwili powstania ludzkości mamy do czynienia z różnymi formami przygotowania społeczeństw do walki. Jako jeden z pierwszych o potrzebie przygotowania społeczeństwa do wojny pisał już Arystoteles w siódmej księdze Polityki,
2
stwierdzając, iż obywatele „muszą umieć pracować i walczyć”.
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 systemu procesów oświatowo wychowawczych, którego jednym z
głównych celów jest kształtowanie pożądanego stanu świadomości obronnej, nie
tylko wybranej grupy społecznej czy wiekowej, lecz całego społeczeństwa, możemy mówić dopiero po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu niepodległości w
1918 roku.
Doświadczenia wynikające z I wojny światowej, ocena położenia geopolitycznego, sytuacji międzynarodowej oraz wewnętrznej Polski, spowodowały opracowanie 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 miało być wyrobienie czynnego patriotyzmu, rozwijanie hartu woli, obowiązkowości i karności,
pomnażanie sił fizycznych i hartu ciała, nauczanie podstawowych sprawności wojskowych, budzenie zamiłowania do służby wojskowej. Przysposobienie wojskowej
(pw) miało być istotnym przeżyciem w dziedzinie obywatelskiej, miało być szkołą
charakteru i czynu patriotycznego, miało być odprężeniem po zajęciach 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
szkolenia pw całej młodzieży przedpoborowej, szybko jednak od tego pomysłu
odstąpiono, głównie ze względu na trudności finansowe i organizacyjne młodego
państwa.
O wyborze modelu przysposobienia wojskowego młodzieży, obok trudności finansowych i organizacyjnych młodego państwa zadecydowały poglądy Józefa
Piłsudskiego, który opowiedział się za dobrowolnością pw. Miało to doprowadzić
do osiągnięcia dwóch podstawowych celów. Po pierwsze odciążenie armii w za1
2

M. Kucharski: Edukacja obronna. Warszawa 2002, s. 89
R. Rosa: Filozofia bezpieczeństwa. Warszawa 1995, s. 26

80

kresie wstępnego szkolenia rekruta oraz i po drugie – wysoki poziom moralny
szkolonych.
Program pw w Polsce, którego podstawowym zadaniem było kształcenie żołnierza-obywatela, obejmowało trzy zasadnicze, wzajemnie przenikające się, kierunki działania: wychowanie obywatelskie, przygotowanie fizyczne oraz wyszkolenie wojskowe – uzupełniało je przysposobienie fachowe (zawodowe). Ta właśnie
kolejność odzwierciedlała rzeczywiste oczekiwania sił zbrojnych w stosunku do
3
przysposobienia wojskowego.
Pierwszy projekt ustawy o obowiązkowym wychowaniu fizycznym i przysposobieniu wojskowym został opracowany w Sztabie Generalnym Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego w październiku 1920 r. Zajęcia z pw miały być prowadzone 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 wychowaniu fizycznym i powszechnym przysposobieniu do obrony Rzeczypospolitej”. We
wrześniu 1925 roku projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany 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 chłopców. 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 wychowania fizycznego i pw w stowarzyszeniach i związkach pro obronnych, ale na zasadzie ochotniczej.
Mimo braku uregulowań ustawowych w sprawie pw, Ministerstwo Spraw Wojskowych podejmowało próby dokonania tego aktami niższego rzędu. Po długich
negocjacjach z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 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 wojskowego w szkołach średnich, zawodowych i seminariach nauczycielskich”. Stworzono podstawy prawne pod tworzenie ochotniczych hufców pw. Mogły one powstać 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 ochotniczego, młodzież męska mająca ukończone 16 lat i po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.
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Zajęcia były prowadzone w ramach hufców szkolnych oraz jako przedmiot
4
„przysposobienie rezerw”, a od 1923 r. - „przysposobienie wojskowe”.
Wydana 13 grudnia 1927 r. „Instrukcja wyszkolenia oddziałów przysposobienia wojskowego” definiowała cele, treści i zakres prowadzonej działalności, a także
określała rzeczowe uwarunkowania edukacji obronnej. Dzieliło się ono na przysposobienie wojskowe: młodzieży szkolnej, młodzieży akademickiej, młodzieży pozaszkolnej, rezerwistów, kobiet.
Sprecyzowane zostały następujące działy prowadzonej działalności:
- wychowanie obywatelskie – zmierzające do podniesienia na wyższy poziom 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. Prowadzone były w formie pogadanek, wzorowanych na
programach szkolenia żołnierzy;
- 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 narodowych 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. Obejmowało naukę: o broni, gazach, służbie wartowniczej, musztrze, terenoznawstwie, walce na bagnety i szermierce. Podstawową formą
szkolenia były ćwiczenia praktyczne, przy ograniczeniu do minimum wykładów i innych form słownych. Dużą rangę nadawano ćwiczeniom nocnym
oraz nauce zachowania się wobec lotnictwa przeciwnika, a także orientacji
5
w terenie oraz utrzymywaniu łączności.
Zakres pw zależał od wieku, poziomu wykształcenia ogólnego oraz stosunku
6
młodzieży do służby wojskowej. Pw dzieliło się na:
1) pw młodzieży szkolnej,
2) pw młodzieży akademickiej
3) pw młodzieży pozaszkolnej – przedpoborowej,
4) rezerwistów,
5) kobiet i innych kategorii.
Pw młodzieży szkolnej dzieliło się na:
1) pw młodzieży szkół średnich i seminariów nauczycielskich, szkół zawodowych i innych z prawami szkół średnich,

4

L. Wyszczelski: Społeczeństwo a obronność w Polsce (1918-1939). Toruń 2007, s. 198-201
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2) pw młodzieży szkół niższych zawodowych i rzemieślniczych (nie posiadających praw szkół średnich).
Młodzież szkolna zgrupowana była w hufcach szkolnych. Opiekunem hufca
był nauczyciel wyznaczony przez władze szkolne w porozumieniu z władzami wojskowymi. Komendantem hufca był oficer lub podoficer instruktor albo instruktor
kontraktowy wyznaczony przez władze wojskowe w porozumieniu z władzami
szkolnymi. Wchodził on w skład Rady Pedagogicznej na prawach równorzędnych z
innymi nauczycielami. W ciągu roku szkolnego na zajęcia PW przeznaczono 100
godzin.
Celem pw młodzieży szkół średnich było przygotowanie jej do służby wojskowej jako przyszłych kandydatów na oficerów rezerwy i zawodowych. Szkolenie w
hufcach obejmowało wychowanie i wyszkolenie wojskowe a za wychowanie fizyczne niezbędne w szkoleniu wojskowym odpowiadała szkoła.
Szkolenie w hufcach szkolnych obejmowało swym zakresem wyszkolenie
podstawowe szeregowego z cenzusem piechoty.
Szkolenie młodzieży szkół niższych przygotowywało do służby w charakterze
kandydata na podoficera ewentualnie oficera czasu wojny.
Na zajęcia z przysposobienia wojskowego, bez zajęć z wychowania fizycznego, przeznaczono 100 godzin rocznie, to jest po 2 godziny tygodniowo w ramach
zajęć szkolnych oraz raz w miesiącu jedno ćwiczenie - 4 godziny w czasie wolnym
7
od zajęć szkolnych.
Warunkiem zdania egzaminu z wynikiem pozytywnym i uzyskanie I stopnia
PW było uczestnictwo w przynajmniej 85 % ćwiczeń bojowych i 75 % pozostałych
zajęć (potwierdzonych w dokumentacji), znajomość czytania i pisania oraz wykazanie się podstawowymi wiadomościami z wiedzy obywatelskiej o Polsce.
W czasie drugiego roku szkolenia, obejmującego rok szkolny i obóz wojskowy, możliwe było zdobycie II stopnia pw. Warunkiem było posiadanie I stopnia pw,
i zdanie egzaminu przed komisja obwodową. Powiatowe komisje egzaminacyjne
przeprowadzały egzaminy w miejscu postoju macierzystego pułku, sesje wyjazdowe odbywały się w miejscowościach, w których znajdowały się jednostki przysposobienia wojskowego. Komisja egzaminacyjna składała się z oficera zawodowego,
wyznaczonego przez dowódcę pułku, sprawującego władzę wojskową na danym
terenie, obwodowego komendanta pw, powiatowego komendanta pw, instruktorów
pw. W komisjach egzaminacyjnych obozów letnich zasiadali: oficer sztabowy, wyznaczony przez dowódcę właściwego dla danego terenu okręgu korpusu, dowódca
grupy obozów, dowódca obozu, młodszy oficer obozu lub instruktorzy. Oceniano
musztrę, wyszkolenie strzeleckie, wychowanie fizyczne, rzut granatem, walkę na
bagnety, służbę pionierską, służbę łączności, gazoznawstwo, znajomość broni i
8
sprzętu, znajomość regulaminu służby oraz terenoznawstwo.
Wyszkolenie w zakresie I stopnia pw (klasa 6) przewidywało następujący po9
dział czasu na poszczególne działy :
1) Wyszkolenie bojowe łącznie z musztrą i terenoznawstwem – 40%,
7

CAW, akta PUWF i PW, I 300.69.57, Program wyszkolenia dla hufców szkolnych szkół średnich,
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2) Wyszkolenie strzeleckie – 31 %,
3) Walka granatami – 8 %,
4) Walka na bagnety – 4 %,
5) Wyszkolenie w gazoznawstwie – 3 %,
6) Nauka o broni i sprzęcie – 6 %,
7) Nauka służby – 8 %.
Celem wyszkolenia bojowego było zapoznanie z terenem, nauczenie orientowania się w terenie, wykorzystania terenu w walce oraz maskowania sprzętu bojowego.
Wyszkolenie obejmowało szkołę pojedynczego szeregowca, wykorzystanie terenu do skrytego poruszania się, wybór i zajmowanie stanowisk strzeleckich, służbę gońca, obserwatora, czujki i szperacza.
Szkolenie z terenoznawstwa obejmowało podstawowe wiadomości o terenie,
rodzaju map, skali, znakach konwencjonalnych oraz orientowanie mapy w terenie.
Celem zajęć z musztry było wyrobienie żołnierskiej postawy oraz sprawności
poruszania się indywidualnego i w zespole, przyzwyczajenie do sprężystego wykonywania rozkazów.
Zakres wyszkolenia z musztry obejmował szkolenie pojedynczego szeregowego i musztrę zwartą zespołu. W tym celu przewidywano udział w zajęciach nauczyciela gimnastyki.
Celem wyszkolenia strzeleckiego była nauka strzelania z karabinu w zakresie
wyszkolenia wstępnego. Zakres szkolenia z nauki o strzale obejmował ocenę odległości do 200 metrów, strzelanie sportowe z broni małokalibrowej oraz strzelanie
szkolne z kb Nr 1 i 2.
Celem wyszkolenia w zakresie walki granatami była nauka rzutów z różnych
pozycji oraz rzuty na odległość.
W zakresie walki na bagnety celem szkolenia było nauczenie posługiwania się
bronią przy walce wręcz w zakresie opanowania ruchów podstawowych. Ćwiczenia
prowadzono przy użyciu drewnianych karabinów ćwiczebnych.
Musztra bez broni, ćwiczenia podstawowe z granatami i szermierkę bez broni
należało prowadzić w młodszych klasach jako ćwiczenia z wychowania fizycznego.
W zakresie szkolenia z obrony przeciwgazowej jako cel zasadniczy zakładano
zaznajomienie z gazami bojowymi i maską przeciwgazową (pgaz.). Zakres szkolenia obejmował zaznajomienie z działaniem zasadniczych gazów i dymów bojowych
oraz z maską pgaz., wkładanie i zdejmowanie maski, ćwiczenia w komorze gazowej.
Głównym celem nauki o broni i sprzęcie było poznanie karabinu i granatu. Zakres nauki obejmował rozbieranie i składanie karabinu (kb), funkcjonowanie głównych części i ich współdziałanie, zasady konserwowania broni, budowa granatów
ręcznych.
Nauka służby miała wpoić u wychowanków podstawowe zasady karności wojskowej, wyjaśnić konieczność szczegółowego unormowania całokształtu życia
wewnętrznego w wojsku, ugruntować zrozumienie myśli przewodnich postanowień
Regulaminu Służby Wewnętrznej, osiągnąć wyrobienie warunków moralnych jako
skutek świadomej woli i przejęcie się szczytnością obowiązków żołnierza obywatela. Ponadto, miała umożliwić szkolonym poznanie praw i obowiązków żołnierza,
relacji przełożony – podwładny, skład osobowy wojska, odznaki, stopnie, oddawanie honorów, prośby, meldunki, ogólne pojęcie o służbie wartowniczej. Obejmowa-
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ła także organizację wojska i rodzaje broni, służb, pododdziałów do kompanii piechoty włącznie. Częścią szkolenia były organizowane marsze bez obciążenia na
odległość do 25 km.
Podczas szkolenia na II stopień pw, uczestnicy utrwalali i doskonalili umiejętności zdobyte podczas szkolenia na I stopień pw oraz rozszerzali je podczas zajęć
w terenie, na szczeblu drużyny. Ponadto w ramach szkolenia prowadzono marsze
z niewielkim obciążeniem na odległość do 30 km.
10
Wyszkolenie w zakresie II stopnia pw (klasa 7) obejmowało :
1) Wyszkolenie bojowe łącznie z musztrą i terenoznawstwem – 34 %,
2) Wyszkolenie strzeleckie – 30%,
3) Walka granatami – 8 %,
4) Walka na bagnety - 4 %,
5) Służba łączności – 4%,
6) Służba pionierska – 3 %,
7) Wyszkolenie w gazownictwie – 3%,
8) Nauka o broni i sprzęcie – 8%,
9) Nauka służby – 6%.
Celem wyszkolenia bojowego była nauka walki w małym zespole oraz posługiwanie się mapą w terenie.
Zakres szkolenia obejmował służbę gońca, obserwatora, czujki i szperacza –
powtórzenie i uzupełnienie roku poprzedniego. Zachowanie się w strefie ognia
artyleryjskiego i piechoty, wykorzystanie własnego sprzętu w walce. Współdziałanie poszczególnych strzelców w natarciu i obronie.
Zajęcia z terenoznawstwa obejmowały sposoby przedstawiania terenu na
mapach, marsz według mapy do oznaczonego punktu.
Celem zajęć z musztry było jak w I stopniu pw oraz opanowanie form walki
drużyny.
Zakres zajęć obejmował uzupełnienie ewentualnych braków w wyszkoleniu
pojedynczym, musztra zwarta i luźna w zakresie drużyny, ewentualnie – plutonu.
Celem wyszkolenia strzeleckiego była nauka strzelania z karabinu. Zakres zajęć obejmował uzupełnienie ewentualnych braków w wyszkoleniu wstępnym, naukę oceniania odległość do 400 metrów w różnych warunkach oświetlenia i terenu,
strzelania sportowego z broni małokalibrowej i strzelania szkolnego Nr 3 i 4.
Celem wyszkolenia w zakresie walki granatami było wyrobienie sprawności
rzutów granatem. Zakres zajęć obejmował powtórzenie programu pierwszego
stopnia, ćwiczenie celności i sprawności grenadierskiej.
Celem walki na bagnety było to samo co w I stopniu pw.
Celem zajęć ze służby łączności było zapoznanie z łącznością bojową małego
oddziału i sygnalizacją.
Zakres zajęć obejmował zapoznanie ze znakami, gwizdkiem i ręką w walce
drużyny, (przerabiane w czasie musztry luźnej), zapoznanie z podstawowymi środkami i sposobami łączności z lotnictwem i związanymi z tym obowiązkami piechoty
(najlepiej na stole plastycznym), naukę nadawania i odbierania depesz przy pomocy sygnalizacji optycznej.
Celem nauki pionierskiej było nabycie umiejętności w zakresie użycia łopatki
w walce. Zakres nauki obejmował praktyczne nauczenie użycia łopatki do kopania
10

Ibidem
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wnęki i jej maskowanie, łączenie poszczególnych wnęk strzeleckich w ciągły rów
strzelecki, (jeżeli nie w terenie to na stole plastycznym).
Celem wyszkolenia w obronie przeciwgazowej było zaznajomienie z gazami i
użycie maski. Zakres nauki obejmował zaznajomienie z najbardziej używanymi w
walce gazami i cechami charakterystycznymi, sposobami rozpoznawania, taktycznym użyciem środków chemicznych, przebywanie w masce podczas marszu i ćwiczeń strzeleckich, wyrobienie sprawności w użyciu masek pgaz., ćwiczenia w komorze gazowej.
Celem nauki o broni i sprzęcie było ugruntowanie znajomości karabinu i granatów. Zakres zajęć obejmował ugruntowanie znajomości kb, granatu obronnego i
karabinowego V.B., elementarne wiadomości o artylerii: armaty i haubice, granaty i
szrapnele. Ponadto - zapoznać szkolonych z zasadami konserwacji broni.
Celem nauki służby było jak w I stopniu pw.
Zakres zajęć obejmował uzupełnienie wiadomości I stopnia pw odnośnie służby wewnętrznej, służby wartowniczej, praktycznych praw i obowiązków wartownika. Ponadto zapoznawano z organizacją batalionu piechoty, baterii artylerii, szwadronu kawalerii i eskadry lotniczej.
Obozy letnie hufców szkolnych mały na celu uzupełnić praktyczne wyszkolenie w zakresie drużyny.
W połowie lat trzydziestych hufce szkolne pw podzielono na trzy stopnie:
I.
uczniowie klas trzecich gimnazjów (i równorzędnych),
II.
uczniowie klas czwartych gimnazjów (i równorzędnych),
III.
uczniowie klas pierwszych i drugich liceum (i równorzędnych).
W 1937 roku wprowadzono nowe programy pw dla hufców III stopnia. Związane było to z tworzeniem oddziałów Obrony Narodowej i koniecznością zintensyfikowania szkolenia starszych przedpoborowych.
Programy pw młodzieży szkół niższych zawodowych i rzemieślniczych (nie
posiadających uprawnień szkół średnich) różniły się w niewielkim stopniu od programów pw młodzieży szkół średnich i seminariów nauczycielskich, szkół zawodowych i innych z uprawnieniami szkół średnich. Różnice wynikały przede wszystkim
z celów jakimi było dla hufców szkół średnich – przygotowanie szkolonych do służby wojskowej jako przyszłych kandydatów na oficerów rezerwy i zawodowych
a młodzieży szkół niższych jako kandydatów na podoficerów ewentualnie oficerów
czasu wojny.
W szkołach średnich wychowanie fizyczne prowadzono w ramach zajęć obowiązkowych; w szkołach niższych i zawodowych wychowanie fizyczne było ważnym elementem szkolenia wojskowego. W czasie zajęć pw prowadzono ćwiczenia
sportowe, rozgrywano zawody i turnieje.
Podczas zgrupowań oddziałów pw prowadzono kilkudniowe ćwiczenia wojskowe, często z udziałem jednostek Wojska Polskiego. Najlepsi mogli liczyć na
wyróżnienia i nagrody oraz pochwały w rozkazach dowódców.
Pod koniec każdego roku szkoleniowego oceniano poziom wyszkolenia każdego uczestnika hufców szkolnych pw oraz wydawano zaświadczenia o uzyskaniu
określonych stopni przysposobienia wojskowego.
Każdy uczestnik zajęć z pw otrzymywał „Książeczkę wychowania fizycznego
i przysposobienia wojskowego”, która odzwierciedlała przebieg szkolenia i jego
poziom. Do książeczki wpisywano dane personalne, przynależność do obwodu pw
i Powiatowej Komendy Uzupełnień (P.K.U), pełnionych funkcjach, odbytych szko-
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leniach i kursach, ćwiczeniach i marszach ponad 25 i 30 km, obozach, strzelaninach, zawodach sportowych. Ponadto książeczka zawierała informacje o stanie
zdrowia szkolonego, posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych, umiejętności jazdy konnej, jazdy na nartach, szermierki, pływania, wiosłowania, fotografowania i radiotelegrafowania.
Osobom, które uzyskały I stopień pw oraz miały opinię zdyscyplinowanych
i osiągały dobre wyniki w szkoleniu, przysługiwało pierwszeństwo podczas naboru
do szkół podoficerskich. Zezwalano im na przepustki już w okresie rekruckim, byli
zwalniani z ciężkich prac, a w toku służby udzielano im urlopów okolicznościowych
w celu wzięcia udziału w świętach pw w macierzystym rejonie przysposobienia
wojskowego.
Żołnierzom posiadającym II stopień pw skracano służbę wojskową o trzy miesiące.
Ważnym elementem szkolenia w ramach pw były obozy letnie. Organizowano
je w celu podniesienia sprawności fizycznej uczestników, wyszkolenia instruktorów
i ich pomocników organizujących wychowanie fizyczne i pw.
W 1928 roku zorganizowano 21 grup obozowych, składających się z 55 obozów PW i 23 obozów wychowana fizycznego. Wzięło w nim udział 8 tysięcy młodzieży szkolnej, członków stowarzyszeń i organizacji oraz nauczycieli.
W latach trzydziestych obozy pw służyły nie tylko szkoleniu, ale także wypoczynkowi młodzieży. Lokowano je w górach, nad morzem, w lasach i nad jeziorami,
co podnosiło atrakcyjność udziału w szkoleniu i umożliwiło wypoczynek. Czas
trwania obozów wynosił pięć tygodni, rozpoczynały się one najczęściej w pierwszej
11
połowie lipca, po zakończeniu roku szkolnego.
Od momentu pojawienia się pw w szkołach trwała dyskusja nad wprowadzeniem tych zajęć jako obowiązkowych. Do wybuchu wojny decyzja o wprowadzeniu
zajęć z pw zależała od poszczególnych szkół, gdyż zajęcia z pw traktowano jako
zajęcia ponadprogramowe. Pomimo to liczba uczniów uczestniczących w tych
zajęciach była znacząca. W 1928 roku w zajęciach brało udział około 60 tysięcy
12
uczniów a w latach trzydziestych – ponad 200 tysięcy.
Nie wdając się w oceny szczegółowe, można śmiało stwierdzić, że pw młodzieży szkolnej, realizowane w dwudziestoleci międzywojennym miało istotny
wpływ na poziom wyszkolenia i patriotyzmu żołnierza polskiego w wojnie obronnej
1939 r. oraz podczas działań w II wojnie światowej.
W następnych opracowaniach przedstawimy pw młodzieży akademickiej,
młodzieży pozaszkolnej, rezerwistów i kobiet.
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Przemysław BURY
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
METODYKA PROWADZENIA DOCHODZENIA POWYPADKOWEGO
W ZAKŁADZIE PRACY
Wprowadzenie
Urząd Statystyczny Unii Europejskiej (EUROSTAT) pojęcie wypadek przy
pracy określa jako „nagłe zdarzenie prowadzące do urazu fizycznego lub psychicznego, które nastąpiło w związku z pracą”, przy czym rejestrowane są wypadki,
których skutkiem jest absencja w pracy dłuższa niż 3 dni. Wypadek śmiertelny wg
Eurostatu to wypadek przy pracy, w wyniku którego nastąpiła śmierć poszkodowanego w przeciągu roku od dnia wypadku. W celu ujednolicenia zakres zbieranych
informacji dotyczących wypadków i jego okoliczności na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej, Eurostat zaleca przyjęcie poniższego modelu wypadku.

Rysunek nr 1. Model wypadku zawodowego.
Źródło: www.epp.eurostat.ec.europa.eu/

Jako środowisko pracy rozumiane jest miejsce gdzie poszkodowany przebywał przed wypadkiem. Wykonywana praca odnosi się do wykonywanego zadania
i związana jest z nią określona czynność fizyczna oraz czynnik materialny czynności fizycznej. Jako ostatnie zdarzenie prowadzące do wypadku (sprzeczne z warunkami przyjętymi za normalne) przyjęto w opisywanym modelu odchylenie.
Z odchyleniem związany jest czynnik materialny. Opisane elementy stanowiące
fazę przedwypadkową. Kolejnym rejestrowanym elementem jest sposób, w jaki
osoba weszła w kontakt z czynnikiem materialnym, odnosząc w efekcie uraz (faza
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wypadku). Może to być ten sam lub inny czynnik niż czynniki związane z czynnością fizyczną lub odchyleniem. W fazie powypadkowej modelu zbierane są informacje na temat typu urazu, umiejscowienia urazu oraz straconego czasu pracy.
Dla każdego z elementów w modelu Eurostat opracowany został system kodowania oraz tablice kodów wraz z instrukcjami kodowania, co zapewnia jednolitość
1
i porównywalność uzyskiwanych danych.
Niniejszy artykuł podejmuje problematykę działań w ostatniej fazie zdarzenia
wypadkowego w zakładzie pracy.
Zadania zespołu powypadkowego
Zadania, jakie stoją przed zespołem powypadkowym można podzielić na trzy
podstawowe grupy:
- ustalenie, czy dane zdarzenie jest wypadkiem przy pracy;
- ustalenie, czy nie zachodzą okoliczności pozbawiające pracownika prawa
do świadczeń;
- ustalenie zakresu i sposobu wdrożenia zaleceń prewencji powypadkowej.
Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy w terminie
do 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku sporządza protokół powypadkowy. Wzór protokołu powypadkowego stanowi załącznik do rozporządzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 227, poz. 2298), a tryb
jego sporządzania określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z 28 lipca 1998 r.
w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich
dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 115, poz. 744, ze zm.). Protokół powypadkowy podlega
zatwierdzeniu przez pracodawcę osoby poszkodowanej w ciągu 5 dni od dnia sporządzenia. Zatwierdzony protokół powypadkowy niezwłocznie doręcza się poszkodowanemu, a w razie wypadku śmiertelnego – jego rodzinie. Protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych pracodawca niezwłocznie dostarcza inspektorowi pracy Państwowej Inspekcji Pracy.
1
Artykuł 237 K.p. stanowi, że pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy
przysługują z tego tytułu świadczenia określone w odrębnych przepisach. Co
prawda poinformowanie poszkodowanego o przysługujących mu roszczeniach nie
należy do obowiązków zespołu powypadkowego, jednak podjęcie tego aspektu
świadczy o w pełnym profesjonalizmie jego działania. Przewidziane świadczenia
przysługują pracownikowi pod warunkiem, że wyłączną przyczyną wypadku nie
jest udowodnione naruszenie przepisów ochrony pracy, rażące niedbalstwo, stan
nietrzeźwości pracownika lub pozostawanie pod wpływem środków psychoaktywnych o działaniu narkotycznym. Stan nietrzeźwości pracownika zachodzi wówczas,
gdy zawartość alkoholu we krwi pracownika wynosi co najmniej 0,5 ‰. O pozbawieniu świadczeń nie przesądza fakt nietrzeźwości, lecz związek przyczynowy
między zaistnieniem wypadku a stanem nietrzeźwości, który należy udowodnić.
Rodzinie pracownika – w przypadku jego śmierci spowodowanej wypadkiem przy
pracy – przysługują przewidziane świadczenia niezależnie od udowodnionych
stwierdzeń dotyczących wyłącznego niedbalstwa czy faktu, że stan nietrzeźwości,
pozostawania pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych przyczy1

za: www.epp.eurostat.ec.europa.eu/
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nił się znacznie do wypadku. Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 30 czerwca 2002 r.
o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. nr 199, poz. 1674 ze zm.) ubezpieczony jest obowiązany poddać się badaniom niezbędnym do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających, substancji psychoaktywnych. Odmowa poddania się badaniu
lub inne zachowanie uniemożliwiające jego przeprowadzenie powoduje pozbawienie prawa do świadczeń (chyba, że poszkodowany udowodni, że miały miejsce
przyczyny uniemożliwiające badanie).
Z tytułu wypadku przy pracy przysługują nasypujące świadczenia: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, odszkodowanie jednorazowe, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, renta rodzinna,
dodatek do renty rodzinnej, dodatek pielęgnacyjny, pokrycie kosztów leczenia
(w zakresie określonym ustawą), odszkodowanie za utratę przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy. Poszkodowany
w wyniku wypadku przy pracy lub jego rodzina, by uzyskać świadczenia do których
jest uprawniona, składa stosowny wniosek. W przypadku braku wnioskowania
procedura dotycząca uzyskania świadczenia nie zostanie uruchomiona. Szczegółowe zasady orzekania o uszczerbku na zdrowiu oraz postępowania w sprawie
wypłaty odszkodowania ustala rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub
długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego
uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz.U. nr
2
234, poz. 1974).
Niezależnie od uzyskanych świadczeń przysługujących w razie wypadku przy
pracy, pracownik lub pozostała po śmierci pracownika rodzina ma prawo docho3
dzenia od pracodawcy roszczeń, wnosząc do sądu powództwo cywilne.
Zasady prowadzenia dochodzenia
Metodyka prowadzenia dochodzenia powypadkowego oparta jest o uniwersalne zasady, którymi w wymienionej kolejności winien kierować się każdy zespół
powypadkowy, bez w względu na miejsce wypadku i liczbę osób, które wypadkowi
uległy. Po pierwsze – należy dokonać najszybciej jak to jest możliwe oceny sytuacji
na miejscu zdarzenia. W przypadku, gdy wypadek zgłoszony został ze znacznym
opóźnieniem, niezbędna jest również ocena sytuacji i sposoby wykonywania tej
samej pracy przez pracowników zakładu. Po drugie – przesłuchanie poszkodowanego i świadków wypadku oraz zebranie pozostałego materiału dowodowego. Po
trzecie – uzyskanie opinii specjalistów w przypadkach niejasnych (np. lekarza specjalisty). Opis wypadku w protokole powypadkowym powinien uwzględniać między
innymi:
1) ustalenie zgodności stanu istniejącego na stanowisku pracy z wymogami
bhp, tj. opis miejsca wypadku z punktu widzenia istniejących zagrożeń;
2) wskazanie:
- jakie czynności wykonywał poszkodowany w chwili zaistnienia wypadku
i czy należały one do jego obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska;
2

P. Grądziel: Wypadki przy pracy. Choroby zawodowe. Świadczenia odszkodowawcze. Ośrodek Szkoleniowy PIP, Wrocław 2005
3
A. Słomka: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Ośrodek Szkoleniowy PIP, Wrocław 2005
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-

jakie czynniki środowiska pracy (urządzenia techniczne, wyposażenie,
substancje) złożyły się na zaistnienie wypadku;
- czy ewentualna wadliwość maszyn, urządzeń lub narzędzi miała wpływ na
wypadek – na czym ona polegała (protokół przeglądu stanu technicznego
maszyn i urządzeń jako załącznik dowodowy);
- czy był obowiązek i możliwość używania środków ochrony osobistej lub innych zabezpieczeń na stanowisku, na którym doszło do wypadku, czy były
one używane podczas pracy w czasie bezpośrednio poprzedzającym wypadek, czy obowiązek używania ochron uwzględniono w stanowiskowych
instrukcjach bhp;
- czy ochrony osobiste i inne stosowane środki zabezpieczenia były właściwe;
- czy były przestrzegane przepisy i zasady bhp, czy była możliwość przestrzegania tych wymogów;
- czy poszkodowany posiadał wymagane do wykonywania pracy kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia zawodowe i czy był świadomy grożącego niebezpieczeństwa;
- czy i kiedy poszkodowany był przeszkolony w zakresie bhp, czy był zapoznany z zagrożeniami na stanowisku, na którym uległ wypadkowi;
- czy i kiedy poszkodowany przeszedł badania lekarskie i czy były przeciwwskazania do lekarskie do wykonywanych czynności;
- czy obowiązujące na danym stanowisku pracy instrukcje i przepisy były
w zakładzie w ogóle dostępne;
- jakie ewentualnie inne okoliczności, niezwiązane z materialnym środowiskiem pracy (np. organizacyjne) miały wpływ na zaistnienie wypadku;
- czy był zapewniony właściwy nadzór nad pracą na stanowisku, na którym
miał miejsce wypadek;
- krótkie dane o udzieleniu pierwszej pomocy.
3) określenie bezpośrednich i pośrednich przyczyn zaistniałego wypadku
(technicznych, organizacyjnych, związanych z zachowaniem pracownika);
należy wyraźnie podkreślić, że poprawne określenie przyczyny wypadku
4
w protokole powypadkowym umożliwia wskazanie skutecznej profilaktyki.
Wnioski powypadkowe
Zaistnienie wypadku przy pracy często wskazuje na nieprawidłowości zarządzania bezpieczeństwem pracy w danym przedsiębiorstwie, które traktowane są
jako „umyślne” (np. w sytuacji, gdy do zaistnienia wypadku znacznie przyczynił się
alkohol – brak nadzoru ze strony pracodawcy). Obowiązkiem zespołu jest wskazanie słabych elementów w systemie zarządzania bhp i wnioskowanie ich zmiany.
Wnioski powypadkowe powinny zawsze zawierać wskazania usunięcia stwierdzonej przyczyny wypadku – tak na stanowisku, na którym zaistniał, jak też na istniejących podobnych stanowiskach lub przy robotach wykonywanych w podobnych do
zaistniałego wypadku okolicznościach. Wnioski powypadkowe powinny zostać
uwzględnione w poleceniu powypadkowym przekazanym kierownikowi zakładu.
Pracodawca, w myśl art. 234 K.p., obowiązany jest do zastosowania odpowiednich
środków zapobiegających wypadkom przy pracy podobnym do zaistniałego. W
4

H. Karczowski: Dochodzenie wypadkowe. „Atest” 2001, nr 11, s.30
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myśl par. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy
pracy (Dz.U. nr 15, poz. 744 ze zm.) pracodawca ma obowiązek zarządzić zastosowanie właściwych środków profilaktycznych na podstawie dokonanych ustaleń
okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy i dopilnować wykonania poleceń wydanych w związku z wypadkiem. Poniżej przedstawiono przykładowe, skrócone
opisy wypadków oraz podstawowych przyczyn ustalonych w czasie dochodzenia
powypadkowego i wniosków prewencyjnych. We wszystkich przytoczonych przykładach pośrednią przyczyną zaistniałych wypadków był brak poprawności zarządzania bezpieczeństwem pracy, w tym brak ustalonych procedur dotyczących
przeglądów i kontroli poziomu ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz
zasad usuwania stwierdzonego zagrożenia przed zaistnieniem wypadku.
Przykład I
Okoliczności wypadku: w czasie dokonywania prac rozbiórkowych w pomieszczeniu budynku pracownicy zakładu budowlanego mieli za zadanie usunąć
płyty stropowe. Pracownik w pasie monterskim niemocowanym wycinał płytę, stając na niej. Wszyscy prowadzące prace, włącznie z kierownikiem budowy byli
przekonani, że płyty nie spadną na dół, gdyż będzie je podtrzymywał drut zbrojeniowy. Jednak tak się nie stało, gdyż zbrojenia nie było. Pracownik spadł razem z
płytą i poniósł śmierć.
Przyczyny wypadku: a) wynikające z rozwiązań technicznych – ukryte wady
czynnika materialnego, które mogły być rozpoznane w przypadku spełnienia wymogu przepisów bhp, tj. przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych; nie został
sporządzony program rozbiórki, a w szczególności nie dokonano oględzin i nie
ustalono zagrożeń występujących w czasie dokonywania robót rozbiórkowych, co
jest obowiązkiem kierownika budowy z uwagi na możliwość zaistnienia sytuacji
niespodziewanych (por. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr 47, poz. 401); b) wynikające z niewłaściwej organizacji pracy –
tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy; - przy pracach wykonywanych na stropie należało wskazać sposób wykonywania robót bez
stawania na odcinaną płytę i podać go pracownikom do wiadomości; - zastosowany jako zabezpieczenie przed upadkiem pas monterski nie jest dopuszczony do
stosowania jako ochrona osobista przed upadkiem z wysokości – zgodnie z decyzją Centralnego Instytutu Ochrony Pracy pas monterski wydany pracownikom jako
ochrona osobista przed upadkiem jest wyłącznie sprzętem pomocniczym, umożliwiającym zajęcie pozycji w podparciu, np. na słupie telefonicznym – pracownik
wykonujący prace na wysokości powinien być wyposażony w szelki bezpieczeństwa wraz z podzespołem łącząco-amortyzującym (linka bezpieczeństwa, amortyzator), sprzętu takiego nie wydano; - nadzorujący roboty nie wyznaczył stabilnego
miejsca zaczepu i nie dopilnował stosowania ochron zabezpieczających przed
upadkiem z wysokości; c) wynikające z zachowań ludzkich – nieużywanie przez
pracownika ochron osobistych (pas monterski nie stanowił ochrony przed upadkiem i nie był nigdzie przymocowany); - lekceważenie zagrożenia.
Wnioski powypadkowe: - przerwanie wszelkich robót rozbiórkowych do czasu
dokonania oceny ryzyka zawodowego istniejącego przy wykonywaniu robót, ustalenie kolejności prac, sposoby zabezpieczeń (decyzje wydał kierownik zakładu na
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wniosek zespołu powypadkowego przed zakończeniem dochodzenia), tj. sporządzenie programu rozbiórki; - zakup atestowanych szelek bezpieczeństwa; - sporządzenie programu robót rozbiórkowych i podanie do wiadomości pracowników
przy pracach rozbiórkowych prowadzonych na sąsiedniej budowie; - skierowanie
na przeszkolenie w zakresie prowadzenia robót rozbiórkowych kierownika budowy
i ekipy remontowej oraz uzależnienie dalszego wykonywania prac od wyników
egzaminu sprawdzającego; - wyznaczenie w zakładzie osoby wykonującej okresowe kontrole zgodności prowadzenia robót z obowiązującymi przepisami, składającej kierownikowi zakładu stosowne raporty.
Przykład II
Okoliczności wypadku: w czasie regulowania lasera podczerwonego o długości fali 1064 nm pracownicy ustawili na drodze wiązki promienia płytkę szklaną
pokrytą natryskowo emulsją. W pewnym momencie pracownik stojący w odległości
ok. 8 m za laserem od strony przeciwnej do otworu wyjściowego promienia poczuł
ukłucie w oku. Okazało się, że został trafiony wiązką promienia laserowego, co
spowodowało wypalenie siatkówki oka.
Przyczyny wypadku: a) wynikające z rozwiązań technicznych – brak ochrony
przed promieniowaniem laserowym odbitym; b) wynikające z niewłaściwej organizacji pracy – niezastosowanie (brak wyposażenia) okularów ochronnych; – nieprawidłowa ocena zagrożenia (instrukcji dołączonej do lasera nie przetłumaczono na
język polski); – nieprzeszkolenie personelu w zakresie obsługi lasera, w tym z normy PN-91/T-06700 Bezpieczeństwo przy promieniowaniu emitowanym przez urządzenia laserowe; – brak: szkolenia, blokad bezpieczeństwa, etykiet ostrzegawczych, ustalenia procedur kontroli zagrożenia; c) wynikające z zachowań ludzkich
– zlekceważenie zagrożenia; – niestosowanie ochron osobistych.
Wnioski powypadkowe: – usunięcie wszystkich podanych wyżej przyczyn zaistniałego wypadku przy wykonywaniu pracy z użyciem lasera; – wprowadzenie
zasady dokonywania kontroli (przez imiennie wyznaczoną osobę) spełnienia wymagań przewidzianych w przepisach przed wykonywaniem prac z użyciem lasera.
Przykład III
Okoliczności wypadku: w czasie egzaminu w zakładzie tapicerskim uczeń
zdający egzamin uległ ciężkiemu poparzeniu. Poparzenie nastąpiło w sytuacji wybuchu pożaru. Pożar wybuchł w czasie przygotowywania kleju do natryskowego
nakładania pistoletem. Przygotowywanie polegało na dolewaniu rozpuszczalnika
do kleju. Klej i rozpuszczalnik uważane były za niepalne i nietoksyczne. W czasie
rozlewania rozpuszczalnika do pojemników inny uczeń pstrykał zapalniczką. Parujący do pomieszczenia palny rozpuszczalnik organiczny zapalił się. Uczeń zdający
egzamin, będąc z innego zakładu i nie znając rozkładu pomieszczeń, uciekł do
okratowanego pokoju, z którego nie było możliwości ucieczki.
Przyczyny wypadku: a) wynikające z rozwiązań technicznych – brak sygnalizacji zagrożenia, wada opakowania (nie oznaczono na puszkach kleju i na opakowaniu rozpuszczalnika zagrożenia pożarem); – niewłaściwość eksploatacji – nie
dopełniono wymogów bhp przy wykonywaniu robót z użyciem aparatów natryskowych; b) wynikające z niewłaściwej organizacji pracy – brak nadzoru nad pracą
uczniów; - brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym; - tolerowanie
odstępstw od wymogów bhp (nie ustalono właściwości użytkowanego rozpuszczalnika, dopuszczono uczniów do pracy z aparatami natryskowymi, nie przeszkolono zatrudnionych, nie wywieszono ostrzeżeń o zakazie pracy z ogniem, nie wy-
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izolowano miejsc do pracy z pistoletem i nie wyposażono ich w stosowną wentylację; - wadliwe zorganizowanie stanowiska pracy, w tym nie zapewniono ewakuacji
z pomieszczeń (wszystkie okna zakratowane, brak oznakowania wyjść ewakuacyjnych); c) wynikające z zachowań ludzkich – niewłaściwe zachowanie się ucznia
zapalającego zapalniczkę w pomieszczeniu pożarowo niebezpiecznym.
Wnioski powypadkowe: – usunięcie wszystkich wyżej podanych przyczyn zaistniałego wypadku, w tym wstrzymanie prac przy użyciu pistoletów natryskowych
do czasu zastosowania wymogów bhp ustalonych do stosowania przy tych pracach; - uzyskanie informacji od producenta o właściwościach produkowanego kleju
i rozpuszczalnika do kleju; – przygotowanie informacji o ryzyku zawodowym występującym przy pracach tapicerskich i zapoznanie z nią zatrudnionych osób; –
dokonanie oceny zagrożenia pożarowego pomieszczeń i zastosowanie niezbęd5
nych środków zabezpieczających.
Zakończenie
Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną,
powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Co roku na świecie dochodzi do ok. 270 milionów wypadków przy pracy - 350.000 z nich to wypadki śmiertelne. W Polsce, wg danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2005 r.
zgłoszono 84.402 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy (bez rolnictwa
indywidualnego; dla porównania w roku 2004 – 87.050), wypadkom ciężkim uległo
6
960 osób (w 2004 r. – 1.029), a śmiertelnym 470 osób.
W celu minimalizowania ogólnego ryzyka występowania zdarzeń wypadkowych pracodawcy zobowiązani są do szybkiego reagowania i podejmowania następujących działań: udzielenia pomocy poszkodowanemu; zabezpieczenia miejsca wypadku; bezzwłocznego ustalenia okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku przy pracy a ponadto stosowania środków zapobiegawczych oraz systematycznego analizowanie stanu i przyczyn wypadkowości.
Okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy ustala powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy. Zespół powypadkowy jest zobowiązany ustalić: czy
wypadek jest wypadkiem przy pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30 października
2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 ze zm.)?, czy nie zachodzą okoliczności pozbawiające pracownika świadczeń z tytułu wypadku (np. wypadek spowodowany wyłącznym niedbalstwem pracownika, wypadek jako następstwo działania na terenie
zakładu pracy po spożyciu alkoholu)?, jakie są bezpośrednie i pośrednie przyczyny
wypadku, stan maszyn i urządzeń, stan stanowiska pracy, prawidłowość stosowania technologii i stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej?, sposób
sprawowania nadzoru, prawidłowość przeszkolenia pracownika w zakresie bhp
itp.; wnioski profilaktyczne, których realizacja zapewni usunięcie stwierdzonego
zagrożenia.
Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy w terminie
do 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku sporządza protokół powypadkowy (wg ustalonego wzoru). Nie istnieje przedawnienie obowiązku dokonania
ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.
5
6

za: L. Skuza: Wypadki przy pracy. ODDK, Gdańsk 2005
GUS: Wypadki przy pracy. Wyd. GUS, Warszawa 2006

96

Każdy pracodawca jest zobowiązany do systematycznego analizowania przyczyn wypadków przy pracy i na podstawie uzyskanych wyników wprowadzać właściwe środki zapobiegawcze. Analiza wypadkowości składa się z następujących
elementów: części statystycznej, oceny okoliczności i przyczyn wypadków, wniosków dotyczących prewencji. Szczegółowa analiza przyczyn wypadków w zakładzie pracy w odniesieniu do w/w obszarów umożliwia udzielenie odpowiedzi na
dwa zasadnicze pytania: czy wypadek zaistniał na skutek zaniedbań i przeoczeń –
a zatem należy wybrać i poprawić wskazane obszary (w zależności od rodzaju
zaniedbań)?; czy wypadek zaistniał w konsekwencji przyjęcia ryzyka na nieakceptowanym poziomie i należy wskazać obszar funkcjonujący niepoprawnie (ryzyko
zbyt wysokie w stosunku do wymagań bhp)? Na podstawie przeprowadzonej analizy wdraża się środki prewencyjne adekwatne do wynikających wniosków. Prewencja i wskazanie miejsc podwyższonego ryzyka to podstawowy cel analizy wypadkowości a zarazem jedyna droga prowadząca ku zmniejszaniu wypadkowości
w miejscu pracy i związanych z tym kosztów społecznych i ekonomicznych.
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ZARZĄDZANIE PROJEKTEM – OD POMYSŁU
DO ZAKOŃCZENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Istota i definicja zarządzania projektem
Zarządzanie projektami odgrywa coraz większą rolę w każdej organizacji.
Składa się ono ze zbioru czynności, które wykonywane są w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera ono między innymi takie elementy jak: planowanie, harmonogramowanie, realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu. „Najprościej można powiedzieć, że zarządzanie projektem to dziedzina zajmująca się efektywnym osiąganiem celów projektów przy jednoczesnej neutralizacji wpływu istniejących ograniczeń i ryzyka, jak również jest dziedziną zajmującą się budowaniem motywacji
1
zespołu projektowego i właściwą komunikacją pomiędzy uczestnikami projektu”.
Bardzo istotna jest tu także praktyczna wiedza o eliminowaniu ryzyka porażki na
poziomie całego cyklu życia projektu. Ryzyko w projekcie powstaje w momencie
zaistnienia niemożliwości wyeliminowania niepewności, która związana jest z przyszłymi wydarzeniami na każdym etapie projektu. Wynika ono z dynamiki komunikacji pomiędzy uczestnikami, zmiennej wydajności zespołów projektowych, błędnego planowania czy też czynników otoczenia zewnętrznego.
Zarządzanie projektem pojmowane jest również jako nauka o definiowaniu
i osiąganiu celów przy maksymalnej optymalizacji użycia taki zasobów jak: czas,
pieniądze, ludzie itd. Jest to inaczej zbiór działań i odpowiedzialności wielu osób,
do których zalicza się kierownika projektu oraz uczestników projektu. Biorąc pod
uwagę zakres uprawnień, poziom wymaganych kompetencji oraz odpowiedzialność, najbardziej wyróżniającą rolę posiada kierownik. To właśnie on zajmuje się
koordynacją zadań wykonywanych przez uczestników projektu, tworzy i utrzymuje
ich poziom motywacji, by osiągnąć główne cele eliminując po drodze napotykane
problemy i ryzyka. Bardzo ważną rolę w projekcie odgrywa także sponsor projektu,
który powołuje projekt do życia i jest jednocześnie osobą najbardziej uprawioną do
podejmowania wszelkich decyzji. On najczęściej podejmuje kluczowe decyzje, do
których należą między innymi ustalanie budżetu czy czasu realizacji projektu. Często powołuje on również kierownika projektu i cały czas wspiera go oraz współpracuje z nim.
W języku polskim używa się zarządzanie projektami (zamiast zarządzania
projektem) oraz zarządzanie przedsięwzięciami, z czego pierwsza nazwa jest najpopularniejsza. Dużym powodzeniem cieszy się jednak anglojęzyczne sformułowanie Project Management. Projektem mogą być bardzo różne czynności: proste jak zrobienie obiadu oraz też bardzo złożone.
Projekt, w przeciwieństwie do procesu, wykonuje się raz oraz ma określoną
datę rozpoczęcia i zakończenia, co nie oznacza, że daty nie mogą ulegać zmianie.
By łatwiej zrozumieć istotę projektu, przedstawiony zostanie przykład z życia co1
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dziennego firmy. Taka czynność jak wyprodukowanie partii towaru jest typowym
procesem, ponieważ jest ona powtarzalna, bez zaplanowanego końca. Projektem
tu mogłoby być natomiast zaplanowanie o zorganizowanie tego procesu produkcyjnego. Do typowych projektów należy np. projektowanie czy budowa budynku,
testowanie i dokumentacja komputerowego oprogramowanie, czy też badania nad
nowym produktem.
Podejście do zarządzania projektem
Współcześnie stosuje się dwa główne podejścia do zarządzania projektami podejście "tradycyjne", które identyfikuje sekwencje kroków jakie muszą zostać
wykonane (kompletny proces) oraz drugie podejście, które charakteryzuje się zbiorem stosunkowo małych zadań.
W tradycyjnym podejściu wyróżnia się pięć faz projektu:
1) Inicjacja projektu.
2) Planowanie projektu.
3) Wykonywanie projektu.
4) Monitorowanie projektu.
5) Ukończenie projektu.
Jednak nie każdy projekt składa się ze wszystkich wyżej wymienionych faz,
jako że projekty mogą zostać anulowane i często w praktyce są, zanim osiągną
swój koniec. Inne projekty mogą również nie posiadać kilku z wspomnianych faz,
niektóre zaś przechodzą przez niektóre z etapów kilkakrotnie. Dlatego zarządzanie
projektami powinno brać pod uwagę następujące zmienne czynniki:
- zakres projektu;
- czas na wykonanie projektu;
- koszty projektu (budżet);
- jakość;
- ryzyko.
Trzy pierwsze czynniki są ściśle z sobą powiązane i dotyczą równowagi projektu. Ustalenie dwóch z nich powoduje, że trzeci jest wynikowy. I tak np. ustalenie
zakresu projektu i czasu jego wykonania ustala jego koszt zgodnie z zasadą, że im
większy zakres projektu, tym wymaga większego budżetu. Ustalenie krótszego
czasu wykonania powoduje w większości przypadków wyższe koszty. Analogicznie
do tego - obniżenie budżetu zawsze ogranicza zakres, wydłuża czas projektu lub
przyczynia się do powstania tych dwóch elementów na raz.
Właściwe definiowanie potrzeb projektu
„Zbyt często akceptujemy potrzeby takimi, jakimi je postrzegamy na pierwszy
rzut oka, nie zastanawiając się przy tym, co się kryje pod powierzchnią. Im więcej
czasu poświęcimy na jej dokładniejsze określenie i opisanie tym łatwiej będzie nam
opisać wymogi funkcjonalne i techniczne, określić w jaki sposób powinny być speł2
nione oraz skonstruować właściwy plan projektu.”
Wewnętrzna niejasność stanowi podstawowe źródło problemów w procesie
definiowania potrzeb. Gdy potrzeby pojawią się pierwszy raz są zazwyczaj powierzchowne i słabo zdefiniowane. Stanowią tylko zalążek koncepcji, odznaczając
się tym, że są nowe i inne od istniejących. Często jest tak, że im bardziej są wyjąt2
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kowe, tym mniej precyzyjne, a ich zdefiniowanie staje się powolnym i wieloetapowym procesem, który wraz ze systematyczną i szczegółową analizą powodują, że
nabierają stopniowo postać i treść. Powinno się brać pod uwagę zmienność istniejących potrzeb, których przyczynami mogą być: zmiany ludzkie, budżetowe, technologiczne, środowiskowe. Dlatego bardzo ważna szeroka perspektywa przewidywanego przyszłego środowiska, dzięki której zawsze istnieje mniejsza szansa zaskoczenia w przyszłości całkowitą zmianą potrzeb.
Przy definiowaniu potrzeb istotne jest również zrozumienie ich przez wszystkie osoby zaangażowane w ich określanie, w tym przez inicjatora danej potrzeby.
Na uwadze powinno się także mieć wystrzeganie przedwczesnego proponowania
rozwiązań oraz dokonywanie hierarchii potrzeb, w szczególności gdy, stykamy się
ze sprzecznymi potrzebami stron. Najważniejszym krokiem jest uświadomienie
sobie znaczenia wymogów dla ewolucji projektu. Należy przyjąć, że wymogi stanowią podstawę planu projektu, ponieważ jego celem jest określenie najbardziej
efektywnych sposobów spełnienia założonych oczekiwań. Jeśli wymogi są błędnie
sformułowane, wtedy plan projektu jest obciążony skazą, a to z kolei grozi niepowodzeniem dla projektu. Zależności pomiędzy wymogami i planem projektu są
bardzo istotne, gdyż zmiany wymogów prowadzą do przekroczenia budżetów
i terminów, ponieważ wymagają odpowiednich zmian w planie projektu. Zrozumienie znaczenia wymogów projektu zawsze pomaga rozpoznać i rozwiązać problemy, które pojawiają się w różnych etapach realizacji.
Definiowanie potrzeb projektu stanowi zatem jeden z najważniejszych etapów
projektu, gdyż od niego zależy czy właściwie zostaną zdefiniowane cele projektu,
a następnie czy planowanie będzie wydajne i skuteczne.
Podstawowe cechy projektu
Do podstawowych cech projektu zalicza się między innymi: zorientowanie na
cel, czyli uzyskanie jasno określonego rezultatu. Może to być np. nowy produkt lub
nowa forma organizacyjna. Projekt jest przedsięwzięciem ograniczonym w czasie,
a więc posiada zawsze termin rozpoczęcia i zakończenia oraz określone fazy. Inną
jego cechą jest specyficzne dla projektów struktura organizacyjna. Podczas jego
realizacji wykorzystywane są różne zasoby, do których zalicza się: materiały, urządzenia, informacje, zasoby ludzkie i finansowe – wszystkie są z reguły ograniczone. W projekcie bierze udział wiele osób, względnie jednostek organizacyjnych,
których działania są obszerne i skomplikowane. Realizowane zadania charakteryzują się dużą innowacyjnością, dlatego też projekt jest oddzielony organizacyjnie
od innych zadań wykonywanych w ramach danej organizacji. Wykonanie projektu
jest zazwyczaj związane z niepewnością z punktu widzenia rzeczowego rozwiązania problemu i ryzykiem. Na ogół niepewność ta jednak spada powoli w miarę postępu prac. W poszczególnych fazach zmienia się charakter projektu, można również wyodrębnić linie rozgraniczające występujące fazy. Na koniec poprzedniej
fazy ma zazwyczaj wpływ, zatwierdzenie i akceptacja jej wyników, a na początku
kolejnej podejmowane są uzgodnienia i decyzje określające dalsze działania. Inną
cechą projektu jest fakt, iż związane są ze znacznymi inwestycjami, tak więc można się spotkać z sytuacją, że jeśli termin zakończenia projektu jest zagrożony, to
jego koszty mogą rosnąć wykładniczo, co oznacza, że od początku prac powinna
zostać wprowadzona kontrola kosztów i na tej też podstawie powinno się podejmować działania korygujące. Kolejna zasada mówi, że projekty są zazwyczaj in-
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terdyscyplinarne, tzn., że przekraczają granice pojedynczych jednostek organizacji,
w których projekt jest realizowany i wymagają także zaangażowania specjalistów
z różnych dziedzin, co może się przyczyniać do powstania dodatkowych problemów związanych z organizowaniem współpracy oraz komunikowaniem się. Projekty charakteryzują się podejmowaniem skoordynowanych ze sobą działań, jasno
zdefiniowanymi interesariuszami (udziałowcy), systemem monitoringu i ewaluacji,
stosownym poziomem finansowych i ekonomicznych analiz, z których wynika, że
korzyści projektu przeważają jego koszt. Należy podkreślić, że jedną z istotniejszych cech jest także niepewność oszacowania czasu realizacji projektu, kosztów,
jakie muszą zostać poniesione i przebiegu prac. Stopień tej niepewności ulega
zmianie – na początku działań wykazuje on wysoki poziom, w końcowej fazie spada jednak niemal do zera.
Do projektów realizowanych w przedsiębiorstwie zalicza się między innymi:
wdrożenie nowego systemu komputerowego, stworzenie nowego produktu, wybudowanie zakładu lub budynku administracyjnego, wejście na nowy rynek, powołanie oddziału zakładu za granicą, rozwój struktury organizacyjnej zarządzania,
przygotowanie i wykonanie procesu łączenia organizacji, wdrożenie nowego systemu planowania strategicznego, uzyskanie certyfikatu jakości zgodnego z normami serii ISO 9000. Niewątpliwie projekty są realizowane nie tylko w przedsiębiorstwach. Do innych przykładów projektów można zaliczyć: przeprowadzenie
kampanii, wybudowanie mostu lub elektrowni, czy stworzenie nowego lekarstwa
w medycynie.
Cykl życia projektu
Przyczyny porażki projektów są bardzo różne. Do kluczowych zalicza się brak
wspólnego i jednolitego podejścia do zarządzania projektami, które oparte powinno
być na logicznych podstawach całego procesu. Innym bardzo ważnym błędem jest
nieprawidłowe podejście do planowania i realizacji związane z brakiem zarządzania ryzykiem, nieefektywnym procesem podejmowania decyzji oraz brakiem umiejętnej analizy zagadnień powstającej w trakcie pracy projektowej. Bardzo często
popełniane są również błędy dotyczące zasobów ludzkich oraz braku umiejętności
stworzenia systemu zarządzania wynikami w organizacji, który sprzyjałby skutecznej realizacji projektu. Dlatego też w sytuacji, gdy są realizowane duże projekty
pracownicy działów personalnych muszą posiadać umiejętności profesjonalnych
menedżerów projektu. Dzięki temu można sprawnie ukierunkować zespoły na wyznaczone cele i ich realizację, przy często napiętych terminach i ograniczonych
budżetach. Możliwe jest wtedy także negocjowanie z członkami zarządu oraz balansowanie między polityką firmy, a osobistymi motywacjami członków organizacji.
Podsumowując problematykę porażek projektów, należy podkreślić, że sednem
udanego projektu jest przede wszystkim logiczne myślenie na każdym z jego eta3
pów.
By uniknąć wyżej wymienionych przyczyn porażki należy bardzo starannie
przemyśleć i przygotować następujące fazy projektu:
Definiowanie projektu – często wykorzystywanym narzędziem staje się tu
przygotowanie przez zespół projektowy wykres Gantta, czyli planowanie projektu
przed uczciwą analizą powodów, dla których projekt ma zostać realizowany. Celem
3
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tego etapu jest określenie, dlaczego w ogóle projekt realizujemy, czyli analiza zagrożeń, szans, potrzeb, problemów, które stanowią przyczynę rozpoczęcia projektu
i które mają nasz projekt rozwiązać. Etap ten sprowadza się do czterech podstawowych kroków:
1) Krótkie i rzeczowe sformułowanie projektu.
2) Zdefiniowanie celów projektu.
3) Przedstawienie struktury podziału prac i działań, które muszą być zrealizowane, by osiągnąć główne cele.
4) Określenie niezbędnych zasobów.
Sformułowanie projektu dotyczy jednozdaniowego stwierdzenia, które definiuje ogólny cel projektu oraz określa ramy czasowe i budżetowe. Na podstawie analizy zrealizowanych, podobnych projektów szacujemy czas wykonania, uwzględniając, do kiedy projekt musi być wykonany, aby zoptymalizować korzyści z niego dla
całej organizacji. Jeśli koszty są trudne do oszacowania warto umieścić na etapie
planowania chociażby kwotę orientacyjną. Zabieg ten ma na celu ułatwić nam podjęcie decyzji o zwiększeniu bądź też zmniejszeniu zakresu projektu. Może się także okazać, że po realistycznej ocenie kosztów oczekiwane korzyści wynikające
z celów są niewystarczające by usprawiedliwić skalę poniesionych wydatków. Na
etapie formułowania projektu istotne jest zaangażowanie interesariuszy (członków
zespołu projektowego, klientów, sponsorów projektu, ekspertów itd.). Dojście do
konsensusu jest bardzo trudnym procesem, w szczególności, gdy zapotrzebowanie na projekt oraz jego wartość nie są do końca jasne dla wszystkich ze stron.
Wtedy powinno się odnieść do możliwości lub też zagrożeń, które mogą projekt
rozwiązać. Na podstawie sformułowania projektu powinniśmy sobie odpowiedzieć
na pytanie: czy jesteśmy pewni, że projekt powinien zostać zrealizowany i czy na
pewno zaspokoimy nim wymienione wyżej potrzeby? Na tym etapie kluczowym
elementem jest zweryfikowanie, czy dana organizacja rzeczywiście powinna zrealizować dany projekt!
Wyznaczenie celów projektu pozwala rozwinąć powody, dla których dany projekt jest realizowany. Mają one postać krótkich stwierdzeń, które opisują zarówno
wartość, jaką projekt wniesie, jak i ograniczenia, w ramach których będzie on realizowany. Ten etap powinien odpowiedzieć nam na pytania: jakie korzyści (krótkoi długoterminowe) zostaną osiągnięte po zakończeniu projektu? Jaką wartość dostarczy nam dany projekt? Za pomocą jakich mierników można wykazać, że dany
cel został zrealizowany? Jakie ograniczenia i wymagania należy uwzględnić? Jakimi zasobami dysponujemy? Odpowiedzi na te pytania dotyczą następujących
zagadnień: wpływu na udział w rynku, wielkość rynku i rentowność, wzrostu satysfakcji klienta, poziomu jakości, rezultatów biznesowych i finansowych, innowacji
technologicznych oraz zmniejszenia wykorzystania zasobów. Dla każdego z celów
powinno się wyznaczyć miernik uzyskanych korzyści oraz standard działania,
a także określić, jaki wynik jest pożądany.
Przygotowanie struktury podziału prac ma na celu określenie dokładnego zakresu zadań, które zostaną wykonane i ukazuje, jak dane cele będą realizowane.
By dokładnie opracować ten etap należy przeanalizować sformułowanie projektu
oraz cele i na ich podstawie przygotować listę głównych rezultatów, które składają
się znów na pełen zakres projektu. Następnie rozdzielamy główne rezultaty na
rezultaty pośrednie projektu, czyli na mniejsze elementy. Najniższy poziom rozbicia
rezultatów określa się jako pakiety zadaniowe, których to realizacja powinna być
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równoznaczna z realizacją głównego rezultatu. Należy również sprawdzić powiązanie celów projektu z pakietami zadaniowymi, tzn. czy rzeczywiście każdy pakiet
prowadzi do realizacji któregoś z celów oraz odwrotnie – czy każdy z celów ma
swoje odzwierciedlenie w odpowiednich pakietach zadaniowych. Po opracowaniu
struktury podziału prac należy określić zasoby, które będą potrzebne na każdym
etapie realizacji, wielkość zapotrzebowania oraz koszt zasobów, zarówno wewnętrznych, jak i z outsourcingu. Jeśli zasoby są poprawnie wyznaczone można
dokładniej oszacować rzeczywisty koszt projektu oraz skuteczniej go kontrolować
podczas realizacji. Oszacowanie kosztów uwidacznia nam czy powinniśmy przechodzić do kolejnych etapów danego projektu. Może bowiem się okazać, że projekt
powinien ulec zmianom, bądź należy z niego zrezygnować.
Planowanie projektu to etap, który polega na określeniu, kto, kiedy i w jakiej
kolejności wykona zadania, które zostały wyznaczone na etapie definiowania projektu. Tu należy ustalić kto będzie odpowiedzialny za każdy pakiet prac, które muszą zostać zrealizowane, by osiągnąć główne cele, w jakiej kolejności będą te pakiety wykonywane i ile będą zajmowały czasu oraz jakie problemy, czy możliwości
mogą pojawić się podczas projektu. Bardzo ważne jest przypisanie odpowiedzialności konkretnej osobie, która daje gwarancję, że dane zadanie nie zostanie ominięte. Podział odpowiedzialności jest często rezultatem negocjacji. Istotne tu jest
jasne określenie oczekiwań dotyczących wykonywanych zadań oraz upewnienie
się, że osoby rozumieją i akceptują to, czego się od nich wymaga. Kolejnym ważnym elementem jest ustalenie kolejności rezultatów projektu i czasu ich realizacji.
Czasem bywa tak, iż niektóre pakiety zadaniowe muszą być ukończone zanim inne
będą rozpoczęte, podczas gdy inne mogą być wykonywane równolegle. Przy niewielkich projektach często wykorzystuje się tabelę oraz wykres sieciowy, które
obrazują kolejność poszczególnych zadań. Ważnym elementem staje się tu przeanalizowanie ścieżki krytycznej – czyli ścieżki składającej się z najdłuższych, postępujących po sobie pakietów prac, określającej minimalny czas trwania projektu.
W momencie, gdy wystąpią opóźnienia na ścieżce krytycznej oznacza to przedłużenia realizacji całego projektu. Następnie ustala się harmonogram działań, czyli
poszczególnym zadaniom przypisuje się konkretne daty rozpoczęcia i zakończenia. Kolejnym elementem jest określenie harmonogramu zasobów. Na tym etapie
upewniamy się, że wyznaczone osoby są dostępne w odpowiednim czasie i dysponują dostępem do niezbędnych zasobów. Po tym działaniu następuję analiza
potencjalnych problemów. Należy zidentyfikować obszary projektu, w których możemy spodziewać się problemów i które mogą najbardziej zagrozić jego sukcesowi. Powinniśmy określić przyczyny tych problemów, a także zaplanować działania
zapobiegawcze i działania redukujące.
Wdrażanie projektu to etap, w którym kierujemy się planem i wykorzystujemy
zaplanowane zasoby, aby dostarczyć wyniki określone w definicji projektu. Należy
uzyskać odpowiedzi na pytania: kiedy rozpocznie się praca? W jaki sposób członkowie zespołu projektowego będą się ze sobą komunikować? Jak projekt będzie
monitorowany? Jakie działania zostaną podjęte, aby ocenić i zakończyć projekt?
Aby realizacja projektu rozpoczęła się owocnie, warto jest zorganizować spotkanie
z członkami zespoły, podczas którego można ustalić: podstawowe zasady i działania, komunikację wewnątrz zespołu, spotkania projektowe, decyzyjność poszczególnych osób, metody rozwiązywania konfliktów oraz w jaki sposób dokumentować
zmiany w planie i kto będzie te zmiany autoryzował. Bardzo istotnym elementem
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jest monitorowanie projektu, który polega na regularnym sprawdzaniu osiąganych
wyników w trakcie realizacji projektów w odniesieniu do wcześniej założonych planów i założeń. Należy tu określić co, kiedy, w jakim zakresie i przez kogo będzie
monitorowane. Czynność ta wykonywana jest na podstawie zebranych wcześniej
wszystkich danych, dotyczących czasu, kosztów i oczekiwanych wyników poszczególnych pakietów prac. Jeżeli zauważy się, że któreś z celów dotyczących
kosztów, czasu wykonania czy też zaplanowanych wyników nie zostaną zrealizowane należy wprowadzić zmiany w planie projektu. Nawet jeśli projekt jest zaplanowany bardzo dokładnie mogą zawsze pojawić się potencjalne problemy, zagrożenia, możliwości, bądź też konieczność podjęcia dodatkowych decyzji. W zależności od działań projekt może zostać całkowicie zmieniony, albo delikatnie dostosowany do nowych warunków. Mimo wprowadzenia wszelkich modyfikacji plan
powinien zostać adekwatny do jego celów, a projekt powinien zostać wykonany na
czas. Ostatnim etapem zarządzania projektem jest zakończenie i ocena projektu,
w którym należy zweryfikować zrealizowane wstępne cele, a następnie porównać
je z rezultatami projektu. Jeśli są zgodne ze sobą – odnieśliśmy sukces, jeśli nie,
należy wyjaśnić, dlaczego tak się stało. Zwracamy także uwagę na to, czy projekt
został zrealizowany na czas? Czy odpowiednio zostało oszacowane zapotrzebowanie na zasoby? Jak braki zasobów wpłynęły na problemy w projekcie? Jak
przebiegał proces monitorowania i raportowania projektu? Jaka była jakość pracy
poszczególnych członków zespołu? Dokument, który podsumowuje cały projekt
powinien zawierać główne rezultaty projektu w odniesieniu do założonych celów,
czas i wydatki zaplanowane do końcowych oraz wnioski na przyszłość. Należy
także odpowiednio zamknąć współpracę z osobami zaangażowanymi w cały pro4
jekt, docenić ich wkład i uczcić realizację projektu.
Podsumowanie
Każdy człowiek ma na co dzień styczność z różnego rodzajami projektów,
choć często nie jest tego świadom. Takie przedsięwzięcia jak organizowanie wesela, budowa domu, czy zakup nowego samochodu to nic innego jak organizowanie
projektu! To powiązany ze sobą zbiór czynności, która każda z nich przyczynia się
do osiągnięcia jednego, głównego celu – wnosi określoną wartość dodaną w stosunku do poprzedniej. Każdy projekt charakteryzuje się unikalnością – nie jest
powtarzalny. Jeśli natomiast można wyodrębnić podobne sekwencje, efektywniejsze mogą okazać się metody zarządzania procesem niż projektem. Sens zarządzania projektem tkwi w adekwatnym zdefiniowaniu jego niezbędnych elementów
oraz ich logicznym powiązaniu. Każdy projekt możne odnieść sukces, a siła sukcesy tkwi w nas samych!

4

http://www.4pm.pl/artykul/przygotowanie_projektu_kluczowe_elementy_sukcesu-45-120.html
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Wiesław OTWINOWSKI
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
ASPEKT EKONOMICZNY ARMII ZAWODOWEJ W SIŁACH ZBROJNYCH RP
Schyłek ostatniej dekady XX wieku to okres dużych zmian politycznych
i militarnych w Europie oraz ustrojowych, ekonomicznych i prawnych w Polsce.
Przeobrażenia te spowodowały konieczność nowego, innego spojrzenia na sprawy
obronności państwa, a w szczególności na kształt i zadania sił zbrojnych.
Po wstąpieniu do NATO kolejne rządy naszego kraju z dużą determinacją
przystąpiły do sukcesywnej restrukturyzacji SZ RP, która trwa już od 1989 roku.
W celu osiągnięcia pełnej zdolności bojowej do realizacji zadań zarówno w układzie sojuszniczym jak i narodowym przebudowujemy etapowo całe Siły Zbrojne RP
we wszystkich segmentach. Przyjęte przez kolejne rządy „Programy przebudowy
i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP na kolejne lata” (2001-2006 i 20062008) miały doprowadzić około 1/3 docelowego ich stanu do pełnej Interoperacyjności w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz zapewnić im średnie
standardy armii państw NATO w zakresie uzbrojenia, wyposażenia, mobilności
oraz możliwości prowadzenia działań w trudnych warunkach atmosferycznych
o każdej porze w oddaleniu od własnego państwa, przy pełnym zabezpieczeniu
1
i wsparciu z jego strony.
2
Obecnie kraj nasz nie jest zagrożony przez żadne z państw europejskich, ale
nie oznacza to, że możemy być całkowicie spokojni o swoje bezpieczeństwo.
O bezpieczeństwo musimy zadbać sami. Współczesność wraz z powstającymi
zagrożeniami stworzyła znacznie nową sytuację, w której głębokim przemianom
uległy nie tylko funkcje państwa, ale i sił zbrojnych. Ma to znaczący wpływ na przyjęte programy rozwoju i doskonalenia sił zbrojnych.
W państwach demokratycznych w tym i w Polsce następuje reorientacja poglądów odnośnie zadań współczesnych armii. Dzisiaj współczesne siły zbrojne
powinny wypełniać funkcje prewencyjne, interwencyjne, porządkowe oraz ratownicze. Obecnie bardzo szybki rozwój wydarzeń we współczesnym świecie stawia
coraz to nowsze wyzwania przed nimi. Siły zbrojne XXI wieku muszą być ciągle
przygotowane i gotowe do uczestnictwa w działaniach na rzecz utrzymania pokoju
w rejonach konfliktów zbrojnych, międzynarodowych akcjach przeciwko terroryzmowi (Afganistan, Irak) oraz w misjach humanitarnych. Nowe zadania, jakie stoją
przed siłami zbrojnymi oraz inne warunki, w jakich przyjdzie im wypełniać swoje
funkcje wymuszają zmianę dotychczasowego procesu szkolenia i wychowania
żołnierzy. Dokonująca się w siłach zbrojnych od kilku lat rewolucja informatyczna
wymaga od żołnierzy nowych kompetencji. Dzisiaj siłom zbrojnym potrzeba ludzi
umiejących rozwiązywać stojące przed nimi problemy samodzielnie i elastycznie.
Zachodzi więc potrzeba, aby żołnierz potrafił logicznie wnioskować i posiadał zdolność do podejmowania szybkich, trafnych i samodzielnych decyzji, które w ograniczonym zakresie mogą być kontrolowane przez przełożonych. Naszej armii obec1

„Program Przebudowy i Modernizacji Technicznej SZRP na lata 2001-2006” – Polska Zbrojna nr 21
z 05.2001r.
2
Ponad 59% respondentów ocenia, że aktualnie Polsce nikt nie zagraża, a 38% twierdzi, że bezpieczeństwo jest zagrożone. Badania ankietowe wśród studentów uczelni.
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nie potrzeba profesjonalistów w swoim działaniu niż bohaterów. Obecnie kończy
się era armii industrialnej, a zaczyna się epoka armii informatycznej i z tego wszyscy musimy sobie zdawać sprawę. W proces budowy takiej armii muszą być zaangażowani wszyscy odpowiedzialni w państwie za tą dziedzinę życia, a nie tylko
wojsko. Armia oczekuje, że sprawy istotne dla obronności państwa znajdą odbicie
w działalności parlamentarzystów i kolejnych rządów, a także w programach partii
politycznych, które nie sprzyjają ruchom pacyfistycznym.
Charakter współczesnego pola walki, sytuacja polityczno – militarna w otoczeniu Polski oraz dziesięciowiekowe doświadczenie jednoznacznie wskazują, że
strategię bezpieczeństwa narodowego należy budować w oparciu o armię zawodową wspieraną w razie konieczności siłami sojuszniczymi. Uzawodowienie
i profesjonalizacji polskiej armii to jedyna droga sprostania wyzwaniom, jakie stawia dzisiaj przed nami członkostwo w NATO oraz szeroki udział w misjach pokojowych. Redukcja i profesjonalizacja stają się nierozłącznymi kryteriami tworzenia
armii nowego typu.
Po transformacji ustrojowej armia nasza jest w ciągłej przebudowie i ciągłym
zmniejszaniu stanów osobowych oraz skracaniu czasu trwania zasadniczej służby
wojskowej, najpierw z 18 miesięcy do 12 miesięcy następnie z 18 miesięcy do
9 miesięcy. Skracanie zasadniczej służby wojskowej wymaga częstszych rotacji
w jednostkach wojskowych, a co za tym idzie zwiększenia wydatków finansowych
na pokrycie większej ilości wcieleń. To wszystko przemawia i sprzyja uzawodowieniu i profesjonalizacji naszych sił zbrojnych. Zgodnie z „Programem przebudowy
i modernizacji SZ na lata 2001-2006 oraz 2006-2008” armia nasza już do końca
2003 roku osiągnęła 150 tyś. żołnierzy, a profesjonalizacja wyniosła 50% stanu
osobowego, a w niektórych rodzajach wojsk nawet 70%.
Obecnie rząd naszego kraju podjął decyzję o zawieszeniu zasadniczej służby
wojskowej z końcem 2009 roku. Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 sierpnia
2008 roku „Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na lata 2008-2010” zakłada
główne założenia uzawodowienia naszej armii, między innymi zawieszenie obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej przez poborowych i przeszkolenia wojskowego przez absolwentów szkół wyższych oraz wprowadzenia kontraktowej zawodowej służby wojskowej. Program przewiduje, że pod koniec 2010 roku
3
stan liczebny naszych sił zbrojnych wyniesie ok. 120 tysięcy żołnierzy.
Zgodnie z zapowiedziami Ministra Obrony Narodowej Klicha armia nasza
z dniem pierwszego stycznia 2011 roku będzie w pełni zawodowa.
Uzawodowienie armii nie powinno oznaczać całkowitej likwidacji obowiązku
zasadniczej służby wojskowej, a jedynie jej zawieszenie z możliwością jej odwieszenia w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
Dzisiaj szeregi armii zawodowej mogą szybko wzrosnąć, gdy armia będzie
w stanie zaoferować kandydatom konkurencyjne warunki służby jakie oferuje cywilny rynek pracy. Spełniając te warunki może pozwolić sobie na selekcję kandydatów i zatrudnić w swych szeregach najlepszych z najlepszych.
Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że wprowadzenie armii zawodowej nie
jest możliwe z dnia na dzień, gdyż wymaga to dużych nakładów finansowych. Według wielu znanych autorytetów dla armii najważniejszy jest wysoki poziom PKB,
3

Klich, MON stwierdził, że Polska nie potrzebuje 150 tysięcznej armii, ale nie może to być mniej niż 120
tyś., bo byłoby to rozmontowanie armii.
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gdyż tylko bogaty kraj może sobie pozwolić na nowoczesną armię, która zaoferuje
swoim żołnierzom możliwość ciekawej kariery i zatrudnienia. Tak, więc w okresie
przejściowym pomiędzy obecnymi strukturami armii, a docelowymi jakie mamy
osiągnąć wskazane jest:
- wspieranie armii zawodowej tak, aby udział poborowych we wszystkich
RSZ spadał do zera;
- rozwijanie możliwości służby zastępczej (zapewniającej potrzeby mobilizacyjnego rozwinięcia wojsk) wzorując się na przykładzie RFN.
Polska armia, która cieszy się dobrą opinią wśród najwyższych władz Sojuszu
powinna wyspecjalizować się w określonej dziedzinie wśród wojsk NATO np.
w działaniach jednostek szybkiego reagowania.
Rezygnacja z obowiązkowego poboru i przechodzenie na ochotniczą armię
zawodową zdobywa w Europie Zachodniej coraz więcej zwolenników, właśnie taki
model sił zbrojnych jest tam coraz częściej przyjmowany z bardzo dobrym skutkiem. Jeszcze parę lat temu trudno było sobie na przykład wyobrazić profesjonalizację armii francuskiej, gdzie historyczna tradycja narodowej służby w tym kraju
była szczególnie pielęgnowana. Jednak ówczesny prezydent Jacques Chirac podjął rewolucyjną decyzję w tej sprawie, a specjaliści wojskowi dobrze zaprogramowali jej wdrożenie, a rząd dopilnował konsekwentnie jej realizację.
Za profesjonalizacją sił zbrojnych w naszym kraju przemawia wiele argumentów politycznych, strategicznych, socjalnych, kulturowych i ekonomicznych. Wprowadzenie armii zawodowej zwiększy dyspozycyjność sił zbrojnych, w tym ich gotowość do szybkiego reagowania na zagrożenia kryzysowe. Profesjonalizacja wojska to także właściwa odpowiedź na konieczność obsługi coraz bardziej złożonych
systemów uzbrojenia i na wzrost znaczenia indywidualnego przygotowania żołnierzy, w którym coraz bardziej kładzie się nacisk na jakość, a nie na ilość jak to było
do tej pory. Pozwoli to na lepsze przygotowanie żołnierzy do samodzielnego działania, począwszy od najniższych szczebli dowodzenia oraz wykształcenie u nich
umiejętności współdziałania na polu walki.
Zwiększając stopień uzawodowienia armii wpływamy bezpośrednio na jej profesjonalizację, gdyż żołnierze zawodowi są bardziej wyszkoleni od żołnierzy z poboru, a wynika to z tego, że mają oni większy zasób wiedzy teoretycznej
i praktycznej. W trakcie wykonywania obowiązków są takie czynności, których żołnierze służby zasadniczej ze względu na bezpieczeństwo nie mogą wykonywać,
a żołnierze zawodowi z racji wykonywanego zawodu mogą i mają obowiązek. Dla
żołnierza zawodowego, który wykonuje swoje obowiązki jest to wykonywanie zawodu, a dla żołnierza z poboru tylko odbycie obowiązku wobec ojczyzny (art.85
Konstytucji RP). Służba ta i obowiązki z niej wynikające nie przez wszystkich żołnierzy jest sumiennie wykonywana, czego nie można powiedzieć o żołnierzach
zawodowych. Często dochodzi w jednostkach do umyślnego niszczenia sprzętu
bojowego przez żołnierzy zasadniczej służby wojskowej celem uniknięcia zajęć
taktycznych czy ogniowych.
Wprowadzany obecnie do wojska bardziej nowoczesny sprzęt wymaga właściwej eksploatacji. Sprzęt taki mogą jedynie eksploatować żołnierze, którzy są do
tego właściwie przygotowani. Nie wyobrażam sobie by, żołnierze z poboru, po
krótkim przeszkoleniu zasiedli np. w Leopardzie, mówi zastępca dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej. „Tak nowoczesne czołgi mogą skutecznie wykorzystać
i właściwie obsługiwać jedynie dobrze do tego przygotowani specjaliści. W bryga-

107

dzie wszystkie załogi Leopardów złożone są z żołnierzy zawodowych lub kontrak4
towych”.
Armia zawodowa jest efektywniejsza od armii z poboru. Żołnierze, którzy dobrowolnie zdecydowali się na podjęcie służby kontraktowej, zawodowej są lepiej
umotywowani, poprzez ustawiczne szkolenie stają się profesjonalistami w swoim
fachu.
W armiach o dużym uzawodowieniu etaty specjalistyczne, które wymagają
dużej precyzji i umiejętności jak np. kierowca czołgu czy bojowego wozu piechoty
obsadzane są w większości przez żołnierzy zawodowych. To samo powinno być
realizowane w naszej armii, gdyż do naszych sił zbrojnych, co roku potrzeba około
25 tyś. kierowców, którzy przychodzą z cywila z większym lub mniejszym doświadczeniem, którzy potrafią kierować tylko samochodem osobowym. Tymczasem armii
potrzebni są obecnie kierowcy potrafiący kierować wielotonowymi ciężarówkami
czy pojazdami specjalistycznymi jak cysterny. Przy dziewięciomiesięcznej służbie
wojskowej czas wyszkolenia kierowcy na specjalistyczny sprzęt jest za krótki,
a nakłady na szkolenie są duże. Nie jest tajemnicą, że sprzęt przeznaczony do
szkolenia wymaga częstych napraw, które wynikają z niewłaściwej eksploatacji
przez niedoświadczonych żołnierzy. Wprowadzenie armii zawodowej i przejęcie
tych etatów przez żołnierzy kontraktowych będzie pozytywnym rozwiązaniem tego
problemu. Tu potrzebni są zawodowcy, bowiem to, co wydamy na pensje dla zawodowego żołnierza w niedalekiej przyszłości zwróci się nam z nawiązką poprzez
zmniejszenie awaryjności sprzętu.
Armia zawodowa nie jest wprawdzie tańsza od armii z poboru, ale gdy
uwzględnimy wszystkie społeczne koszty pośrednie to można powiedzieć, że jest
ona tańsza. Za te same pieniądze wydatkowane na armię zawodową uzyskuje się
większy potencjał bojowy (efekt jakości) niż w wyniku przeznaczenia ich na armię
z poboru. Armia zawodowa jest pod względem bojowym i ekonomicznym efektywniejsza. Według doświadczeń amerykańskich, wdrażanie modelu armii zawodowej
wiąże się z dodatkowymi kosztami na początku realizacji tego programu, ale
w dalszej perspektywie czasowej daje wymierne oszczędności.
Uzawodowienie kierowców kategorii prawa jazdy C w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz C+E występujących w etacie jednostki będzie miało
kilka pozytywnych skutków. Żołnierze zasadniczej służby wojskowej przechodzą
3 miesięczne szkolenia poprzedzone kosztownymi badaniami prowadzonymi przez
komisje lekarskie i inne wyspecjalizowane instytucje, (upoważnione do badań kandydatów na kierowców) po czym zdają egzaminy na prawa jazdy kategorii C, C+E
i wracają do jednostek wojskowych, gdzie służą na stanowiskach kierowców
o wyżej wymienionych kategoriach przez około 7 miesięcy, po uprzednim otrzymaniu świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do prowadzenia pojazdów ciężarowych, gąsienicowych i specjalnych – dość kosztownych. Aby uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami z materiałami niebezpiecznymi, żołnierzy tych ponownie trzeba kierować na kursy specjalistyczne kierowców – czas trwania kursu
około 2 miesięcy, a okres oczekiwania na świadectwo kwalifikacji 1 miesiąc. Należy podkreślić, że procedura ta powtarza się około 4 razy w ciągu roku, co prowadzi
w efekcie do zwiększania nakładów finansowych, które są nieproporcjonalne do
4
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okresu przebywania żołnierza w jednostce wojskowej. W przypadku uzawodowienia w/w specjalności wojskowych nakłady na szkolenie byłyby 10-krotnie niższy
i zwróciłyby się po około 3 latach, gdyż uzyskane uprawnienia przez żołnierzy kontraktowych lub zawodowych miałyby skutek długoterminowy o niewspółmiernie
niższym nakładzie finansowym.
Z tytułu ciągłego szkolenia kierowców armia traci miliony złotych, gdzie za
sześć, siedem miesięcy ponownie musi szkolić następnych kierowców. Mechanizm
ten powtarza się w wielu innych specjalnościach. Tymczasem istnieje dość liczna
grupa młodych ludzi, którzy na armię patrzą z perspektywy zdobycia dobrego zawodu, z którym chcą się związać na najbliższe lata.
Państwa Europy Środkowej i Wschodniej nie planują obecnie przejścia na armię zawodową ze względu na tradycje narodowe, położenie strategiczne oraz
sytuację ekonomiczną. Wyjątkiem jest Ukraina, która zakładała osiągnięcie tego
celu do 2005 roku. Można mieć jednak wątpliwości, czy Ukrainie uda się to, co już
zrobiła i dalej realizuje na przykład Francja.
Rząd naszego kraju tworząc armię zawodową w obecnej sytuacji, jakim jest
kryzys światowy, uzyskałby kilkaset dodatkowych miejsc pracy dla młodych ludzi
(absolwentów szkół średnich i wyższych uczelni).
Szkolenie armii zawodowej będzie tańsze z uwagi na fakt, że żołnierzami zawodowymi w większości będą żołnierze kontraktowi, którzy przeszli już pewien cykl
szkolenia w danej specjalności wojskowej będąc w zasadniczej służbie wojskowej
i w związku z tym nakłady na utrzymanie ich kondycji wyszkoleniowej będą znacznie mniejsze. Ponadto z własnego doświadczenia jak i większości kadry mogę
jednoznacznie powiedzieć, że dbałość o powierzone mienie i sprzęt wojskowy
wśród żołnierzy zasadniczej służby wojskowej jest niewspółmiernie niższa niż żołnierzy zawodowych. Zdarzają się nawet akty celowego, umyślnego niszczenia
sprzętu wojskowego, aby zakłócić tok szkolenia. Akty celowego wandalizmu
znacznie podrażają koszty szkolenia, a jednak są trudne do udowodnienia.
Tworząc armię zawodową należy się zastanowić nad możliwościami pozyskiwania i gromadzenia rezerw osobowych na potrzeby sił zbrojnych w czasie kryzysu
i wojny. Uważam, że rezerwy osobowe można przeszkalać w szkołach zawodowych, średnich i uczelniach wyższych. Jeżeli chcielibyśmy upowszechnić taki model szkolenia rezerw osobowych to należałoby dokonać odpowiednich uregulowań
prawnych, co wiązałoby się z koniecznością zmiany ustawy o powszechnym obowiązku obrony, która na obecne czasy odstaje od rzeczywistości. W takim modelu
szkolenia rezerw obowiązek ten byłby powszechny. Powinien on być rozłożony
w czasie np. 4 lub 2 lata w gimnazjum, 2 lata w liceum ogólnokształcącym lub
szkole zawodowej z możliwością podniesienia kwalifikacji w szkole policealnej lub
wyższej. Kontynuacja szkolenia w szkole wyższej pozwalałaby na uzyskanie stopnia oficerskiego po zdaniu odpowiednich egzaminów. Analogicznie absolwenci
szkół średnich po zdaniu egzaminów uzyskiwaliby kwalifikacje dowódcy drużyny,
stopień podoficerski spełniający kryteria zdrowotne i psychofizyczne, a pozostali
kwalifikacje żołnierza szeregowca danego rodzaju wojsk np. szer. wojsk obrony
terytorialnej lub wojsk inż. – sap. Wszyscy absolwenci szkół średnich lub policealnych byliby przenoszeni do rezerwy, jeżeli nie podjęliby studiów wyższych, a najlepsi mogliby ubiegać się o przyjęcie do służby kontraktowej w SZ RP. Podobnie
absolwenci wyższych uczelni cywilnych byliby przenoszeni do rezerwy, a najlepsi
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byliby powoływani za ich zgodą do służby kontraktowej. Za taką formą przeszkolenia rezerw osobowych przemawiają również inne czynniki.
W dobie zubożenia społeczeństwa coraz więcej młodzieży nie korzysta
z wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Zgodnie z opracowanym
i realizowanym już przez licea ogólnokształcące programem zajęć z przysposobienia wojskowego po każdym semestrze przewiduje się obozy szkoleniowe. Uważam, że obozy te można by organizować jako wypoczynkowo – szkoleniowe (np.
obóz żeglarski połączony z nurkowaniem, kajakarski, szybowcowy, narciarski,
alpinistyczny itp.), gdzie szkolenie wojskowe byłoby łączone z aktywnym wypoczynkiem. Przy realizacji takiego przedsięwzięcia łączyłoby się przyjemne z pożytecznym oraz uzyskałoby się wielorakie i obustronne korzyści. Młodzież miała by
możliwość wyżycia się, skorzystania z wypoczynku, przeżycia przygody
i odsunięcia od siebie zagrożeń cywilizacyjnych jakim jest alkohol, narkotyki oraz
przestępczość młodocianych. Inne korzyści płynące z takiego systemu szkolenia
rezerw osobowych to możliwość wykorzystania wyszkolonych kadr SZ RP w tym
szkoleniu, które w ostatnim dziesięcioleciu i obecnie odeszli z szeregów sił zbrojnych.
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Aleksandra KRUK
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa siedzibą w Poznaniu
BEZPIECZEŃSTWO I DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZBROJENIA W MYŚLI
POLITYCZNEJ HANSA-DIETRICHA GENSCHERA
Objęcie rządów przez tandem Helmut Schmidt-Genscher oznaczało zakończenie tzw. dynamicznej polityki odprężeniowej, którą wcielali w życie Willy Brandt
i Walter Scheel. Niemiecka polityka w zakresie bezpieczeństwa i rozbrojenia nadal
była funkcją relacji RFN z USA i ZSRR. Do zakończenia zimnej wojny Genscher,
jako minister spraw zagranicznych RFN, realizował w Europie politykę równowagi
sił, balansowania, tworzył politykę wahadłową. Podejmowane przez Genschera
kroki były rozwinięciem koncepcji, którą przedstawił już w 1966 roku. Najważniejszym sojusznikiem Bonn był Waszyngton, a przynależność do NATO stanowiła
gwarancję bezpieczeństwa RFN. Kanclerz H. Schmidt, minister obrony w latach
1969-1972, w kwestiach bezpieczeństwa i rozbrojenia reprezentował realistyczne
stanowisko. Podobnie Genscher u boku H. Schmidta postrzegany był jako rękojmia
polityki proamerykańskiej i realistycznej. Do rozwiązania koalicji SPD/FDP w 1982
roku współpracę obu polityków w obszarze polityki zagranicznej można określić
1
jako poprawną.
Minister spraw zagranicznych ─ promotor tzw. realistycznej polityki ─ akcentował, że jego strategia to „polityka trzeźwego realizmu”, którą obiera w konflikcie
między Wschodem a Zachodem. Zaznaczał, że wobec istnienia sprzeczności między ZSRR a USA w interesie Niemiec jest dążenie do osiągnięcia równowagi sił.
Istotne było także solidarne działanie w ramach Wspólnoty Europejskiej. Realizm
tej koncepcji przejawiał się w dostrzeganiu potrzeby obecności USA w Europie.
Genscher nie widział możliwości istnienia realistycznej polityki odprężenia bez
rozwoju współpracy państw należących do NATO. Wskazywał na prymat polityki
obronnej nad detente. Jednocześnie postulował umacnianie kontaktów gospodarczych i współpracy z państwami Europy Środkowo-Wschodniej.
Genscher definiował odprężenie jako: „nie stan, ale proces, to nie nieobecność napięcia, ale staranie, aby napięcie między Wschodem i Zachodem utrzymać
2
w kontroli a tam, gdzie to możliwe zmniejszać”. Polityk zalecał traktowanie polityki
odprężenia jako „staranie, by okiełznać rywalizację Wschód-Zachód i przygotować
pole wspólnych interesów”. Zaznaczał, że dla takiego działania „nie ma wyboru”
i jest to „kompleksowa, ciężka polityka”, którą cechuje „czczy realizm”. Zdaniem
Genschera, polityka odprężenia nie przynosi ze sobą „nagłego przełomu, żadnego
3
uzdrowienia świata”. Jednak groźba nuklearnej katastrofy dawała odpowiedź,
4
dlaczego nie ma alternatywy wobec polityki odprężenia.
1

Ch. Hacke: Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Von Konrad Adenauer bis Gerhard
Schröder. Frankfurt/M.-Berlin 2003, s. 200; J. Sobczak: W kwestiach Bundeswehry, NATO i zbrojeń. W:
A. Czubiński, L. Janicki (red.): Republika Federalna Niemiec w dobie rządów koalicji socjaldemokratyczno-liberalnej (1969-1982). Poznań 1985, s. 202; P. Dobrowolski: RFN a polityka odprężenia w
latach osiemdziesiątych. Katowice 1989
2
D. Bingen: Realistische Entspannungspolitik..., op. cit., s. 159
3
H.-D. Genscher, Aufgaben der Außenpolitik: Entspannung, Kooperation, Integration. W: H.-D. Genscher (Hrsg.): Liberale in der Verantwortung. München-Wien 1976, s. 10
4
D. Bingen, op. cit.
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25 lipca 1975 roku w Bundestagu Genscher oświadczył, że „polityka odprężenia wymaga fundamentu bezpieczeństwa i bezpieczeństwa nie będzie bez sojuszu, do tego też bez naszej gotowości do obrony. Kto uważa, że może obronić
swoje bezpieczeństwo sam przez troskę o odprężenie, byłby niebezpiecznym ma5
rzycielem”. Zaznaczał, że polityka odprężenia to uzupełnienie, a nie zastąpienie
6
polityki obronnej.
Genscher jako zwolennik multilateralizmu propagował hasło kooperacji zamiast konfrontacji. Podkreślał, że dotąd w Europie cierpiano z powodu zbyt wielu
wojen i teraz powinno się wspierać inicjatywy pokojowe.
Uważał, że konfrontacja szczególnie negatywnie wpływa na sytuację Niemiec
i Berlina Zachodniego. Zalecał rozwijanie odprężenia, by powiększać sferę wolności obywatelskich. Promował zainicjowaną w 1973 roku Konferencję Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Zajmujący się badaniami nad pokojem politolog
i historyk, Ernst-Otto Czempiel, ocenił, że Genscher „nie wynalazł procesu KBWE”,
7
ale „poświęcił się mu z całą energią”. Genscher został ministrem spraw zagranicznych, gdy KBWE wkraczała w końcową fazę prac. Efekt obrad w Helsinkach
nazywał „miejscem i godziną narodzin nowej Europy”. Konferencję traktował jako
krok w kierunku dążenia do wychodzenia Niemiec z międzynarodowej izolacji,
poprawy sytuacji ludności, wspierania bezpieczeństwa i współpracy, urzeczywistniania praw człowieka. O KBWE mówił, że to konferencja o „Niemczech i o Berli8
nie”.
Dokument Końcowy KBWE zawierał tzw. trzy koszyki, które obejmowały zasady postępowania we wzajemnych stosunkach, regulacje dotyczące środków
tworzenia zaufania, następnie kwestie współpracy gospodarczej, naukowej, technicznej i środowiska naturalnego. W ostatnim koszyku znalazły się regulacje dotyczące bezpieczeństwa i spraw humanitarnych. W Helsinkach usankcjonowano
nienaruszalność granic oraz potwierdzono zakaz ingerencji w sprawy wewnętrzne
innych państw. ZSRR interpretował postanowienia KBWE jako uznanie swojej
obecności w Europie Wschodniej. Zachód wyrażał zadowolenie z powodu uchwalenia trzech koszyków KBWE. W RFN podkreślano jednak, że usankcjonowanie
nienaruszalności granic nie jest sprzeczne z możliwością ich pokojowej zmiany.
Prace konferencji wpisywały się w założenia przedstawionej w 1966 roku koncepcji
Genschera. Polityk aktywnie zabiegał podczas debat w Bundestagu o przyjęcie
aktu końcowego KBWE. Konferencję traktował jako zadanie na przyszłość, proces
wymagający kontynuacji. Dotychczasowa polityka „wszystko albo nic” nie przyniosła jego zdaniem rezultatów, a nowa polityka pozwoli „krok po kroku” „otworzyć
9
bramę” dla zmian w Europie.
Zaletę przygotowywanego Aktu Końcowego KBWE niemiecki polityk upatrywał w zawartym w dokumencie zapisie o możliwości pokojowej zmiany granic.
Traktował go jako krok w kierunku możliwości zjednoczenia Niemiec. Aby przeforsować pozostawienie go w dokumencie, 15 i 16 sierpnia 1974 roku Genscher pro5

H.-D. Genscher: Erklärung der Bundesregierung zur Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa, 25.07.1975, W: H.-D. Genscher: Deutsche Außenpolitik, op. cit., s. 80
Ibidem, s. 94
7
E.-O. Czempiel: Multilaterale Entspannungspolitik: KSZE: Prozess und das Ziel einer gesamteuropäischen Friedensordnung. W: H.-D. Lucas (Hrsg.), op. cit., s. 143
8
E.-O. Czempiel, op. cit., s. 135-154; AdG, 1974, 18989B
9
H.-D. Genscher, Erinnerungen…, op. cit., s. 305
6
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wadził rozmowy w Bonn w „rzeczowej atmosferze i duchu wzajemnego porozumie10
nia” z ministrem spraw zagranicznych ZSRR, Andrzejem Gromyką.
17 października 1974 roku, broniąc postanowień KBWE przed Bundestagiem,
oświadczył, że wyniki konferencji przyniosą korzyści Berlinowi, posłużą podkreśleniu obecności Ameryki Północnej w Europie, solidarności Wspólnoty Europejskiej.
11
Były one także dowodem współpracy z ZSRR. Uważał, że szczególnie RFN powinna widzieć pozytywy owego procesu odprężenia. Był to „instrument realizacji
12
celów polityki zagranicznej RFN”, który umożliwiał, według Genschera, poprawę
stosunków między państwami i między ludźmi zamieszkującymi Europę. KBWE
pozwala również poznać „możliwości i granice” polityki odprężenia. Genscher
zwracał uwagę, że postanowienia z Helsinek sprzyjają ułatwianiu kontaktów między ludźmi, którzy żyją w państwach o różnych systemach politycznych. Możliwe
jest także osiąganie pokoju. Tłumaczył, że mówiąc o odprężeniu, posługiwał się
określeniem „my możemy”, aby uwypuklić potencjalność wykorzystania postanowień, nad którymi reprezentanci państw europejskich oraz USA i Kanady pracowali
w Finlandii. Ostrzegał, że nieużywanie oraz nierozwijanie dorobku KBWE spowoduje osłabienie procesu odprężenia. Jednocześnie ważne było, według Gensche13
ra, zauważenie, że ma ono swoje granice.
Gdy Genscher rozpoczynał pracę w Urzędzie Spraw Zagranicznych, RFN poparła kontynuowanie rozmów dotyczących zmniejszenia broni nuklearnostrategicznej SALT (Strategic Arms Limitation Talks). Opowiedziała się za polityką
równowagi sił opartej na współpracy z USA. Wspierano rozpoczęte w 1973 roku
rokowania wiedeńskie o ograniczeniu liczby żołnierzy i konwencjonalnego poten14
cjału zbrojeniowego (MBFR ─ Mutual Balanced Force Reduction).
Genscher współpracował z Henry Kissingerem. W związku z rozmowami poświęconymi rokowaniom w sprawie obustronnej, wyważonej redukcji wojsk w Europie niemiecki minister podkreślał, że nie powinno się ograniczać do redukcji sił
15
konwencjonalnych.
W 1977 roku prezydentem USA został demokrata Jimmy Carter. H. Schmidt
krytykował jego sposób prowadzenia polityki wobec ZSRR i sceptycznie ustosunkowywał się do eksponowania przez J. Cartera kwestii praw człowieka. H. Schmidt
i J. Carter spierali się także o umowę niemiecko-brazylijską, która przewidywała
zbudowanie w Brazylii reaktorów jądrowych, mimo że Brazylia nie była sygnatariuszem traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Genscher bronił układu podczas pobytu w USA w 1977 roku. Niemcy uważali, że Amerykanie obawiają się

10
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osłabienia pozycji w zakresie polityki atomowej. W 1977 roku Carter zaproponował budowę broni neutronowej, której celem byłoby odstraszanie przeciwnika. Zarówno Genscher, H. Schmidt, jak i inni członkowie NATO skrytykowali projekt,
z którego J. Carter w rezultacie wycofał się w listopadzie 1977 roku. Szkodliwe
działanie broni neutronowej stało się przedmiotem dyskusji w RFN. Inicjatywa zo17
stała skrytykowana przez socjaldemokratę, Egona Bahra.
28 października 1977 roku H. Schmidt przedstawił w Londynie, w Instytucie
Studiów Strategicznych, zarys koncepcji traktującej o bezpieczeństwie międzynarodowym. Podkreślał, że trzeba zniwelować brak równowagi między Układem
Warszawskim a NATO w stanie uzbrojenia na terytorium Europy. Zadanie USA
upatrywał w bronieniu bezpieczeństwa Europy i kontynuowaniu negocjacji z ZSRR
18
na temat rozbrojenia.
19
Za „najtrudniejszy egzamin” rządu H. Schmidt-Genscher sam minister uznał
decyzję o tzw. podwójnej uchwale NATO. 5 i 6 stycznia 1979 roku Valéry Giscard
d’Estaing, James Callaghan oraz H. Schmidt podczas szczytu w Gwadelupie na
Karaibach wysłuchali propozycji amerykańskiego prezydenta o rozlokowaniu na
terytorium Europy Zachodniej rakiet średniego zasięgu, tzw. eurorakiet. Genscher
20
poparł tę propozycję. H. Schmidt opowiedział się także za dozbrojeniem NATO.
Obawiając się reakcji Moskwy, kanclerz zaproponował, by rakiety rozmieszczać nie
tylko na terenie RFN, ale i w innych państwach europejskich. Podczas gdy w rządzie w sprawie eurorakiet panowała zgoda, społeczeństwo niemieckie przejawiało
opór wobec planów rozlokowania w RFN wyrzutni. H. Schmidt musiał odpierać
argumenty członków własnej partii, m.in. Herberta Wehnera i Egona Bahra. 13
sierpnia 1979 roku prezydium FDP opowiedziało się za podwójną decyzją. Liberałowie optowali za obecnością amerykańskich rakiet średniego zasięgu i pocisków
„Cruise Missiles”, ale jednocześnie opowiedzieli się za rozpoczęciem rozmów
o częściowym lub całkowitym usunięciu rakiet średniego zasięgu. 6 grudnia 1979
roku na zjeździe SPD w Berlinie zaaprobowano decyzję o dozbrojeniu. Sprawa ta
zaważyła na zbliżających się wyborach parlamentarnych.
Przebywający w listopadzie 1979 roku w Bonn A. Gromyko oświadczył, że rokowania rozbrojeniowe nie będą kontynuowane, jeśli rakiety amerykańskie zostaną
rozlokowane w Europie Zachodniej. Mimo tych gróźb, Rada NATO w Brukseli 12
grudnia 1979 roku podjęła decyzję o tzw. podwójnej uchwale NATO, czyli zainstalowaniu nowszej broni nuklearnej na terytorium RFN, Wielkiej Brytanii, Holandii,
Belgii i Włoch. Decyzja ta oznaczała kontynuację sporu o przewagę wojskową
między Wschodem i Zachodem. 67% Niemców wypowiadało się przeciwko jej
podjęciu. Początek lat osiemdziesiątych w RFN przebiegał pod znakiem protestów
wobec rozmieszczania na terytorium państwa broni eurostrategicznej. Genscher,
który zdecydował się ustąpić w przypadku braku zgody liberałów na rozlokowanie
16
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w RFN eurorakiet, udzielił tym samym potrzebnego wsparcia kanclerzowi. Członkowie SPD byli odmiennej opinii na temat instalacji rakiet niż ich przewodniczący.
Podczas zjazdu SPD w Monachium, w dniach 18-22 kwietnia 1982 roku,
H. Schmidt zagroził, że przestanie pełnić swoje funkcje, jeśli nie otrzyma ze strony
członków partii poparcia dla decyzji o rozlokowaniu rakiet. Należy wspomnieć,
że 16 listopada 1980 roku w Krefeld 1500 Niemców występowało przeciwko obecności na terytorium RFN eurorakiet. Wobec wzrastającej liczby demonstrujących
w obronie pokoju Niemców Genscher podkreślał, że zadaniem armii jest umacnia21
nie pokoju.
Genscher i jego koncepcja realistycznej polityki odprężenia stanęły przed
ciężką próbą. W Boże Narodzenie 1979 roku H. Schmidt spędzał urlop na Major22
ce. Rozpoczęta 27 grudnia 1979 roku interwencja radziecka w Afganistanie wywołała kryzys międzynarodowy, który uwidocznił różnice w kształtowaniu polityki
bezpieczeństwa między RFN i USA. Waszyngton optował za „niepodzielnością
odprężenia” i uznał, że polityka odprężenia została przerwana. 3 stycznia 1980
roku w Senacie USA powzięto postanowienie o odroczeniu ratyfikacji podpisanego
przez J. Cartera i L. Breżniewa 18 czerwca 1979 roku układu SALT II, co spowodowało, że Moskwa powiadomiła Waszyngton o braku zgody na rokowania dotyczące eurorakiet. 6 stycznia USA wprowadziła embargo na ZSRR i w Kongresie
23
ogłoszono doktrynę Cartera. RFN poparła USA, ale podobnie jak Francja, była
zdecydowana ratować politykę odprężenia. 17 stycznia 1980 roku w Bundestagu
Genscher w imieniu rządu ustosunkował się do wydarzeń. Mimo że NATO potwierdziło wtedy zbrojenia i Genscher uznawał interwencję radziecką za naruszanie
podstawowych zasad współpracy między narodami, to apelował, by nie rezygnować z realizacji polityki odprężenia. Tłumaczył, że dla RFN każde pogorszenie
stosunków z ZSRR wiąże się z utrudnieniem kontaktów na linii Bonn-Berlin
Wschodni, a na to Niemcy Zachodnie nie chciały sobie pozwolić. Dlatego
Genscher podkreślał, że polityka RFN „zawsze opierała się […] na założeniach
realistycznych i długofalowych. Może być skuteczna tylko na zasadzie bezpieczeń24
stwa i równowagi”. 10 lutego 1980 roku Genscher w przemówieniu „Zabezpieczyć wolność i pokój wspólnie z Ameryką” starał się podkreślić potrzebę solidarności wśród sojuszników. Opowiedział się za zagwarantowaniem uczestnictwa USA
w strzeżeniu bezpieczeństwa w Europie i kontynuacją realistycznej polityki odprę25
żenia.
Reakcją Ameryki na radziecką interwencję w Afganistanie była zapowiedź
bojkotu letniej olimpiady w Moskwie. J. Carter podjął taką decyzję bez konsultacji
z państwami członkowskimi NATO, przez co złamał wcześniejsze przyrzeczenie
21
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dane H. Schmidtowi, że USA nie będzie bojkotować olimpiady w Moskwie. Wpłynęło to na pogorszenie napiętych relacji między politykami. Genscher uważał, że
RFN powinna znaleźć się po stronie USA. Jego zdaniem, bez „mocnego partner26
stwa z USA” nie będzie pokoju w Europie. Wspominał ponadto, że w kwestii
olimpiady „irytująca była postawa rządu Thatcher”. Mimo że brytyjska premier ofi27
cjalnie poparła USA, to sportowcy z Wielkiej Brytanii udali się na igrzyska.
Ciosem dla popieranej przez Genschera realistycznej polityki odprężenia był
wybuch 31 grudnia 1981 roku stanu wojennego w Polsce. Podkreślano, że dzięki
postawie polityka wydarzenia te nie wpłynęły na przerwanie konferencji KBWE
28
w Madrycie.
RFN podjęła się trudnego zadania przełamania impasu w relacjach między
USA i ZSRR. Genscher i H. Schmidt pojechali do Moskwy, by nakłonić ZSRR do
przystąpienia do rokowań w sprawie broni eurostrategicznej. W rezultacie 17 października 1980 roku rozpoczęły się w Genewie amerykańsko-radzieckie rokowania
o redukcji rakiet średniego zasięgu w Europie. Listopadowe zwycięstwo Ronalda
Reagana w wyborach prezydenckich w USA spowodowało przerwanie negocjacji
29
w sprawie eurorakiet. Powrócono do nich dopiero 30 listopada 1981 roku. USA
w sprawie likwidacji rakiet wymagały realizacji opcji zerowej ─ rezygnacji przez
ZSRR z posiadania rakiet średniego zasięgu SS-2, SS-4, SS-5 w zamian za odstąpienie od decyzji o instalacji rakiet w Europie Zachodniej. 22 listopada 1983
roku Bundestag wyraził zgodę na rozmieszczenie rakiet Pershing II i pocisków
samosterujących „Cruisse Missilie” na terytorium RFN. Wniosek Zielonych, by zrezygnować z dozbrojenia, oraz wniosek SPD dotyczący rezygnacji z przewidzianego w terminie dozbrojenia nie zostały przyjęte. Zwyciężył natomiast wniosek
CDU/CSU-FDP zalecający wykonanie podwójnej uchwały NATO. Za jego przyjęciem głosowało 286 posłów, przeciw opowiedziało się 225, wstrzymał się 1 poseł.
Genscher starał się przekonać do tej decyzji naród. Skutkiem głosowania było
wstrzymanie przez ZSRR dnia 23 listopada 1983 roku rozmów o INF, a 8 grudnia
1983 roku o START. Gdy w 1983 roku USA rozpoczęły instalowanie rakiet w RFN,
30
Wielkiej Brytanii i we Włoszech, ZSRR wycofał się z rokowań.
Od 1982 roku, z początkiem koalicji CDU/CSU-FDP Genscher podkreślał konieczność umacniania więzi z USA, ale jednocześnie i stosowania koncepcji „wyciągniętej ręki” w kierunku ZSRR i coraz silniej akcentował potrzebę budowania
31
europejskiego porządku pokojowego. Na łamach „Foreign Affairs” uwypuklał istnienie różnic w amerykańskiej i europejskiej polityce dotyczącej bezpieczeństwa.
Zaznaczył, że nie zgadza się z rozpowszechnioną w USA tezą, że „atmosfera od32
prężenia prowadzi do zaniedbywania gotowości obronnej”. W USA politykę
26
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Genschera oceniano jako naiwną i pejoratywnie zaczęło brzmieć określenie
33
genscheryzm.
23 marca 1983 roku R. Reagan ogłosił program gwiezdnych zbrojeń w kosmosie zatytułowany Strategic Defense Initiative (SDI) ─ Strategiczna Inicjatywa
Obronna. Inicjatywa ta została potraktowana jako dalszy etap wyścigu zbrojeń.
W RFN projekt ów spotkał się z uznaniem CDU/CSU. Genscher jednak wyrażał
obawy i ostrożność. Stosunek do SDI był kwestią sporną między Urzędem Kanclerskim a Urzędem Spraw Zagranicznych. Gdy w grudniu 1983 roku Genscher
przekonywał sekretarza stanu George’a Schultza, by USA nie popierały wyścigu
zbrojeń w kosmosie, ten zbagatelizował jego obawy. USA forsowały swoje stanowisko, nie licząc się z RFN. W USA nie poparto inicjatywy Helmuta Kohla
i Genschera zmierzającej do ożywienia Unii Zachodnioeuropejskiej. W maju 1984
roku minister optował w Waszyngtonie za zwiększeniem konsultacji w sprawie
„gwiezdnych wojen”. Gdy w 1985 roku podczas wizyty Genschera i H. Kohla
w Nowym Jorku rozważana była kwestia SDI, kanclerz opowiedział się za tą inicjatywą, odwołując się do argumentów natury gospodarczej. Uzasadniał, że zawarcie
porozumienia o SDI zwiększy możliwości działania niemieckich firm. H. Kohl krytykował opieszałość ZSRR w trakcie rokowań o rozbrojeniu, Genscher natomiast był
bardziej powściągliwy ─ z obawy przed reakcją ZSRR. Ostrzegał, by USA nie naruszyły traktatu Anti Ballistic Missile (ABM) ─ układu bezterminowego o ograniczeniu systemów obrony przeciwrakietowej, stanowiącego część SALT I. Przestrzegał,
że SDI może stanowić zagrożenie dla polityki wschodniej. Pytał o możliwość za34
proszenia do Bonn Ericha Honeckera, jeśli RFN zgodzi się na SDI. W 1985 roku
oceną SDI na zlecenie H. Kohla zajęła się grupa ekspertów kierowana przez Horsta Teltschicka, która miała przedstawić dokument dotyczący SDI. H. Kohl był
przekonany, że RFN powinna uczestniczyć w badaniach dotyczących nowego
systemu obrony rakietowej. Genscher proponował, aby SDI traktować jako program badawczy, a „nie jak decyzję czy z badań będzie rozwój, a z rozwoju produk35
cja, a z produkcji stacjonowanie”. W maju 1985 roku Genscher oraz ministrowie
Wolfgang Schäuble i Martin Bangemann odbyli rozmowy na temat SDI z przedstawicielami przemysłu. Debatowano, czy możliwe są przy wcielaniu w życie program
partnerskie relacje między Europejczykami i Amerykanami. W RFN panowały po36
nadto obawy przed koniecznością wyboru między SDI i programem Eureka.
6 i 7 czerwca 1985 roku Genscher był honorowym przewodniczącym poświęconego sprawom SDI i SALT II szczytu NATO w Lizbonie. Wskazywał na znaczenie Sojuszu Północnoatlantyckiego, do którego zalet zaliczył „stałość” i „obliczalność”. Postulował osiągnięcie efektów w staraniach o rozbrojenie i zahamowanie
wyścigu zbrojeń. Podczas szczytu rozmawiano o stosunku USA do negocjacji
w Genewie i o nowej polityce M. Gorbaczowa. Genscher kładł nacisk na znaczenie
dla sojuszu filaru europejskiego i współpracy Europejczyków w kwestii bezpieczeństwa. Jednocześnie podkreślił, że Europa i USA mają razem kształtować
wspólną przyszłość. NATO potrzebuje jedności opartej na partnerstwie, by realizować zadanie ochrony stabilności między Wschodem a Zachodem. Genscher
wskazał na znaczenie amerykańsko-radzieckiego porozumienia o współpracy z 8
33
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stycznia 1985 roku. Dokument dotyczył starań zmierzających do zakończenia wyścigu zbrojeń i osiągnięcia stabilności. W Lizbonie ministrowie debatowali o SDI,
ale nie wypracowali wspólnego stanowiska. Dla Genschera ważniejsze od debatowania o SDI podczas tej sesji NATO było osiągnięcie zgody w kwestii strategii
odstraszania. Wspierał USA w rokowaniach dotyczących rakiet długiego i średniego zasięgu. Spotkanie NATO miało pokazać ZSRR, że Zachodowi zależy na po37
stępach w polityce odprężenia.
W dniach 1-6 maja 1985 roku w RFN przebywał R. Reagan. Kontrowersje
wzbudził program wizyty, który uwzględniał odwiedzenie przez amerykańskiego
prezydenta cmentarza w Bitburgu, gdzie spoczywają żołnierze SS. Premier Wielkiej Brytanii, M. Thatcher, wyraziła sprzeciw wobec takiego planu wizyty; w Polsce
pomysł ów skrytykował Marek Edelmann. Genscher jako członek koalicji nie wyraził publicznie niezadowolenia, chociaż przy omawianiu programu dochodziło do
napięć między Urzędem Spraw Zagranicznych a Urzędem Kanclerskim. Obawiano
się pogorszenia stosunków amerykańsko-niemieckich. Rzecznik rządu, Peter
H. Boenisch, zaprzeczał informacjom, że niby Genscher odradzał kanclerzowi wizytę w Bitburgu. Mimo sporu Genscher uznał, że wizyta ta wniosła „wkład do
wspólnego kształtowania przyszłości” i wspominał, że „prezydent USA był witany
38
jako przyjaciel” .
10 czerwca 1985 roku R. Reagan oświadczył, że postanowienia układu SALT
II (który nie był wcześniej ratyfikowany przez Senat amerykański) będą dotrzymywane, jeśli ZSRR postąpi zgodnie z zasadą wzajemności. Genscher uznał decyzję
39
amerykańską za „dowód europejskiego wpływu”.
W drugiej połowie lat osiemdziesiątych narastało napięcie między RFN i USA
w kwestiach bezpieczeństwa. Zarzucano RFN, że zbyt ufnie traktuje zapewnienia
Michaiła Gorbaczowa o woli przeprowadzenia reform w ZSRR. W styczniu 1986
roku M. Gorbaczow przedstawił trójstopniowy plan rozbrojeniowy dotyczący likwi40
dacji broni jądrowej.
W Genewie, 10 czerwca 1986 roku, Genscher podczas poświęconej sprawie
rozbrojenia konferencji ONZ postulował wprowadzenie zakazu broni chemicznej.
Ocenił, że tworzenie stref wolnych od broni chemicznej nie przyczyniłoby się do
budowy zaufania na świecie i zaprotestował przeciwko takim planom. Negował
politykę konfrontacji, tłumacząc, że nikt nie może zwyciężyć lub zostać pokonanym
w dziedzinie wojskowej lub technologicznej. Jego zdaniem, katastrofa Czarnobyla
41
pokazała, że „możemy tylko wspólnie przeżyć”.
W dniach 20-22 lipca 1986 roku Genscher przebywał w Moskwie, gdzie opowiadał się za układem rozbrojeniowym SALT II, który traktował o zbrojeniach strategicznych. M. Gorbaczow ponownie wystąpił przeciwko zaangażowaniu RFN
w ramach NATO w proces dozbrojenia sojuszu w rakiety średniego zasięgu oraz
przeciwko uczestnictwu RFN w programie SDI. Zaprezentowany przez Genschera
w rozmowie z Edwardem Szewardnadze program dotyczący kontroli zbrojeń obejmował zakaz posiadania broni chemicznej, wcielanie środków przybliżających do
osiągnięcia porozumienia o zakazie prób z tą bronią oraz zawarcie porozumienia
37
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dotyczącego redukcji wojsk (w ramach rokowań MBFR w Wiedniu). Genscher
42
przypomniał, że w tej sprawie RFN przedstawiła propozycje w 1985 roku.
Dzień po rozmowach w Moskwie Genscher udał się na konsultacje do Waszyngtonu. W rozmowie z ministrem spraw zagranicznych, G. Schultzem, zaznaczył, że „są takie sytuacje w polityce międzynarodowej, których nie powinno się
łatwo zaniedbywać”. Polityk relacjonował, że w Moskwie oczekuje się na krok USA
w sprawie rozbrojenia. Zalecał zmierzanie do osiągnięcia porozumienia w kwestii
broni chemicznej oraz podkreślał, że w interesie Europy jest dalsze uwzględnianie
43
SALT II.
4 listopada 1986 roku podczas otwarcia konferencji KBWE w Wiedniu
Genscher apelował, aby wyniki konferencji wiedeńskiej były odczuwalne dla „każ44
dego obywatela”. Wyrażał zadowolenie z dialogu między ZSRR i USA, w tym
odbytego 11 i 12 października 1986 roku spotkania R. Reagana i M. Gorbaczowa
45
w Reykiawiku.
Wiosną 1987 roku M. Gorbaczow wystąpił z propozycją rozbrojeniową – zaproponował podwójne rozwiązanie zerowe – tzn. zgodził się, by w Europie nie było
rakiet krótkiego zasięgu. Postulat radzieckiego przywódcy został dobrze przyjęty
w USA. Bonn nie było jednak przygotowane na taki ruch. Genscher opowiadał się
za podjęciem rokowań dotyczących redukcji liczby radzieckich rakiet krótkiego
zasięgu po osiągnięciu porozumienia w sprawie likwidacji rakiet średniego zasięgu.
W CDU/CSU panowało przekonanie, że potrzebne jest najpierw zmniejszenie ra46
dzieckiej broni konwencjonalnej. W sprawie redukcji broni rakietowej średniego
zasięgu Genscher i inni liberałowie wyrażali poparcie, ale przeciwko opowiadali się
politycy z CDU/CSU, m.in. minister obrony Manfred Wörner, przewodniczący frakcji
─ Alfred Dregger, zastępca przewodniczącego frakcji ─ Volker Rühe. Przeprowadzona 7 maja 1987 roku w Bundestagu debata odzwierciedlała różnice w koalicji.
Wolfgang Mischnick w imieniu FDP opowiedział się za redukcją rakiet. Chadecja
podkreślała, że Układ Warszawski miał konwencjonalną przewagę i obawiano się
„denuklearyzacji” starego kontynentu. F.J. Strauß, zwolennik umacniania europejskiego filara NATO, opowiadał się przeciwko zmniejszaniu liczby rakiet średniego
zasięgu ze względu na brak równowagi w innych obszarach zbrojeń. Genscher
powtarzał, że w kwestii rozbrojenia Europa i USA powinny zająć wspólne stanowisko.
11 maja 1987 roku Genscher w Baden-Baden spotkał się z ministrem spraw
zagranicznych Kanady, Josephem Clarkiem, który opowiedział się za podwójną
opcją zerową. Genscher udał się następnie do USA, gdzie rozmawiał z prezydentem R. Reaganem, G. Schultzem, J. Bakerem oraz doradcą ds. bezpieczeństwa,
Frankiem Carlucci, wyrażając swoje poparcie dla podwójnej opcji zerowej.
47
G. Schultz uzyskał aprobatę pozostałych partnerów NATO.
Kolejna wizyta R. Reagana w Berlinie, odbyta 12 czerwca 1987 roku, była
oznaką zmian w relacjach amerykańsko-niemieckich. Słowa R. Reagana kontra42
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stowały z „przezorną polityką wschodnią i niemiecką” Genschera. W sierpniu
1987 roku z inicjatywy Genschera Niemcy opowiedziały się za rezygnacją z 72
rakiet Pershing Ia; decyzja ta była elementem wypracowywanej przez Moskwę
49
i Waszyngton podwójnej opcji zerowej.
8 grudnia 1987 roku w Waszyngtonie podpisano układ o likwidacji rakiet średniego i krótkiego zasięgu ─ INF. 14 i 15 grudnia 1987 roku podczas wizyty
G. Schultza w RFN rozmawiano o potrzebie umacniania spójności NATO. Priorytetem nie było zmniejszenie nierównowagi w posiadaniu nuklearnych rakiet średniego zasięgu, ale sprawa przepołowienia strategicznych potencjałów nuklearnych,
redukcja konwencjonalnych sił zbrojnych i dotyczące usunięcia broni chemicznej.
Uznano, że w interesie NATO leży „kombinacja broni nuklearnej i konwencjonalnych sił zbrojnych, strategia elastycznej reakcji, obrona Europy i obecność amerykańskich sił zbrojnych”. G. Schultz krytykował zgłaszany przez SPD pomysł utwo50
rzenia w Europie Środkowej strefy wolnej od broni atomowej.
W dniach 6-8 czerwca 1988 roku podczas konferencji ONZ Genscher opowiedział się za kontynuacją procesu rozbrojenia. Apelował o szybkie porozumienie
dotyczące zmniejszenia o około 50% strategicznej broni ofensywnej i o intensyfikację rokowań dotyczących broni konwencjonalnej. „Chcemy dla Europy takiego
systemu kooperatywnego bezpieczeństwa, który wyklucza początek i prowadzenie
51
konwencjonalnej wojny” ─ tłumaczył. Genscher zaznaczył także, że amerykańsko-radziecki szczyt w Moskwie może stanowić impuls w działaniach na rzecz
rozbrojenia. Zalecał budowanie światowego systemu bezpieczeństwa, kierując się
troską o przetrwanie ludzkości. Podkreślając istnienie podziału na państwa ze
Wschodu i Zachodu oraz z Północy i Południa, apelował o solidarność międzynarodową. Apelował, by przeciwstawiać się wrogości, pracować na rzecz pokoju,
demokratyzacji i humanizacji społeczeństwa, a także praw człowieka. Podkreślał
znaczenie rozwijania wieloaspektowej współpracy między państwami. Warunkiem
rozbrojenia uczynił równowagę. Ostrzegał, że zmiana liczby sił zbrojnych musi
uwzględniać potrzebę zwalczania gotowości do inwazji i ataku. Wskazywał na
obowiązek stworzenia mechanizmów działania w sytuacjach kryzysowych i na
potrzebę wcielania w życie środków budowy zaufania i przejrzystości. Popierał
zwalczanie braku zaufania oraz kontrolę eksportu zbrojeń. Zaznaczał, że ONZ
52
mogłaby otrzymywać rejestr eksportowanej broni.
Odbyte 9-10 czerwca 1988 roku w Madrycie spotkanie Rady Północnoatlantyckiej dotyczyło szczytu amerykańsko-radzieckiego, możliwości polepszenia stosunków z ZSRR i państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Sekretarz Generalny
Sojuszu Północnoatlantyckiego, lord Peter Alexander Carrington, mając na uwadze
przewagę Układu Warszawskiego w posiadaniu broni konwencjonalnej, optował za
tym, by nie zmieniać potencjału obronnego NATO. Genscher chwalił politykę
ZSRR. Zawarcie przez ZSRR porozumienia INF i porozumienia dotyczącego Afganistanu postrzegał jako dowód na to, że M. Gorbaczow jest politykiem wiarygodnym. Wyrażał też pogląd, że znacznie poprawiła się realizowana przez ZSRR poli48
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tyka dotycząca praw człowieka. Podkreślał, jak ważny jest rozwój dobrych relacji
nie tylko z ZSRR, ale i z innymi państwami-członkami Układu Warszawskiego.
Podsumowując konferencję, doszedł do wniosku, że w Europie trzeba zmierzać do
rozbrojenia w sferze broni konwencjonalnej. Z satysfakcją odnotował wzrost zrozumienia dla tego problemu. Współpraca gospodarcza z państwami Europy
Wschodniej, zdaniem Genschera, to ważny czynnik przyspieszający proces odprę53
żenia w Europie.
Genscher poparł zawarte 25 czerwca 1988 roku porozumienie między państwami WE i Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej o zainicjowaniu oficjalnych
relacji. Skutkiem porozumienia miało być zwiększenie stabilności w Europie i uczy54
nienie polityki europejskiej bardziej „obliczalną”.
Współpraca w NATO została natomiast zdominowana przez spór o modernizację 88 wyrzutni Lance („wysunięty system taktycznych pocisków nuklearnych
NATO”). ZSRR uważał, że ten system powinien zostać zniszczony ─ była to propozycja tzw. „trzeciego zera”. USA i Wielka Brytania opowiadały się za modernizacją tego systemu uważanego za pośredni między bronią konwencjonalną a jądro55
wą. Społeczeństwo niemieckie sprzeciwiało się modernizacji rakiet, bo broń ta
raziłaby terytorium Wschodnich i Zachodnich Niemiec. Theo Sommer w tygodniku
„Die Zeit” napisał, że zgoda na modernizację byłaby usankcjonowaniem podziału
Niemiec. Sprzeciw Genschera był oznaką, że RFN w sojuszu niemieckoamerykańskim zaczyna zyskiwać na znaczeniu. Nawet M. Thatcher nie mogła się
przeciwstawić argumentom Genschera. G. Bush zaznaczał, że brytyjska premier
była krytyczna w stosunku do niemieckiego ministra, zalecając, by RFN nie narzucała swojej woli innym członkom NATO, i twierdząc: „To Genscher usiłuje kierować
56
Sojuszem, mając pięć procent niemieckiego elektoratu”. G. Bush wskazywał na
znaczenie Genschera w procesie realizacji niemieckiej polityki, pisząc po latach:
57
„Sam miał wiele do powiedzenia”.
W Bundestagu 7 grudnia 1989 roku Genscher protestował przeciwko modernizacji rakiet. Argumentował, że znajdujące się w posiadaniu sojuszu wyrzutnie
mogą dobrze działać do 1995 roku. Wstrzymanie ich unowocześniania traktował
58
jako krok zmierzający do niwelowania podziału w Europie. H. Kohl pierwotnie
poparł USA. Wkrótce jednak uznał słuszność uzasadnienia Genschera, który
sprzeciwił się modernizacji Lance. Niemieccy politycy wskazywali, że rakiety mogłyby przyczynić się do śmierci wielu Niemców, oraz że unowocześnianie Lance
59
zaszkodziłoby poprawie relacji między Wschodem i Zachodem. 10 lutego 1989
roku w Bonn przebywał J. Baker. Genscher po raz kolejny krytykował opinie o potrzebie modernizowania rakiet.
24 kwietnia 1989 roku Genscher wraz z ministrem obrony G. Stoltenbergiem
udali się do USA. Celem Genschera było przesunięcie terminu modernizacji rakiet
Lance do 1992 roku. Podkreślił, że RFN nie wyklucza rozwiązania polegającego na
ustanowieniu tzw. trzeciego rozwiązania zerowego. Nie chodziło mu o podkreśle53
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nie istnienia specjalnych stosunków w ramach NATO między RFN i USA. J. Baker
spóźnił się na spotkanie 13 minut. Towarzyszyli mu Richard B. Cheney, Brent
Scowcroft, Bob Blackwill, Bob Kimmitt, Ronald Lehman, Ridgewey, Robert Bruce
Zoellick. Po 20 minutach rozmów Genscher poprosił, by kontynuować negocjacje
w mniejszym gronie. Zaproponował siebie, J. Bakera, B. Scowrofta i G. Stoltenberga. Obrady doprowadziły do zbliżenia stanowisk między J. Bakerem i Gensche60
rem. Jednak B. Scowcroft, oceniając skuteczność negocjacji, zaznaczył: „Nie
61
posunęliśmy się naprzód”. Swój sprzeciw wobec modernizacji Lance Genscher
forsował 27 kwietnia 1989 roku w Bundestagu. Tłumaczył, że decyzja ta wynika
62
z poczucia odpowiedzialności za „jego ojczyznę, miasto, w którym się urodził”.
Podczas posiedzenia NATO w Brukseli, 29 i 30 maja 1990 roku, poruszono kwestię rakiet atomowych średniego zasięgu. Niemieckie stanowisko starło się z opcją
amerykańsko-brytyjską. M. Thatcher początkowo nie chciała rezygnować z rakiet
atomowych krótkiego zasięgu. RFN uzyskała poparcie Włoch, a także francuskiego
ministra Rolanda Dumasa. Mimo początkowych sprzeciwów Wielkiej Brytanii i Holandii stało się zadość woli Genschera. Brytyjski minister, Goefrey Howe, musiał
prosić M. Thatcher, by wyraziła zgodę na przesunięcie w czasie modernizacji rakiet. Analizując skutki swojej decyzji, Genscher ocenił, że postawa RFN wobec
modernizacji rakiet okazała się pomocna dla walczącego o przeprowadzenie re63
form w ZSRR M. Gorbaczowa.
Podstawy koncepcji niemieckiej polityki pokojowej Genschera to gotowość do
obrony i kontrola zbrojeń. Za bardzo ważną kwestię niemiecki polityk uznał „gotowość i umiejętność obrony i odstraszania” przy jednoczesnej „gotowości i umiejętności podjęcia współpracy i dialogu”. Zalecał, by pokój „zabezpieczać nie bez, ale
z możliwie małą liczbą broni”. Politykę bezpieczeństwa w Europie uzależniał od
konfliktu między Wschodem i Zachodem i proponował oprzeć ją na „rezygnacji
z przemocy, równowadze, tworzeniu zaufania i weryfikacji”. Twierdził, że bez opartej na konsensie współpracy w NATO, nie będzie można obronić pokoju. Podłożem
polityki bezpieczeństwa RFN jest przestrzeganie „wspólnoty wartości i kultury Zachodu”. Genscher apelował o współpracę z państwami Europy Wschodniej. Politykę bezpieczeństwa powinny ─ jego zdaniem ─ cechować „jasność, pewność i kon64
tynuacja”. W przemówieniu „Zaufanie, bezpieczeństwo, współpraca ─ polityka
rozumu dla Europy” opowiedział się za odpowiedzialnością, dialogiem, współpracą,
odprężeniem, zwalczaniem braku zaufania. Optował za rozbrojeniem, kontrolą
65
zbrojeń.
Europejski porządek pokojowy określił jako „strzeżenie tego, co osiągnięte”.
Zalecał chronienie zdobyczy odprężenia, np. szacunku dla terytorialnej niezależ60
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ności wszystkich państw. Przeciwstawiał się wysuwaniu żądań posiadania innych
obszarów. Jego zdaniem, Wschód i Zachód łączą wspólne interesy, tzn. bezpieczeństwo, współpraca i stabilność. Wskazywał też na rolę małych i średnich
66
państw w budowie europejskiego ładu pokojowego.
Europejski porządek pokojowy w odczuciu Genschera polegał na „stworzeniu
w Europie takiego splotu interesów i kooperacji, który żadnemu krajowi nie pozwoliłby już wyłamać się z tego związku bez naruszenia własnych najżywotniejszych
67
interesów”. Warunkiem realizacji tej idei było członkostwo RFN we Wspólnocie
Europejskiej i NATO. Koncepcja służyła rozwijaniu wolności, praw człowieka, prawa do samostanowienia. Według Genschera, to naród niemiecki musiał szczególnie zabiegać o wprowadzanie europejskiego porządku pokojowego. Polityk uważał,
że po II wojnie światowej, której konsekwencją był podział Niemiec i Europy, kwestię niemiecką można rozwiązać tylko w ramach europejskich. Dlatego tak niezbędna jest realizacja europejskiej polityki pokojowej. Zdaniem dyplomaty, Niemców z RFN i NRD cechuje „wspólnota odpowiedzialności”, łączy ich historia, kultura
i język. Niemcy odpowiedzialni są za pokój w Europie, a „wspólnota odpowiedzial68
ności” Niemców to wyraz „narodowej tożsamości”. Do budowania europejskiego
porządku pokojowego potrzeba równowagi sił i środków budowy zaufania. „Polityczne elementy europejskiego porządku pokojowego to rezygnacja z przemocy,
dialog polityczny, współpraca we wszystkich obszarach, prawa człowieka, wymiana
69
kulturowa, niemiecka polityka zagraniczna jako europejska polityka pokojowa”.
Niestosowanie przemocy Genscher charakteryzował jako przestrzeganie prawa
70
międzynarodowego; jego zdaniem, „rezygnacja z przemocy jest niepodzielna”.
Akcentował potrzebę propagowania wiedzy na temat niebezpieczeństw wynikających ze stosowania przemocy. Kierował się przekonaniem, że dialog polityczny
między Wschodem i Zachodem powinien odbywać się na poziomie dwustronnym
i wielostronnym. Był zwolennikiem współpracy we wszystkich obszarach i powoływał się na drugi koszyk KBWE. Apelował o rozwój współpracy gospodarczej, naukowej, technicznej, w kwestii ochrony środowiska. Wskazywał, że rośnie skala
i liczba światowych problemów, np. energetyczny, surowcowy, walutowy, finansowy, dotyczący wyżywienia. W stosunku do ZSRR rozważał trzy opcje działania.
Pierwsza wiązała się z powrotem do zaostrzonej konfrontacji, druga zaś była kontynuacją selektywnej polityki odprężenia tam, gdzie się to opłaci, np. w wymiarze
współpracy gospodarczej. Ostatnia opcja dotyczyła gotowości do współpracy, która
71
miała być oparta na równouprawnieniu.
Genscher wyrażał zadowolenie z inicjowania kolejnych rund KBWE. Zapoczątkowanym w 1985 roku w Sztokholmie rokowaniom poświęconym środkom
budowy zaufania przypisał Genscher „rolę mostu” w problemach towarzyszących
negocjacjom między ZSRR i USA w Genewie. Uważał też, że podobne zadania
66
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pełniła konferencja KBWE w Madrycie, gdy zaogniły się relacje między Wschodem
i Zachodem. Chwalił zainicjowaną 7 maja 1985 roku w Ottawie konferencję KBWE
72
za podjęcie kwestii ochrony praw człowieka. 30 lipca i 1 sierpnia 1985 roku
w Helsinkach odbyło się jubileuszowe spotkanie z okazji dziesiątej rocznicy podpisania Aktu Końcowego KBWE. Obecni byli François Mitterrand, E. Szewardnadze,
Roland Dumas. Genscher zaznaczył, że osiągnięto wtedy „realistyczne i wyważone porozumienie”, ale nadal potrzebne jest podejmowanie wysiłków na rzecz pokoju. Przyjęcie wspólnego wyzwania wynika z poczucia odpowiedzialności za sytuację na świecie, potrzeby przeciwstawiania się biedzie, problemom edukacji, głodowi, chorobom. Genscher opowiedział się za „respektowaniem pluralizmu w międzynarodowym porządku państwowym, szacunkiem dla prawdziwej wolności między blokami i niezależności państw Trzeciego Świata, rezygnacją z przenoszenia
73
sprzeczności między Wschodem i Zachodem na inne regiony świata”.
Chwaląc w dniu 8 marca 1985 roku zainicjowanie rokowań w Genewie,
Genscher mówił o „nowym rozdziale w historii kontroli zbrojeń i rozbrojenia”, który
dotyczył „elementarnych interesów bezpieczeństwa Europejczyków”. Zaletą przedsięwzięcia był nie tylko fakt, że USA i ZSRR ponownie zasiadły do stołu rokowań,
ale i „nowego rodzaju, kompleksowy charakter” tych rokowań. Wyrażał zadowolenie, że R. Reagan „proponuje nowy rozdział w stosunkach z ZSRR” będący wsparciem procesu KBWE. Popierał amerykański pomysł konsultacji, wskazywał na potrzebę unikania niestabilności i budowania strategii zapobiegania wojnie. Uważał,
że Europejczycy nie powinni przyglądać się biernie decyzjom zapadającym między
USA i ZSRR. W nowej fazie polityki odprężenia ważne są nie tylko kwestie bezpieczeństwa, ale i gospodarcze czy kulturalne. Potrzebny jest rozwój gospodarczy
znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej państw Europy Wschodniej.
Współpracę gospodarczą traktował jak niezbędny „most” między Wschodem
a Zachodem. Przypominał, że obie strony już teraz zmierzą się ze wspólnymi pro74
blemami, np. ochroną środowiska naturalnego. Genscher popierał fora kulturowe
KBWE. Otwarcie pierwszego z nich ─ w 1985 roku w Budapeszcie ─ określił jako
„śmiałe przedsięwzięcie”. Spotkanie nazwał „kulturowym kongresem” służącym
umacnianiu poczucia tożsamości kulturowej Europejczyków. Przypomniał, że za75
daniem kultury jest niszczenie uprzedzeń i budowanie zaufania.
W związku z rundą wiedeńską KBWE (1986-1989) Genscher ponowił apel
76
o budowanie europejskiego porządku pokojowego. Ocenił, że konferencja przyczyniła się do poprawy zaufania w Europie, budowania poczucia wspólnej świadomości związanej z poczuciem odpowiedzialności za przyszłość. KBWE przyczynia się do odchodzenia od konfrontacji, zmierza w kierunku poprawy przestrzegania praw człowieka. Rośnie liczba ludzi wyjeżdżających z państw Układu Warszawskiego. Uwalniani są więźniowie polityczni. Andrzej Sacharow powrócił do
ZSRR. Trwa intensyfikacja dialogu w ramach państw należących do KBWE, organizowane są spotkania dotyczące wypełniania postanowień, które zapadały na
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kolejnych konferencjach. W Wiedniu dyskutowano o środkach prawnych dotyczą77
cych poprawy praw człowieka, wolności wyznań, wolności przemieszczania się.
Na zakończenie konferencji, w styczniu 1989 roku, Genscher zwrócił uwagę,
że jej szczególnym osiągnięciem było uregulowanie kwestii dotyczącej swobody
przemieszczania się. Na końcowe rokowania, zdaniem Genschera, szczególny
wpływ wywarły przemiany dokonujące się w ZSRR i państwach Układu Warszawskiego. Niemiecki polityk podkreślił, że wynik konferencji sprzyja rozwijaniu współpracy między Wschodem i Zachodem oraz budowaniu europejskiego domu. Ów
europejski dom, którego powstanie postulował, miał opierać się na wolności poru78
szania się i przestrzeganiu praw człowieka.
Gdy w marcu 1989 roku w Wiedniu otwarto rokowania dotyczące broni konwencjonalnej, Genscher opowiadał się za „polityką odpowiedzialności”. Mówił jednym głosem z E. Szewardnadze o pozytywnym wpływie rokowań na przezwyciężanie podziału Europy. Genscher akcentował znaczenie umacniania wzajemnego
zaufania między systemami warunkującego stabilność na kontynencie. Poprawie
klimatu służyłoby, w jego odczuciu, wspieranie konsultacji między ekspertami woj79
skowymi, reprezentantami świata nauki oraz między dyplomatami.
4 lutego 1988 roku podczas konferencji rozbrojeniowej w Genewie Genscher
przedstawił warunki zbudowania kooperatywnej polityki bezpieczeństwa. Wskazał na
konieczność zmierzania w kierunku rozbrojenia i na potrzebę zmiany struktury sił
zbrojnych. Poparł wdrażanie mechanizmu zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
środków budowy zaufania oraz zawieranie wielostronnych porozumień dotyczących
kontroli zbrojeń. Promował walkę z uprzedzeniami, współpracę między państwami,
80
która, jego zdaniem, wynikała z procesu pogłębiania się współzależności.
Na łamach „Die Zeit” 28 października 1988 roku dyplomata przedstawił wizję
europejskiego porządku pokojowego. Był to jego „Plan dla całej Europy”. Ponownie
wskazywał, że współpraca jest drogą do przezwyciężenia podziału Europy i Nie81
mieć. W 1989 roku postulował, by refleksje na temat bezpieczeństwa dostosować
do zmian zachodzących na świecie. Przedstawił program budowania kooperatywnej struktury bezpieczeństwa zdefiniowanej jako „bezpieczeństwo przez współpracę i współpracę w bezpieczeństwie”. Stosunki między państwami Wschodu
i Zachodu powinny zostać oparte na współpracy i przebiegać w oparciu o wolność,
demokrację, prawa człowieka, prawomyślność, pluralizm. Kooperatywną politykę
bezpieczeństwa zalecał oprzeć na „rezygnacji z dążenia do przemocy i panowania,
szacunku interesów bezpieczeństwa drugiej strony […], zniwelowaniu napięć
i przyczyn napięć jako przesłance politycznej i wojskowej stabilności; powstrzymywaniu się, nieszukaniu jednostronnych korzyści kosztem innych państw; zlikwidowaniu wrogości, otwarciu i demokratyzacji społeczeństwa, urzeczywistnianiu praw
człowieka w zgodzie z Aktem Końcowym z Helsinek; konstruktywnym dialogu
i przejrzystości, właśnie w obszarze bezpieczeństwa rozbrojenia i kontroli zbrojeń;
porozumieniach dotyczących rozbrojenia”. Zwracał uwagę, że nie można pozwolić
77
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na „zastąpienie rozbrojenia w jednym obszarze poprzez destabilizujące zbrojenia
w innym miejscu” oraz postulował „rozwój struktur bezpieczeństwa, które nie będą
oferować bodźca do rozwijania wyścigu zbrojeń”. Zdaniem Genschera, istniała
82
ponadto potrzeba rozwijania form zarządzania kryzysowego.
Wygłoszoną przez Genschera w Poczdamie 9 lutego 1990 roku mowę potraktowano jako „kontury europejskiego porządku pokojowego w świetle niemieckiej
83
jesiennej rewolucji”. Podstawą zmian w Europie, głównie NRD ─ w myśl przemówienia ─ powinien być proces KBWE jako gwarant stabilności i współpracy
w Europie. Genscher postulował rozwój instytucji koordynujących współpracę gospodarczą między Wschodem a Zachodem. Wymieniał tu m.in.: wspólną instytucję
powołaną w celu ochrony praw człowieka, centrum ds. utworzenia europejskiego
obszaru prawa, europejską agenturę ds. ochrony środowiska, rozszerzenie współpracy Eureka na całą Europę, współpracę Europejskiej Agencji Kosmicznej z odpowiednimi instytucjami w Europie Wschodniej, centrum ds. rozwoju europejskich
struktur telekomunikacyjnych, centrum ds. rozwoju europejskiej infrastruktury
transportu i polityki transportowej, europejskie centrum weryfikacji i europejskie
84
centrum ds. kultury.
W dniach 19-21 listopada 1990 roku podczas szczytu KBWE w Paryżu
85
Genscher akcentował ważność „Karty Paryskiej”. Zawarte w niej postanowienia
uznał za czynniki istotne dla uwypuklenia „nowego początku” w historii Europy,
w zwalczaniu nacjonalizmu i nietolerancji. Podkreślał istnienie potrzeby przeciwstawiania się nowym problemom ─ zadaniu zwalczania środków masowej zagłady,
problemom granicznym, migracjom, przestępczości, terroryzmowi. Zaznaczał,
że po przezwyciężeniu zimnej wojny stabilizację warunkują czynniki gospodarcze,
społeczne i ekologiczne.
Także 22 i 23 marca 1990 roku, podczas szczytu UZE w Luksemburgu,
Genscher wypowiadał się o potrzebie budowania struktur kooperatywnego bezpieczeństwa, której fundamentem byłaby współpraca z ZSRR oraz zaangażowanie
USA i Kanady. W tym celu akcentował potrzebę opierającej się na „przejrzystości,
otwartości, gotowości” współpracy Układu Warszawskiego i NATO. Zaznaczał, że
86
bezpieczeństwa nie buduje się „przeciwko sobie, lecz ze sobą”.
6 kwietnia 1990 roku Genscher w Waszyngtonie podczas spotkania z dziennikarzami wskazał na potrzebę umacniania stosunków z USA. Podkreślił znaczenie
NATO i KBWE oraz zaangażowania w sprawy Europy USA i Kanady. Nawiązał do
przemówienia wygłoszonego przez J. Bakera w Berlinie, które dotyczyło „europejskiej architektury”. Genscher zaproponował, aby państwa Ameryki Północnej oraz
państwa WE podpisały „Deklarację o nowym transatlantyckim partnerstwie”. Za87
znaczał, że nastał dobry czas dla Europy. 23 marca 1990 roku przed Zgroma82
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dzeniem Unii Zachodnioeuropejskiej Genscher oświadczył, że zamiast Układu
Warszawskiego i NATO powinien powstać zbiorowy system bezpieczeństwa. Jego
pogląd odpowiadał koncepcji Egona Bahra, natomiast przeciwny tym założeniom
88
był kanclerz H. Kohl.
10 maja 1991 roku Genscher i J. Baker wspólnie wydali oświadczenie dotyczące „dalszego rozwoju architektury transatlantyckiej i europejskiej”. Genscher był
zwolennikiem umacniania kontaktów z państwami Europy Środkowo-Wschodniej
i z ZSRR. Zalecał traktowanie NATO jako „forum konsultacji i omawiania wszyst89
kich politycznych środków”.
Podczas organizowanej przez Genschera w czerwcu 1991 roku w Berlinie
konferencji KBWE przyjęto mechanizm służący konsultacjom w nagłych sytuacjach, którego celem było wskazanie metod postępowania podczas zarządzania
kryzysowego w przypadku konfliktów regionalnych. Proponowano także powołanie
„komisji wysokich urzędników”. Takie gremium miało być zwoływane w sytuacjach
niecierpiących zwłoki. Najmniejsze quorum obejmowałoby 13 państw członkowskich, które rozsądzałyby w przypadku uchybień przeciwko Aktowi Końcowemu
z Helsinek albo w sytuacjach zagrażających „pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności”. Prawo weta, którego domagał się ZSRR, nie zostało przyznane oskarżonemu
państwu. Podczas berlińskiej konferencji postulowano też utworzenie Centrum
90
Zapobiegania Konfliktom z siedzibą w Wiedniu.
Od 10 września do 4 października 1991 roku w Moskwie obradowała konferencja KBWE poświęcona ludzkiemu wymiarowi z udziałem Litwy, Łotwy i Estonii.
Genscher wyrażał zadowolenie, że nastał czas, gdy wszyscy tak samo rozumieją
91
pojęcia: „prawa człowieka, demokracja, praworządność”.
30 i 31 stycznia 1992 roku podczas konferencji KBWE w Pradze Genscher
optował za powołaniem grupy pokojowej KBWE porównywalnej z niebieskimi hełmami ONZ. Podobnie jak przedstawiciele Francji opowiadał się za utworzeniem
europejskiego sądu rozjemczego. Postulował likwidację nuklearnych rakiet krótkiego zasięgu i stosowanie układu o redukcji konwencjonalnych sił zbrojnych w Europie. Osiągnął cel, jakim było przyjęcie państw powstałych po rozpadzie ZSRR do
KBWE. Dyplomata kwestionował koncepcję „rozszerzenia NATO”. Zależało mu na
tworzeniu takich instytucji gwarantujących bezpieczeństwo, które gwarantowałyby
92
współudział państw powstałych w wyniku rozpadu ZSRR. Jak wyjaśniła Jadwiga
Kiwerska: „To właśnie szef niemieckiej dyplomacji Hans-Dietrich Genscher popierał
koncepcję utworzenia struktury bezpieczeństwa Wschód-Zachód, która wchłonęłaby istniejące sojusze. Wedle tego pomysłu NATO było jedynie strukturą przejścio93
wą, mającą rozpłynąć się w przyszłym systemie bezpieczeństwa”. Zdaniem Matthiasa Z. Karádi, „w latach 1990-1991 Genscher realizował jeszcze perspektywiczny cel przekształcenia KBWE w ogólnoeuropejski system bezpieczeństwa zbioro-
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wego. Wydarzenia na Bałkanach i w byłych republikach ZSRR pokazały jednak, że
94
nie był on możliwy do osiągnięcia”.
W Pradze z inicjatywy Genschera przyjęto zasadę konsens minus jeden. Ozna95
czało to porzucenie jednomyślności w postanowieniach międzypaństwowych.
Genscher poparł przekształcenie KBWE w Organizację Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie. Podkreślał, że instytucja ta przyczynia się do formowania
społeczeństwa obywatelskiego, dyplomacji prewencyjnej oraz kooperatywnych
struktur bezpieczeństwa. Wyjątkowość OBWE polegała w jego odczuciu na tym, że
zapewniała współpracę państw europejskich z Rosją i państwami, które powstały
w wyniku rozpadu ZSRR. Pozytywny stosunek Genschera do OBWE spotykał się
z zarzutami w RFN. Polityk natomiast ubolewał nad niedostatecznym wykorzysta96
niem instytucji.
W 1991 roku z inicjatywy Jamesa Bakera oraz Genschera postanowiono
o rozwijaniu współpracy między NATO i państwami powstałymi w wyniku rozpadu
Układu Warszawskiego. Propozycja ta została wysunięta przez amerykańskiego
sekretarza stanu i niemieckiego ministra w październiku 1991 roku, natomiast 20
97
grudnia 1991 roku powstała Północnoatlantycka Rada Współpracy.
Na realizowaną przez Genschera politykę odprężeniową składały się polityka
wschodnia, polityka niemiecka, polityka kontroli i redukcji zbrojeń. Zdaniem Józefa Janusza
Węca, cezurę działalności niemieckiego ministra w zakresie bezpieczeństwa stanowi rok
1985. Do pierwszej połowy lat osiemdziesiątych Genscher postulował budowę détente
opierającą się na trzech czynnikach: niemieckim ─ mającym na celu dążenie do zjednoczenia Niemiec, wojskowym ─ w którym akcentowano rolę NATO oraz wolnościowym ─
uzasadniającym potrzebę kontynuacji procesu KBWE. Po roku 1985 Genscher propago98
wał głównie budowanie ogólnoeuropejskiego ładu pokojowego. Witold M. Góralski ocenił
propozycję Genschera w zakresie bezpieczeństwa jako trzystopniową i pragmatyczną.
Zdaniem badacza, pierwszy poziom dotyczył idei skupionych wokół wartości europejskich i
celu zjednoczenia Niemiec. Drugi poziom obejmował tworzenie możliwości wdrażania
bezpieczeństwa przy pomocy Aktu Końcowego KBWE i procesu KBWE, roli nie tylko USA
i ZSRR, ale także mniejszych i średnich państw, w tym zaangażowania obu państw niemieckich. Trzeci poziom dotyczył realizacji polityki na rzecz bezpieczeństwa. Działania te
były możliwe dzięki dialogowi, bezpieczeństwu, przestrzeganiu prawa, wymianie kultural99
nej, wyrzeczeniu się siły. Niemiecki badacz E.-O. Czempiel podkreślił, że Genscher był
zwolennikiem „multilateralnej polityki odprężenia jako instrumentu kontrolowania, reduko100
wania i nawet przezwyciężania napięć”.
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Zbigniew DZIEMIANKO
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Wiesław STACH
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im Mieszka I w Poznaniu
NOWELIZACJA USTAWY O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
W polityce bezpieczeństwa Polski, podobnie jak i innych państwach Unii Europejskiej, zaobserwować można stałą tendencję wzrostu znaczenia problematyki
zarządzania kryzysowego, w tym ochrony cywilnej, planowania cywilnego, ochrony
infrastruktury krytycznej oraz współpracy cywilno-wojskowej. Spowodowane jest to
coraz to nowymi zagrożeniami, przed jakimi stają wszystkie państwa. Stale zmienia
się także ich charakter, zasięg czy skala występowania, a dla społeczeństw coraz
dotkliwsze w skutkach są katastrofy naturalne, awarie techniczne, niepokoje społeczne czy zdarzenia terrorystyczne. Informacji o tych tragicznych wydarzeniach
jest coraz więcej w środkach masowego przekazu.
Klasycznie postrzegane kryzysy, wyrażające się w postaci klęsk żywiołowych,
powodzi, wielkich pożarów, awarii technicznych, ustępują miejsca nowym zagrożeniom takim jak m.in. zakłócenia w funkcjonowaniu systemów informatycznych
i energetycznych. Zatem koniecznością staje się więc stopniowa zmiana charakteru narodowego systemu bezpieczeństwa w kierunku tworzenia kompleksowych
i zintegrowanych narzędzi szeroko pojętego zarządzania kryzysowego.
Konieczność budowy nowoczesnego systemu zarządzania kryzysowego
w Polsce, pozwalającego na koordynację działań wszystkich podmiotów administracji publicznej oraz innych podmiotów wchodzących w skład struktur ratowniczych państwa został dostrzeżony w trakcie powodzi z lipca 1997 roku. Ten kataklizm obnażył słabość zarówno struktur ratowniczych jak i całego systemu ratowniczego, a w zasadzie jego braku. Stare struktury w okazały się niewydolne w nowych rozwiązaniach demokratycznych i samorządowych oraz w nowej rzeczywistości ekonomicznej. Stał się on impulsem do prac nad stworzeniem nowoczesnych uregulowań prawnych tworzących system zarządzania kryzysowego.
W marcu 1998 roku Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu, opracowany przez Urząd szefa Obrony Cywilnej Kraju, projekt ustawy o kolejnej zmianie
ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP w zakresie zastąpienia obrony cywilnej, ochroną cywilną, a także powierzeniu jej nowych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
Działania w tym zakresie podejmowano także na innych szczeblach administracji rządowej. W dniu 26 listopada 1998 roku, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji został utworzony Urząd Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności. W jego strukturach powstało Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jednym z zadań Urzędu było przygotowanie kolejnych projektów ustaw
o planowaniu cywilnym i zarządzaniu kryzysowym. Zadanie to wykonywano od
czerwca do września 1999 roku. Jednakże poszukiwanie nowych koncepcji spowodowało, że w dniu 15 kwietnia 2000 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji Urzędu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. W związku z tym urzędem obsługującym Szefa Obro-
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ny Cywilnej Kraju została Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, która
przejęła infrastrukturę po likwidowanym Urzędzie.
Na innym szczeblu i trochę wcześniej został przedstawiony inny projekt ustawy. W Instytucie Spraw Publicznych, na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstał dokument pod nazwą o gotowości cywilnej i zarządzaniu kryzysowym w czasie pokoju. Dnia 18 kwietnia 2000 roku, projekt ustawy, po konsultacjach międzyresortowych, został skierowany przez rząd do Sejmu. Pierwsze czytanie projektu nastąpiło w dniu 30 czerwca 2000 roku. Następnie, zgodnie z procedurą, projekt skierowano do prac w sejmowych Komisjach: Administracji i Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
W dniu 6 czerwca 2001 roku znacznie zmieniony projekt został skierowany do
Sejmu na drugie czytanie, które odbyło się 4 lipca 2001 roku. Po głosowaniu projekt ponownie trafił do komisji sejmowych. Po kolejnych poprawkach, Sejm uchwalił
ustawę 26 lipca 2001 roku i przesłał do Senatu, który przyjął ustawę bez poprawek
w dniu 2 sierpnia. Ustawa została skierowana 6 sierpnia przez marszałka Sejmu
do Prezydenta RP, który po trzech tygodniach, w dniu 27 sierpnia ustawę zawetował. Oznaczało to, iż po czterech latach od powodzi powrócono do sytuacji początkowej, czyli braku rozstrzygnięć odnośnie funkcjonowania systemu zarządzania
1
kryzysowego w Polsce.
Pozytywnym krokiem w kierunku budowy takiego systemu była uchwalona
2
w dniu 18 kwietnia 2002 roku ustawa o stanie klęski żywiołowej oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie sposobu tworzenia
gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania
kryzysowego oraz rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowa3
nia.
Kolejne projekty ustaw dotyczące systemu zarządzania kryzysowego zostały
zgłoszone w tej samej IV kadencji Sejmu (2001-2005). Jednakże poselski projekt
ustawy o bezpieczeństwie obywateli i zarządzaniu kryzysowym został przesłany na
ręce Marszałka Sejmu dopiero w dniu 30 kwietnia 2004 roku. Rok później 26
kwietnia 2005 roku przesłany został projekt rządowy. Prace nad dwoma projektami
zostały przekazane do sejmowych Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej ale nie zakończyły
4
się pomyślnie. Zostały one wstrzymane wraz z zakończeniem kadencji Sejmu.
Wraz z rozpoczęciem nowej kadencji Sejmu w 2005 roku, zainicjowane zostały w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji prace nad przygotowaniem
nowego rządowego projektu ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Po przeprowadzeniu konsultacji międzyresortowych projekt został przyjęty przez Radę Ministrów
w dniu 20 czerwca 2006 roku i tydzień później przesłany na ręce marszałka Sejmu.
Pierwsze czytanie projektu miało miejsce w dniu 22 sierpnia i skierowano go do
Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Finansów Publicz5
nych oraz Komisji Zdrowia. Tym razem starania znalazły swój finał w dniu 27
1
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kwietnia 2007 roku, w którym to Sejm przyjął ustawę, a Prezydent RP jej nie zawetował.
Ogólnie określone zarządzanie kryzysowe w Polsce reguluje kilkadziesiąt aktów prawnych różnej wagi. Do najważniejszych należy zaliczyć: Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku; ustawę z dnia 4 września 1997
roku o działach administracji rządowej; ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o ad6
ministracji rządowej w województwie ; ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku. o samorządzie województwa; ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym; ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym; ustawę
z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej; ustawę z dnia 21 listopada
1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; ustawę
z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej; ustawę z dnia 18 lipca
2001 roku Prawo wodne, i wiele innych, które w różnym zakresie realizują zadania
z zakresu zarządzania kryzysowego.
Jednakże podstawowym aktem prawnym regulującym w Polsce problematykę
zarządzania kryzysowego jest ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu
7
kryzysowym , która określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego, ich zadania w tej dziedzinie oraz zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego. Bardzo ważnym rozwiązaniem zawartym w ustawie było zdefiniowanie
podstawowych pojęć w zakresie zarządzania kryzysowego. Zdefiniowano: sytuację
kryzysową, infrastrukturę krytyczną, ochronę infrastruktury krytycznej, planowanie
cywilne oraz Narodowy System Pogotowia Kryzysowego.
Wówczas pojęcie zarządzanie kryzysowe określono jako ...działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem
narodowym, która polega na zapobieganiu 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.
Natomiast sytuację kryzysową zdefiniowano jako ...sytuację będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne
do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia
żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.
Ważną dla zarządzania kryzysowego infrastrukturę krytyczną opisano jako
...systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty,
w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. Wyszczególniono także jej systemy: zaopatrzenia w energię i paliwa, łączności i sieci
teleinformatycznych, finansowe, zaopatrzenia w żywność i wodę, ochrony zdrowia,
transportowe i komunikacyjne, ratownicze, zapewniające ciągłość działania administracji publicznej, produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.
6

Ustawa została zastąpiona nową, z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz.U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206)
7
Dz.U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590
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Konsekwentnie zdefiniowano także pojęcie ochrona infrastruktury krytycznej
określając, że jest to ...zespół przedsięwzięć organizacyjnych realizowanych w celu
zapewnienia funkcjonowania lub szybkiego odtworzenia infrastruktury krytycznej
na wypadek zagrożeń, w tym awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej
prawidłowe funkcjonowanie.
Planowanie cywilne określono jako ...całokształt przedsięwzięć organizacyjnych, polegających na opracowywaniu planów, w tym planów reagowania kryzysowego, i programów, mających na celu optymalne wykorzystanie dostępnych sił
i środków w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie stanów nadzwyczajnych
i w czasie wojny, w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania
do przejmowania nad nimi kontroli, reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz
odtwarzania infrastruktury i przywracania jej pierwotnego charakteru, ponadto planowanie w zakresie wspierania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie ich
użycia oraz planowanie wykorzystania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do
realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
Wprowadzono także nowe pojęcie, Narodowy System Pogotowia Kryzysowego (NSPK) i określono, że stanowią go ...realizowane przez organy administracji
rządowej oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zadania i procedury mające
na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad
nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań oraz reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.
Ustawa nakazywała tworzenie planów reagowania kryzysowego na poziomie
krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. W skład planów reagowania
kryzysowego wchodzi: plan główny; procedury reagowania kryzysowego określające zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny oraz załączniki funkcjonalne do planu głównego.
Za zarządzanie kryzysowe na terytorium kraju, zgodnie z ustawą, odpowiada Rada Ministrów, przy której powołano Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, jako organ opiniotwórczo-doradczy w sprawach inicjowania i koordy8
nowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego oraz pod9
ległe Prezesowi Rady Ministrów Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, zapewniające obsługę Rady Ministrów i Rządowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego
w sprawach zarządzania kryzysowego. Ustawa zobowiązywała ministrów i kierowników urzędów centralnych do utworzenia w swoich urzędach zespołów zarządzania kryzysowego.
Określając struktury zarządzania zapisano, że organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie województwa jest wojewoda a organem
pomocniczym wojewody w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego. Podobnie na terenie
powiatu za zarządzanie kryzysowe odpowiada starosta a organem pomocniczym
starosty jest powiatowy zespół zarządzania kryzysowego. Natomiast organem
odpowiadającym za zarządzanie kryzysowe na terenie gminy jest wójt, (burmistrz,
prezydent miasta) a organem pomocniczym jest gminny zespół zarządzania kryzysowego.
8

Zarządzenie Nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie organizacji i trybu
pracy Rządowego Zespołu zarządzania Kryzysowego (M.P. z 2008 r. Nr 61, poz. 538)
9
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (Dz. U. z 2008 r. Nr 128, poz. 821)
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W ustawie, w artykule 23 określono także cztery stopnie alarmowe, które może wprowadzić tylko Prezes Rady Ministrów z własnej inicjatywy, na wniosek właściwego ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody, Stopień alarmowy
może być wprowadzony na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo jego
części, w drodze zarządzenia:
- pierwszy stopień alarmowy – w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub innego zdarzenia, których rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia;
- drugi stopień alarmowy – w przypadku uzyskania informacji o możliwości
wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub innego zdarzenia,
powodujących zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;
- trzeci stopień alarmowy – w przypadku uzyskania informacji o osobach lub
organizacjach przygotowujących działania terrorystyczne godzące w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej lub wystąpienia aktów terroru godzących w bezpieczeństwo innych państw albo w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia innego zdarzenia godzącego w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw;
- czwarty stopień alarmowy – w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub innego zdarzenia, powodujących zagrożenie
bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw.
Ustawa przewidywała także pomoc żołnierzy. Mogła ona zostać udzielona, jeżeli w sytuacji kryzysowej użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub może
okazać się niewystarczające. Wówczas, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej,
Minister Obrony Narodowej, na wniosek wojewody, mógł przekazać do jego dyspozycji pododdziały lub oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wraz ze
skierowaniem ich do wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
Realizacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego oraz doświadczenia z licznych akcji ratowniczych uświadomiły konieczność dokonania zmian
w obowiązującej ustawie, które wpłynęłyby na szybsze i pełniejsze działania w tym
zakresie. Efektem tych refleksji i przemyśleń stała się propozycja Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Przedstawiono ją 17 grudnia 2008 roku w formie projekt zmiany ustawy o zarządzaniu kryzysowym, który w dniu 3 lutego 2009 roku został zaakceptowany przez
10
Radę Ministrów. Celem proponowanych zmian było wyeliminowanie licznych
wątpliwości powstałych w zakresie interpretacji zarówno pojęć jak i wielu zapisów
zawartych w ustawie, a przede wszystkim stworzenie efektywnego i czytelnego
systemu zarządzania kryzysowego.
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (druk nr
1699) wpłynął do Sejmu w dniu 12 lutego 2009 roku i został skierowany do Komisji
Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 17 lutego 2009 roku. Pierwsze czytanie w komisji miało miejsce juz w dniu 3 marca 2009 roku a pierwsze czytanie w
Sejmie RP miało miejsce w dniu 18 czerwca 2009 roku.
Na 44 posiedzeniu Sejmu RP w dniu 26 czerwca 2009 roku przeprowadzono
głosowanie, 263 posłów głosowało za przyjęciem ustawy, 152 było przeciw,
a 4 wstrzymało się od głosowania. Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi
Senatu RP w dniu 30 czerwca. Senat RP na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009 roku
10
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uchwalił poprawki do ustawy, które zostały przyjęte na 46 posiedzeniu Sejmu RP
w dniu 17 lipca 2009 roku. Ustawę przekazano Prezydentowi RP do podpisu w
11
dniu 20 lipca 2009 roku.
Istotą zmiany w ustawie z dnia 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy
12
o zarządzaniu kryzysowym jest rozszerzenie katalogu podejmowanych działań
o usuwanie skutków sytuacji kryzysowych oraz ograniczenie procesu odtwarzania
do zasobów infrastruktury krytycznej. Powyższe ograniczenie uwarunkowane jest
koniecznością koncentrowania się organów administracji publicznej tylko na tych
zasobach i infrastrukturze, które umożliwiają społeczeństwu przetrwanie w warunkach zaistniałych po sytuacji kryzysowej, a jednocześnie stwarzają warunki do
przeciwstawienia się nawrotom tej sytuacji albo powstałej w związku z zaistnieniem
nowych zagrożeń.
Zmianie ulega definicja sytuacji kryzysowej. Nowa definicja uzależnia zaistnienie sytuacji kryzysowej wyłącznie od wystąpienia sytuacji ...wpływającej negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.
Uściślono definicję zarządzanie kryzysowe, ...działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym,
która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku
wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.
Skonkretyzowano istotę ochrony infrastruktury krytycznej, którą należy
obecnie rozumieć jako ...wszelkie działania zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji
ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie.
Wprowadzono także nowe definicje pojęć niezbędnych w procesie zarządzania kryzysowego: cyklu planowania, siatki bezpieczeństwa, mapy zagrożenia, mapy ryzyka, zdarzenia o charakterze terrorystycznym.
Cykl planowania to ...okresowe realizowanie etapów: analizowania, programowania, opracowywania planu lub programu, jego wdrażanie, testowanie i
uruchamianie.
Siatka bezpieczeństwa to ...zestawienie potencjalnych zagrożeń ze wskazaniem podmiotu wiodącego przy ich usuwaniu oraz podmiotów współpracujących.
Mapa zagrożeń to ...mapa przedstawiająca obszar geograficzny objęty zasięgiem zagrożenia z uwzględnieniem różnych scenariuszy zdarzeń.
Mapa ryzyka to ...mapa lub opis przedstawiający potencjalnie negatywne
skutki oddziaływania zagrożenia na ludzi, środowisko, mienie i infrastrukturę.
Zdarzenie o charakterze terrorystycznym to ...sytuacja powstała na skutek
czynu określonego w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks kar-

11
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Ustawa z dnia 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2009 r., Nr
131, poz. 1076).
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ny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub zagrożenie zaistnienia takiego czynu,
13
mogącego doprowadzić do sytuacji kryzysowej.
W dalszych zmianach zawartych w artykułach 4 i 5 na nowo określono zadania z zakresu planowania cywilnego, które obecnie obejmują następujące rodzaje przedsięwzięć:
- przygotowanie planów zarządzania kryzysowego;
- przygotowanie struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych;
- przygotowanie i utrzymywanie zasobów niezbędnych do wykonania zadań
ujętych w planie zarządzania kryzysowego;
- utrzymywanie baz danych niezbędnych w procesie zarządzania kryzysowego;
- przygotowanie rozwiązań na wypadek zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej;
- zapewnienie spójności między planami zarządzania kryzysowego a innymi
planami sporządzanymi w tym zakresie przez właściwe organy administracji publicznej, których obowiązek wykonania wynika z odrębnych przepisów.
Powyższe zadania realizowane przez administrację publiczną powinny jednakże uwzględniać konieczność:
- zapewnienie funkcjonowania administracji publicznej w sytuacji kryzysowej;
- zapewnienie funkcjonowania i możliwości odtworzenia infrastruktury krytycznej;
- zapewnienie ciągłego monitorowania zagrożeń;
- racjonalne gospodarowanie siłami i środkami w sytuacjach kryzysowych;
- pomoc udzielaną ludności w zapewnieniu jej warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych.
W kolejnym artykule, 5. 1. dokonano zmiany nazwy planu, który obecnie jest
planem zarządzania, a nie reagowania. Zatem obecnie tworzy się Krajowy Plan
Zarządzania Kryzysowego oraz wojewódzkie, powiatowe i gminne plany zarządzania kryzysowego. W skład tych planów zarządzania kryzysowego wchodzą trzy
grupy elementów.
1) Plan główny zawiera: a) charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich
wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej, oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń, b) zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa, c) zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych;
2) Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, a w tym:
a) zadania w zakresie monitorowania zagrożeń, b) tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej, c) procedury reagowania kryzy-

13

Art. 115 § 20. Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą
pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu: 1) poważnego
zastraszenia wielu osób; 2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego
państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności;
3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa
lub organizacji międzynarodowej - a także groźba popełnienia takiego czynu.
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sowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych,
d) współdziałanie między siłami, o których mowa w lit. b;
3) Załączniki funkcjonalne planu głównego określające: a) procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej, b) organizację łączności, c) organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania, d) zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń, e) organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych,
f) organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej, g) organizację ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego obszaru, h) wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w planie zarządzania kryzysowego, i) zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód,
j) procedury uruchamiania rezerw państwowych, k) wykaz infrastruktury
krytycznej znajdującej się odpowiednio na terenie województwa, powiatu
lub gminy, objętej planem zarządzania kryzysowego, l) priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej.
Plany zarządzania kryzysowego podlegają systematycznej aktualizacji, a cykl
planowania nie może być dłuższy niż dwa lata. Cykl planowania realizują właściwe
organy administracji publicznej oraz podmioty przewidywane do realizacji przedsięwzięć określonych w planie zarządzania kryzysowego, w zakresie ich dotyczącym. Plany zarządzania kryzysowego muszą być uzgadniane z kierownikami jednostek organizacyjnych, w zakresie ich dotyczącym, planowanych do wykorzystania przy realizacji przedsięwzięć określonych w planie.
Koordynację przygotowania Raportu zapewnia dyrektor Rządowego Centrum
Bezpieczeństwa, a w części dotyczącej zagrożeń o charakterze terrorystycznym,
mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Wprowadzono nowy artykuł 5a, który określił, że na potrzeby Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego wprowadza się obowiązek sporządzania przez ministrów i kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Raport jest dokumentem zawierającym
następujące elementy:
- wskazanie najważniejszych zagrożeń przez stworzenie mapy ryzyka;
- określenie celów strategicznych;
- określenie priorytetów w reagowaniu na określone zagrożenia;
- wskazanie sił i środków niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych;
- programowanie zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przez
uwzględnianie regionalnych i lokalnych inicjatyw;
- wnioski zawierające hierarchicznie uporządkowaną listę przedsięwzięć
niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych.
Raport o zagrożeniach ma służyć zapewnieniu spójności pomiędzy planami
zarządzania kryzysowego a innymi planami, których obowiązek wykonania wynika
z innych przepisów. Ma to doprowadzić do urealnienia planowanych działań oraz
wyeliminowania przedsięwzięć, które się dublują.
Kolejny nowy artykuł 5b poświęcono problematyce Narodowego Programu
Ochrony Infrastruktury Krytycznej, który pozwoli wyodrębnić obiekty, urządzenia,
instalacje i usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz słu-
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żące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej,
instytucji i przedsiębiorców.
Zmiana pojęcia ochrona infrastruktury krytycznej stanowiła bazę wyjściową do
bardziej „poważnego” potraktowania tej problematyki. W nowo dodanym artykule
5b. 1 zapisano, że Rada Ministrów przyjmuje, w drodze uchwały, Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, którego celem jest stworzenie warunków do poprawy bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, w szczególności w zakresie:
- zapobiegania zakłóceniom funkcjonowania infrastruktury krytycznej;
- przygotowania na sytuacje kryzysowe mogące niekorzystnie wpłynąć na
infrastrukturę krytyczną;
- reagowania w sytuacjach zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej;
- odtwarzania infrastruktury krytycznej.
Program ten określa narodowe priorytety, cele, wymagania oraz standardy,
służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej; ministrów kierujących działami administracji rządowej i kierowników urzędów centralnych odpowiedzialnych za systemy, o których mowa w art. 3 pkt 2; szczegółowe
kryteria pozwalające wyodrębnić obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące
w skład systemów infrastruktury krytycznej, biorąc pod uwagę ich znaczenie dla
funkcjonowania państwa i zaspokojenia potrzeb obywateli.
Zgodnie z zapisem ustawowym Program ten przygotowuje dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z ministrami i kierownikami urzędów centralnych odpowiedzialnymi za systemy oraz właściwymi w sprawach bezpieczeństwa narodowego. Program podlega aktualizacji nie rzadziej niż raz na dwa
lata.
Na nowo określono rolę i zadania Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej. Tera na nim spoczywa
odpowiedzialność za sporządzanie jednolitego wykazu obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej z podziałem na systemy. Zadanie to realizuje we współpracy z odpowiednimi ministrami odpowiedzialnymi za systemy. On także opracowuje wyciągi z wykazu infrastruktury krytycznej
znajdującej się w danym systemie oraz przekazuje je ministrom i kierownikom
urzędów centralnych odpowiedzialnym za dany system. W zakresie jego obowiązków jest opracowanie wyciągów z wykazu infrastruktury krytycznej, znajdującej się
na terenie województw oraz przekazania ich właściwym wojewodom. Dyrektor ma
także przekazać informację posiadaczom samoistnym i zależnym o ujęciu w wykazie obiektów, instalacji lub urządzeń, których są właścicielami.
Ponadto, w celu uwzględnienia wszystkich istotnych dla bezpieczeństwa
obiektów, wojewodowie, jeżeli istnieje potrzeba wynikająca z wojewódzkiego planu
zarządzania kryzysowego, są upoważnieni do przekazywania niezbędnej informacji o infrastrukturze krytycznej na terenie województwa właściwemu organowi administracji publicznej działającemu na ich terenie, z zachowaniem przepisów
o ochronie informacji niejawnych.
Nowy artykuł 12a podkreśla rolę organów administracji rządowej właściwych
w sprawach rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania zagrożeń, w tym szczególna rolę szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który otrzymał ustawowe
upoważnienie do udzielania zaleceń, w celu ochrony infrastruktury krytycznej, or-
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ganom i podmiotom zagrożonym działaniami o charakterze terrorystycznym. Cała
problematyka wchodząca z zakresu zdarzeń o charakterze terrorystycznym została
objęta obowiązkiem współpracy z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Jednocześnie przepis umożliwia szefowi ABW przekazywanie do tych podmiotów
niezbędnych informacji służących przeciwdziałaniu tym zagrożeniom, także uzyskanych w toku działalności.
Zmiana zawarta w artykule 13 przewiduje możliwość innego niż dotychczas
usytuowania centrów zarządzania kryzysowego. Centra zarządzania kryzysowego
nie będą musiały mieścić się w siedzibach urzędów, jak dotychczas. Będą mogły
być zorganizowane na bazie właściwych służb, inspekcji lub straży. Tym samym
...uznaje się obowiązek utworzenia centrum zarządzania kryzysowego za spełniony jeżeli organ utworzył komórkę organizacyjną w urzędzie go obsługującym lub
jednostkę organizacyjną jemu podległą lub nadzorowaną, odpowiedzialną za pełnienie całodobowych dyżurów i stwarzającą gwarancję realizacji zadań.
Zmiany zawarte w artykułach od 14 do 19 dotyczą skonkretyzowania problematyki monitorowania, planowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń na
terenie województwa, powiatu i gminy. Potwierdza się obowiązek tworzenia, na
każdym szczeblu podziału terytorialnego, centrów zarządzania kryzysowego.
Określa się zakres zadań z zakresu planowania cywilnego. Nakłada na ministra
właściwego do spraw wewnętrznych obowiązek zatwierdzania wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego. Zobowiązano wojewodę, starostę i wójta do współdziałania z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
Ustawodawca określił, że plany zarządzania kryzysowego na wszystkich
szczeblach administracji, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zostaną sporządzone w terminie dziewięciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Jednocześnie plany reagowania kryzysowego, przygotowane na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
pozostają w mocy do czasu ich aktualizacji w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Ustawodawca zobowiązał Prezesa Rady Ministrów do wydania rozporządzeń
wykonawczych w następujących zakresach:
- sposobu, trybu i terminów opracowania Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, biorąc pod uwagę konieczność zapewniania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa narodowego;
- sposobu realizacji określonych w ustawie obowiązków i współpracy w zakresie programu przez organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo narodowe z właścicielami oraz posiadaczami
samoistnymi i zależnymi obiektów, instalacji, urządzeń i usług infrastruktury
krytycznej oraz innymi organami i służbami publicznymi;
- sposobu tworzenia, aktualizacji oraz struktury planów ochrony infrastruktury krytycznej przez posiadaczy samoistnych i zależnych a także warunki
i tryb uznania spełnienia obowiązku posiadania planu odpowiadającego
wymogom planu ochrony infrastruktury krytycznej;
- wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego
z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z członkostwa w Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego oraz organy odpowiedzialne za ich uruchamianie.
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Wszystkie zmiany wprowadzone do ustawy mają jeden podstawowy cel. Chodzi o to by być przygotowanym do sytuacji kryzysowej tzn. nie zajmować sie kryzysem dopiero w momencie kiedy nastąpi, ale dużo wcześniej, podejmując działania,
które będą zapobiegały powstawaniu sytuacji kryzysowych a w momencie ich wystąpienia pozwolą na szybkie i skuteczne ich rozwiązywanie.
Prezydent RP Lech Kaczyński po podpisaniu ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym zapowiedział w dniu 6 sierpnia 2009 roku, że po wejściu jej
w życie niektóre zapisy zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego.
Wątpliwości Prezydenta Lecha Kaczyńskiego budzą artykuły, które dają szerokie uprawnienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ustawa nakłada obowiązek przekazywania ABW nie tylko informacji o zagrożeniach o charakterze terrorystycznym, lecz również zagrożeniach dotyczących działań, które mogą prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, mienia w znacznych rozmiarach, dziedzictwa narodowego lub środowiska. Zdaniem Prezydenta RP zapis ten nie jest
wystarczająco precyzyjny. Podobnie jak artykuł mówiący o tym, że ABW może
zlecać niektóre swoje zadania innym instytucjom. Nowelizacja nie precyzuje o jakie
instytucje chodzi. Prezydent RP Lech Kaczyński mając na uwadze znaczenie
ustawy dla bezpieczeństwa obywateli nie zdecydował się na wetowanie całej no14
welizacji.
Zgonie z zapowiedzią, stosowny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, od
15
Prezydenta RP wpłynął w dniu 20 sierpnia 2009 roku. Ustawie tej Prezydent RP
zarzucił niezgodność:
- art. 1 pkt 3 w zakresie art. 5 – w części dotyczącej tworzenia Krajowego
Planu Zarządzania Kryzysowego, art. 1 pkt 4 w zakresie dotyczącym dodanych art. 5a i 5b i art. 1 pkt 21 w zakresie art. 23 w części dotyczącej
wprowadzania przez Prezesa Rady Ministrów, ministrów i kierowników
urzędów centralnych stopni alarmowych z wyrażoną w Preambule zasadą
współdziałania władz, art. 2 i art. 126 ust. 1 i 2 Konstytucji,
- art. 1 pkt 4 w zakresie dotyczącym dodanych art. 5a ust. 5 i art. 5b ust. 2
pkt 3 z art. 93 ust. 1 Konstytucji,
- art. 1 pkt 4 w zakresie dotyczącym dodanego art. 5b ust. 7 pkt 4 z art. 22,
art. 31 ust. 3, art. 64, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji,
- art. 1 pkt 12 w zakresie dotyczącym dodanego art. 12a ust. 2 i 3 z art. 2
Konstytucji.
Zdaniem autorów nie jest to ostateczny koniec zmian w ustawie o zarządzaniu
kryzysowym, nie tylko wynikających z różnych poglądów na sposób funkcjonowania instytucji zapewniających bezpieczeństwo obywateli, ale także ze względu na
charakter zmieniających się wyzwań jakie coraz częściej się pojawiają.

14

Więcej ABW w firmach. „Rzeczypospolita” Nr 149(8355) z 27/28 czerwca 2009; Ustawa za dobra dla
służb, Rzeczypospolita Nr 185(8391) z 8/9 sierpnia 2009
15
www.prezydent.pl pobrano1.09.2009
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Helena MAREK
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
WYSTĘPOWANIE WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ NATURALNYCH
NA TERENIE POLSKI
Wprowadzenie
Obszar Polski narażony jest na występowanie zagrożeń naturalnych. Mimo,
iż warunki geograficzne naszego kraju wskazują generalnie na umiarkowane cechy
klimatu, a budowa geologiczna na łagodne w większości obszaru ukształtowanie
terenu oraz asejsmiczność, występujące współcześnie na terenie Polski ekstremalne zjawiska naturalne są dowodem, iż zagrożenie rzeczywiście istnieje. Zjawiska te niejednokrotnie miały charakter katastrofy, a nawet klęski żywiołowej. Obecnie, wraz z rozwojem cywilizacyjnym wzrasta ich liczba, zasięg oraz intensywność.
Jedną z najbardziej nasilających się w ostatnich latach zmian środowiskowych jest
globalne ocieplenie klimatu, a jego skutkiem wzrost częstotliwości takich katastrof
jak powodzie, huragany i wichury, długotrwałe susze. Należy również zwrócić
uwagę na inne zjawiska naturalne, związane z działalnością gospodarczą człowieka, a mianowicie indukowane wstrząsy sejsmiczne, wywołane na terenie Polski
głównie przez górnictwo.
Ponieważ często nie zdajemy sobie sprawy z niebezpieczeństwa, nie czujemy
potrzeby aby się do niego odpowiednio, w miarę naszych możliwości, przygotować. W większości przypadków nie jesteśmy oczywiście w stanie zapobiec wystąpieniu groźnego zdarzenia, ale ważna jest umiejętność prawidłowego zachowania
się, gdy ma ono miejsce. Aby więc nauczyć się postępowania w sytuacji kryzysowej, istotnym aspektem będzie uświadomienie sobie, że niebezpieczeństwo rzeczywiście istnieje i może mieć katastrofalne skutki. Zagadnienie to jest istotne ze
względu na zachodzące obecnie zmiany w środowisku naturalnym, prowadzące do
nasilenia się katastrofalnych zjawisk przyrodniczych. Na zmiany te w dużym stopniu wpływ ma człowiek, który przekształca naturalny krajobraz, nie zdając sobie
sprawy z niebezpieczeństwa jakie tym samym sprowadza na siebie i swoje otoczenie.
Charakterystyka wybranych zagrożeń naturalnych Polski
Zagrożenie naturalne to sytuacja związana z działaniem sił natury, w czasie
trwania której przewidywane jest lub występuje niebezpieczeństwo powodujące
straty ekonomiczne i poza ekonomiczne, w tym utratę zdrowia, życia, mienia lud1
ności, a także szkody w ekosystemach i infrastrukturze. Zjawisko takie może mieć
charakter katastrofy, a nawet klęski żywiołowej. W ujęciu prawnym klęskę żywiołową definiuje się jako „(…) katastrofę naturalną lub awarię techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo
środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie
podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji, działających pod
2
jednolitym kierownictwem.”
1
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej: Bieżące zagrożenia.
www.prognoza-pogody.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/biez_zagroz.html. Pobrano 11.01.2008, g. 20.00
2
Ustawa z dnia 18.04.2002r, o stanie klęski żywiołowej. Dz. U. z dnia 22.05.2002r., Art.3, ust.1.
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Zagrożenia naturalne na terenie Polski, które powodują najbardziej katastrofalne skutki, nie tylko dla życia i gospodarki człowieka, ale również dla środowiska
naturalnego to zjawiska hydrologiczne, takie jak powodzie i ekstremalne susze, a
także atmosferyczne, czyli silne wiatry, w postaci wichur lub niszczycielskich trąb
powietrznych. Są one związane głównie z klimatem i jego zmianami, wynikającymi
według naukowców przede wszystkim z negatywnego wpływu rozwoju cywilizacji
3
ludzkiej na siły przyrody. Ostatnią grupą zagrożeń, na którą należy zwrócić uwagę
są wstrząsy sejsmiczne, związane głównie z działalnością gospodarczą człowieka,
eksploatacją złóż węgla, rud miedzi, itp.
Powodzie
Powódź jest pojęciem ekonomicznym, definiowanym jako ekstremalny przypadek wezbrania, czyli podniesienia stanu wody w rzece, będący przyczyną zniszczenia środowiska, infrastruktury i mienia, mogący także spowodować śmierć ludzi
4
i zwierząt. Oprócz klimatycznych oraz hydrologicznych przyczyn powstawania
powodzi, istotną rolę odgrywają również czynniki antropogeniczne. W ostatnich
latach zjawiska powodziowe występują coraz częściej i mają gwałtowniejszy przebieg, co według naukowców jest następstwem działalności człowieka. Zagospodarowanie terenu dorzeczy, zmiany sposobu użytkowania ziemi polegające na zastępowaniu lasów gruntami ornymi, łąkami czy pastwiskami, często zakłócają natural5
ny obieg wody na znacznych obszarach. Niekorzystny wpływ na stosunki wodne
mają również nieprawidłowo prowadzone zabiegi melioracyjne. W wyniku osuszenia znacznej liczby bagien i torfowisk zatrzymujących wodę w porach gleby i na
6
powierzchni, wyraźnie zmniejszyła się zdolność retencyjna wielu dorzeczy. Zagrożenie spotęgowane jest intensyfikacją procesów urbanizacyjnych, których rozwój
nastąpił w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Budowa osiedli, dróg, parkingów i
innych elementów infrastruktury wiąże się z pokrywaniem dużych fragmentów terenu betonem i asfaltem. Skutkiem tych działań jest zwiększenie obszaru powierzchni uszczelnionych, co powoduje znaczne ograniczenie możliwości wchłaniania wody opadowej przez glebę oraz przyspieszenie jej spływu powierzchniowego do rzeki. Często występującym zjawiskiem w miejscach zurbanizowanych
7
jest podtapianie ulic, piwnic oraz innych obiektów.
Ostatnim przykładem nieracjonalnej działalności człowieka, na jaki warto
zwrócić uwagę, jest regulacja rzek i budowa wałów przeciwpowodziowych w odległości zbyt małej od koryta rzeki, w celu zagospodarowania jak największej części
doliny. Regulacja rzeki powoduje skracanie jej biegu oraz zwężanie lub pogłębianie
koryta, czego efektem jest większy spadek rzeki i szybszy przepływ wody. Obwałowanie odcinka rzeki chroni oczywiście w pewnych granicach tereny do niego
przyległe, z drugiej jednak strony, poprzez zmniejszenie przepustowości koryta,

3

S. K. Więckowski: Przyrodnicze podstawy inżynierii środowiska. Kielce 2000, s. 31-33.
E. Bajkiewicz - Grabowska, Z. Mikulski: Hydrologia ogólna. Warszawa 2007, s. 177.
5
Tekst pochodzi z pracy doktorskiej p.t.: Skuteczność działania zielonego dachu jako obiektu służącego retencji wód deszczowych na obszarach zurbanizowanych. Autorstwa E. Drożdżal.
Politechnika
Krakowska,
Kraków
2004.
www.oki.krakow.rzgw.gov.pl/Article.aspx?tid=tabPowodz&id=edu. Pobrano 12.01.2008, g.20.00
6
A. Drab-Kurowska: Zagrożenia środowiska, powodowane przez działalność człowieka. W: K. Małachowski (red): Gospodarka a środowisko i ekologia. Warszawa 2007, s. 158.
7
E. Drożdżal, op. cit.
4
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powoduje wzrost spiętrzenia się fali powodziowej i przyspieszenie jej prędkości.
Budowa wałów, a także regulacja rzek należą do skutecznych metod ochrony
przeciwpowodziowej pod warunkiem, że stosowane są z umiarem i na niewielkich
obszarach. Współcześnie jednak, przy masowym zastosowaniu, paradoksalnie
9
powodują często zwiększenie zagrożenia.
Występowanie powodzi na obszarze Polski.
W drugiej połowie XX wieku na terenie naszego kraju sklasyfikowano 15 powodzi o charakterze regionalnym oraz liczniejsze lokalne powodzie, które można
zaliczyć do zjawisk katastrofalnych z powodu znacznych ofiar w ludziach i strat
materialnych. Pod koniec XX wieku zaobserwowano coraz gwałtowniejszy charakter powodzi regionalnych, a przy tym także zwiększenie obszaru, na którym wystą10
piły. Przykładem takiego właśnie zjawiska była tzw. „powódź tysiąclecia”, która
nawiedziła Europę Środkową w lipcu 1997 roku. Objęła ona przede wszystkim
Odrę wraz z jej dopływami na terenie Czech, gdzie się rozpoczęła, następnie Pol11
skę oraz Niemcy. Wywołały ją kilkudniowe deszcze, trzykrotnie przekraczające
12
miesięczną średnią sumę opadów dla tego obszaru. W dorzeczu górnej Odry fala
powodziowa była o prawie trzy metry większa od dotychczas notowanych stanów
wód na tym obszarze. Zalane lub podtopione zostały niemal wszystkie miejscowości leżące nad górną i środkową Odrą, w tym duże aglomeracje miejskie, jak: Racibórz, Opole, Wrocław, Frankfurt nad Odrą, Słubice oraz Kostrzyn. Bilans powodzi
to 200.000 osób ewakuowanych, 55 ofiar śmiertelnych, 1.362 miejscowości całkowicie zalane; zniszczonych 480 mostów i około 1.100 km wałów przeciwpowo13
dziowych.
W lipcu 2001 roku ulewne opady deszczu występujące ze zmienną intensywnością, wywołały zagrożenie powodziowe w dorzeczu Wisły. Stany alarmowe zostały przekroczone na odcinku ponad 300 km, od Sandomierza aż do Włocławka.
Utrzymywały się one przez 2 do 3 dni, co spowodowało przesiąkanie wałów przeciwpowodziowych i ich przerwanie w niektórych miejscach. Ogólne straty oszaco14
wano na 4 miliardy złotych.
W ostatnich 10 latach obserwuje się zdecydowanie więcej powodzi lokalnych
na obszarach aglomeracji miejskich. Zjawiska takie miały miejsce m. in. w 2001
15
roku w Gdańsku, oraz Łodzi, a rok później w Warszawie.
Susze
Susza to w sensie hydrologicznym okres ekstremalnie niskich stanów wody w
korycie rzeki spowodowany ograniczonym jej zasilaniem wynikającym z wyczerpy8
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wania się zasobów wodnych zlewni. Przyczyną powstawania tego zjawiska jest
zbyt mała ilość opadów deszczu lub ich brak w półroczu letnim, połączone zazwyczaj z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza oraz intensywnym
16
parowaniem. Susza jest zjawiskiem rozwijającym się powoli, jednakże jej konsekwencje są porównywalne ze skutkami gwałtownych katastrof naturalnych rozpoczynających się nagle. Trudno dokładnie określić jej zasięg terytorialny, a także
przedział czasu, w którym zjawisko to zaczyna się i kończy. Jednym z jej efektów
jest wzrost zagrożenia pożarowego i ekologicznego. Rozpatrując pojęcie suszy w
kategoriach poza przyrodniczych, możemy tu mówić o zjawisku społecznoekonomicznym. Zmniejszenie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych ma
bardzo poważne konsekwencje dla gospodarki człowieka, przede wszystkim w
zakresie rolnictwa oraz tych gałęzi przemysłu, które intensywnie eksploatują wodę,
17
a także dla gospodarki komunalnej.
Susza jest kolejnym przykładem zagrożenia naturalnego, na które wpływ mają
nie tylko siły natury, ale także działalność człowieka. Podobnie jak w przypadku
powodzi, regulacja rzeki, zmniejszenie jej przepływu, zmiany sposobu użytkowania
gruntu czy też jego ukształtowania, naruszają naturalne ekosystemy wodne na
18
znacznych obszarach i mogą mieć niebezpieczne, a nawet katastroficzne skutki.
Niewłaściwie przeprowadzone zabiegi melioracyjne dotyczące zarówno wód powierzchniowych jak i płytkich wód podziemnych, powodują odwodnienie i przesuszenie gruntów.
Współczesne problemy oraz prognozy związane ze zjawiskiem suszy na obszarze Polski
Polska zaliczana jest do krajów o ubogich zasobach wodnych. Deficyt ten wynika jednak nie tylko z warunków klimatycznych, ale także z nierównomiernego
rozmieszczenia terytorialnego oraz ze złej jakości wód. Dla zagospodarowania
zasobów istotne są zbiorniki retencyjne, czyli budowle pozwalające na regulację
odpływu rzecznego. Na obszarze Polski znajduje się około 100 takich zbiorników.
3
Posiadają one łączną pojemność około 4 mld m . Niestety zatrzymują jedynie 6%
odpływu rocznego, co nie zapewnia dostatecznej ochrony przed okresowymi defi19
cytami lub nadmiarami wody.
Wystąpienie suszy na obszarze naszego kraju ma miejsce raz na 4 do 7 lat,
przy czym od połowy XX wieku obserwuje się dużą regularność w pojawianiu się
tego zjawiska. W obliczu prawdopodobnych globalnych zmian klimatycznych, w
niedalekiej przyszłości może wzrosnąć ryzyko wystąpienia suszy w okresie wiosennym, szczególnie groźnej ze względu na bardzo istotne znaczenie wody w
początkowej fazie procesu wegetacji roślin. Scenariusz zmian klimatu w Polsce
przewiduje wzrost średniej rocznej temperatury powietrza. Jednocześnie należy
20
spodziewać się spadku rocznej sumy opadów atmosferycznych.
16
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Susza, która nawiedziła prawie całe terytorium Polski w 1992 roku, rozpoczęła
się już w kwietniu. Okres katastrofalnie niemal niskich opadów trwał w niektórych
rejonach nawet przez 50 dni. Niedobór wody spowodował spadek plonów w rolnictwie oraz brak pasz, a w konsekwencji wzrost cen żywności. Szacuje się, iż plony
wyniosły wtedy 35 – 65% potencjalnych możliwości glebowych naszego kraju.
Gwałtownie wzrosła liczba pożarów. We wrześniu ogień strawił 10.000 hektarów
lasu w okolicy Kuźni Raciborskiej. W wyniku znacznie mniejszego przepływu
w rzekach nastąpiło zagęszczenie substancji chemicznych pochodzących z punktowych źródeł zanieczyszczeń, co spowodowało zwiększenie zasolenia Wisły
21
o 500%. Do wielu miejscowości wodę dla ludności dowożono beczkowozami.
W 2006 roku znaczny deficyt wody, trwający od czerwca, spowodował przede
wszystkim szkody w rolnictwie. Plony zbóż były ogółem o 18,9% mniejsze niż
22
w roku poprzednim.
Silne wiatry
Wiatrem nazywamy poziomą składową ruchu powietrza względem powierzchni ziemi. Tworzy się on w wyniku oddziaływania sił powstających w niejednorodnym polu ciśnienia w obrębie atmosfery. Do oceny jego prędkości stosuje się,
oprócz regularnych pomiarów anemometrycznych, opisową skalę opracowaną
przez Francisa Beauforta, stworzoną w latach 1806 – 1808. Skala ta pozwala
oszacować prędkości wiatru na podstawie opisu skutków jego działania na lądzie
23
oraz w wodzie.
Współczesne zagrożenia związane z silnymi wiatrami na obszarze Polski
Strefa klimatu umiarkowanego, w której leży Polska, jest narażona na występowanie wichur, czasem gwałtownych, związanych z ogólną cyrkulacją atmosfery
w danej strefie szerokości geograficznej, a także na powstawanie silnych wiatrów
lokalnych (np. wiatry górskie: halny, fen) i tworzenie się trąb powietrznych. Te ekstremalne zjawiska, które w ostatnich latach coraz częściej nawiedzają obszar naszego kraju, stanowią obok powodzi największe zagrożenie życia oraz poważne
24
straty gospodarcze.
Wichury, zjawiska typowe dla naszej szerokości geograficznej, pojawiają się
25
na terenie całego kraju, w okresie od listopada do marca. Mogą one powodować
katastrofalne skutki, tak jak wichura, która przeszła nad Polską w styczniu 2007
roku. Zginęło wtedy 6 osób, a 36 zostało rannych. Zniszczonych pół tysiąca gospodarstw, zerwane dachy budynków, utrudnienia na drogach i torach kolejowych,
uszkodzone linie wysokiego napięcia oraz przerwy w dostawie energii elektrycznej
to także skutki tej samej wichury. Prędkości wiatru osiągały wtedy w porywach 36
26
m/s na zachodzie i południu kraju, a w Płocku odnotowano poryw do 39 m/s.
Wartości te według skali Beauforta odpowiadają huraganom.
21
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Zagrożeniem szczególnie niebezpiecznym jest trąba powietrzna, czyli silny wir
przemieszczający się z prędkością 8 – 11 m/s. Warunki sprzyjające powstaniu tego
zjawiska to znaczna różnica temperatury i wilgotności na granicy dwóch mas powietrza. Wir ma postać ciemnego leja zwężającego się ku dołowi, dochodzącego
do powierzchni ziemi. To właśnie w tym zwężeniu powstaje wiatr o największej
prędkości, od 50 do 100 m/s. Katastrofalne skutki przejścia trąby powodują jednak
nie tylko duże prędkości wirującego powietrza, ale również ogromna siła ssąca
powstająca w osi wiru, gdzie gwałtownie spada ciśnienie. Siła ta jest w stanie wyrwać drzewa z korzeniami, porwać ludzi, auta, dachy budynków i przenieść je na
odległość kilkudziesięciu metrów. Czas trwania tego zjawiska w danym miejscu
27
wynosi od kilku sekund do kilku minut.
Trąby powietrzne tworzą się na obszarze naszego kraju w letniej porze roku,
od czerwca do sierpnia. Na podstawie zebranych danych oceniono, iż trąby powietrzne pojawiają się w Polsce z częstotliwością 1 do 4 razy w ciągu roku. W lipcu
2002 r. wyjątkowo silny wir miał miejsce na obszarze Pojezierza Mazurskiego kosząc lub ukręcając drzewa z powierzchni około 44 hektarów Puszczy Piskiej. Dwa
lata później, również w lipcu, trąby powietrzne przeszły przez kilka miejscowości
środkowej i wschodniej części Polski. Wystąpiły one głównie na skraju dużych
kompleksów leśnych Puszczy Kampinoskiej i Białowieskiej. Skutki trąby w jednej z
28
miejscowości, o nazwie Wiktorów, to kompletnie zniszczone obiekty budowlane.
Wstrząsy sejsmiczne
Trzęsienie ziemi polega na nagłym przemieszczeniu się mas skalnych w obrębie skorupy ziemskiej powodującym drgania, które rozchodzą się w postaci fal
sprężystych. Fale te zwane sejsmicznymi, po dojściu do powierzchni ziemi dają się
29
odczuć jako wstrząsy. Ze względu na przyczyny ich powstawania wyróżnia się
trzy główne typy trzęsień ziemi, z czego na terenie Polski obserwujemy dwa: tektoniczny oraz zapadowy. Wstrząsy tektoniczne powstają w wyniku nagłego rozładowania naprężeń nagromadzonych w ośrodku skalnym. Proces ten odbywa się w
strefach aktywnych sejsmicznie. Drugi typ wstrząsów, czyli zapadowy, powstaje w
wyniku osiadania stropów skalnych nad pustą przestrzenią, w przypowierzchniowej
strefie skorupy ziemskiej. Wywołane są czynnikami naturalnymi lub działalnością
człowieka, głównie eksploatacją górniczą. W tym przypadku mówimy o wstrząsach
30
indukowanych lub tąpnięciach.
Aby ocenić siłę omawianego zjawiska stosuje się skalę intensywności oraz
skalę wielkości, czyli magnitudy wstrząsu. Pierwsza z nich opiera się głównie na
ocenie szkód wyrządzonych przez trzęsienie i nie jest w związku z tym zbyt dokładna. Dla ściślejszej charakterystyki wstrząsu używa się więc skali magnitud
opracowanej przez Richtera. Magnituda to wielkość liczbowa obliczana na podstawie analizy sejsmogramu, czyli wykresu będącego obrazem drgań fal sejsmicz31
nych.
27
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Występowanie zapadowych trzęsień ziemi na obszarze Polski.
Wstrząsy sejsmiczne na terenie Polski są słabe i mają w większości charakter
zapadowy. Najczęstszą przyczyną występowania zapadowych trzęsień ziemi jest
osiadanie stropów jaskiń krasowych (Wyżyna Krakowsko – Częstochowska) oraz
próżni w obrębie formacji solnych (Pomorze). Najgroźniejsze w skutkach są jednak
trzęsienia wywołane osiadaniem stropów wyrobisk górniczych. Obszarami szczególnie narażonymi są tu: Górnośląskie Zagłębie Węglowe oraz Lubińsko - Głogowski Okręg Miedziowy. Chociaż tąpnięcia są odczuwane na niewielkim obszarze a
ich magnituda wynosi maksymalnie do 3,9 stopnia w skali Richtera, mogą one
poczynić znaczne szkody na powierzchni ziemi, szczególnie w rejonach silnie zurbanizowanych. Najbardziej niebezpieczne są jednak dla ludzi pracujących w kopalniach, dla których zapadnięcie się stropu wyrobiska może stanowić bezpośred32
nie zagrożenie życia.
W dniu 16 maja 2002 r. nastąpił tragiczny w skutkach wstrząs w Kopalni Węgla Kamiennego „Marcel” w Radlinie na Górnym Śląsku. Spowodował on zawalenie się stropu podziemnego chodnika na długości 15,5 m. W momencie zdarzenia
w strefie bezpośredniego zagrożenia zawałem znalazła się dziewięcioosobowa
grupa górników, z których ośmiu uratowało się, natomiast dziewiąty, przysypany
rumoszem skalnym, stracił życie. W sierpniu tego samego roku doszło do wstrząsu
w Kopalni „Wesoła” w Mysłowicach. Spośród siedmiu górników pracujących wtedy
33
w strefie zagrożonej, dwóch uwięzionych w zawale straciło życie.
Występowanie tektonicznych trzęsień ziemi na obszarze Polski
Wstrząsy tektoniczne na terenie Polski powstają w wyniku naprężeń w strefach uskoków i głębokich rozłamów wewnątrz litosfery, ale także naprężeń wywołanych poglacjalnym wypiętrzaniem obszaru Europy północnej. Są związane z
następującymi jednostkami geologicznymi: Sudety, blok przedsudecki, Karpaty w
rejonie pienińskiego pasa skałkowego oraz krawędź wschodnioeuropejskiej platformy prekambryjskiej rozciągająca się na terenie Polski w kierunku NW – SE, od
34
Koszalina, przez Grudziądz, okolice Warszawy do Tomaszowa Lubelskiego.
Choć trzęsienia ziemi na obszarze Polski są rzadkie i na ogół słabe, zdarzały się w naszej historii takie, które niszczyły budynki oraz zmieniały ukształtowanie terenu. Ograniczając się jednak do XXI wieku, warto wspomnieć wstrząs o
sile 5,0 stopni w skali Richtera, zaobserwowany na Warmii i Mazurach, który wystąpił we wrześniu 2004 roku. Jego ognisko znajdowało się pod Półwyspem Sambijskim, na głębokości 20 kilometrów. Tego samego dnia miał miejsce drugi, silniejszy wstrząs o wielkości 5,3 stopnia. W Kaliningradzie trzęsły się meble, chwiały
kominy i drżały szyby. W Suwałkach stwierdzono w ponad 20 budynkach zarysowania i pęknięcia ścian. Trzęsienie było odczuwane w Gdańsku, Gdyni i Malborku.
Jego przyczyna związana była albo z poglacjalnym podnoszeniem się północnej
Europy, albo z przemieszczeniem mas skalnych wzdłuż uskoku ciągnącego się od
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Suwałk do Kaliningradu. Zjawiska o takiej wielkości nie zaobserwowano w Polsce
35
od kilkuset lat a w omawianym rejonie nigdy.
Zakończenie
Głównym celem artykułu było omówienie wybranych, współczesnych zagrożeń naturalnych występujących w Polsce, a także zwrócenie uwagi na negatywne
skutki, jakie poprzez swoją działalność powoduje w środowisku naturalnym człowiek. Innymi słowy, autor starał się udowodnić, że intensywność i zasięg oraz częstotliwość pojawiania się niebezpiecznych zjawisk przyrodniczych na terenie Polski
w ciągu ostatnich kilkunastu lat, były w znacznym stopniu następstwem rozwoju
gospodarczego, chaotycznej urbanizacji oraz braku powiązania wysoko rozwiniętej
techniki i technologii z wymogami środowiska naturalnego. To wszystko doprowadziło do załamania równowagi przyrodniczej, powodując w konsekwencji zagrożenie nie tylko dla naturalnych ekosystemów, ale również dla człowieka i jego otoczenia.
W rozważaniach tych należy pamiętać, iż obecny poziom wiedzy oraz środki
techniki, które mają zapewnić człowiekowi bezpieczeństwo i ochronę przed zagrożeniami naturalnymi, nie są wystarczające. Ważna jest świadomość, iż my sami,
poprzez odpowiednią wiedzę i przygotowanie, możemy do pewnego stopnia zadbać o swoje bezpieczeństwo, uchronić siebie, swoich bliskich oraz mienie przed
zagrożeniem, które mogłoby wystąpić w przyszłości.
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Ryszard DĄBROWSKI
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
AKCJA RATUNKOWA W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
Pojęcie obrony cywilnej kojarzy się bardzo mgliście zwykłemu obywatelowi.
A w czasach dzisiejszych problem ten jeszcze bardziej oddalił się w związku
z realiami współczesnego życia naszego narodu. Na co dzień nie zdajemy sobie
sprawy z ważności tego zagadnienia, a tym bardziej z ważności zadań jakie są
stawiane obronie cywilnej – działalności szkoleniowej, planistycznej oraz upowszechniającej w zakresie problematyki obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności. Organy, które realizują zadania obrony cywilnej mają niezwykle ważne
i odpowiedzialne zadania. Do nich można zaliczyć m.in. ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie
pomocy poszkodowanym w czasie wojny i pokoju oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych.
Zadania powyższe realizowane są poprzez ćwiczenia i treningi. Organizowanie i koordynowanie prowadzenia szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej należy do
zakresu działań szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (dużych
miast). W przypadku dużego miasta (np. Poznań) odpowiedzialnym w tym zakresie
jest Prezydent (Zastępca Prezydenta), a bezpośrednim wykonawcą – dyrektor
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.
Szkolenie w zakresie obrony cywilnej prowadzi się w celu przygotowania organów i formacji obrony cywilnej do realizacji zadań obrony cywilnej.
Dyrektor kierujący Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
planuje na dany rok ilość ćwiczeń i szkoleń. Problematyka ćwiczeń dotyczy przede
wszystkim zakładów pracy i instytucji. Natomiast szkoleniem obejmuje się członków Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz kierownictwo
i pracowników zakładów pracy i instytucji odpowiedzialnych za problematykę obrony cywilnej.
Zajmijmy się samymi ćwiczeniami. Jest to ważny element, z punktu widzenia
przygotowania samych zakładów i instytucji oraz ich formacji obrony cywilnej
w zakresie działania praktycznego mającego na celu ochronę pracowników zakładu, ratowanie i udzielanie niezbędnej pomocy poszkodowanym, a w dalszej kolejności ratowania mienia zakładu. Praktycznie Wydział Zarządzania Kryzysowego i
Bezpieczeństwa, jak wykazała praktyka, planuje i organizuje rocznie dwa ćwiczenia realizowane na terenie zakładów pracy lub instytucji znajdujących się na terenie miasta. Zgodnie z planem kalendarzowym pracy wydziału ćwiczenia są planowane i realizowane w miesiącach – maju i wrześniu. Jako zasadę można przyjąć,
że w maju planuje się ćwiczenie w jednej ze szkół miasta. Natomiast jesienią – we
wrześniu - organizuje się ćwiczenie zgrywające organy kierujące obroną cywilną
w zakładzie, formacje obrony cywilnej oraz załogę. Ze względu na dużą ilość szkół
w mieście ćwiczenie pokazowe obejmujące jedną ze szkół winno być organizowane corocznie. Ponadto udział w nim winni brać – dyrekcja i stan osobowy szkoły
oraz formacje obrony cywilnej istniejące w danej szkole a także jako obserwatorzy,
oprócz miejskich służb komunalnych, Policji i Państwowej Straży Pożarnej, również
dyrektorzy wszystkich szkół miejskich.
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Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia poprzedza zawsze wydanie Zarządzenia Prezydenta miasta jako Szefa Obrony Cywilnej Miasta. W nim określa
się szkołę przewidzianą do przeprowadzenia ćwiczenia pokazowego. Ponadto
określa się główne cele szkoleniowe, prezentację działania dyrekcji placówki,
głównych wykonawców zagadnień szkoleniowych oraz odpowiedzialnych za jego
przygotowanie. W przygotowaniu przedsięwzięcia biorą udział przedstawiciele –
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (jako główni wykonawcy),
Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego,
Zarządu Dróg Miejskich, służb komunalnych miasta (w miarę potrzeb) oraz przedstawiciel placówki oświatowej.
Po opracowaniu założenia głównego do ćwiczenia Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa organizuje Rekonesans rejonu ćwiczenia, w którym
biorą udział wymienieni powyżej przedstawiciele instytucji i służb. Uzgadnia się tam
przebieg ćwiczenia ze szczególnym uwzględnieniem szczegółów dotyczących
osiągnięcia celów szkoleniowych takich jak zgrywanie współdziałania służb ratowniczych miasta, działania dyrekcji szkoły w wypadku powstania na jej terenie nadzwyczajnego zagrożenia, przede wszystkim zaś pokazania uczestniczącym w ćwiczeniu dyrektorom szkół problemów z jakimi mogą zetknąć w przypadku prowadzenia ewakuacji macierzystej placówki. W rekonesansie mogą brać również
udział istniejące w szkole formacje obrony cywilnej (np. drużyna sanitarna, samodzielna drużyna ratownictwa ogólnego itp.), które będą działać wraz ze służbami
ratowniczymi miasta w czasie prowadzenia ewakuacji stanu osobowego szkoły.
W ćwiczeniu powinien brać również udział Zespół ds. wniosków i doświadczeń
wypływających z jego przebiegu.
Przebiegiem ćwiczenia kieruje dyrektor placówki oświatowej. Jednak z chwilą
przybycia na plac ćwiczeń Państwowej Straży Pożarnej kierownictwo przejmuje
dowodzący strażą funkcjonariusz. W tym przypadku podlegają mu wszystkie siły
ratownicze biorące udział w akcji ratowniczej. Zakończenie ćwiczenia winno zawsze kończyć się omówieniem przebiegu ćwiczenia oraz jego podsumowaniem.
Każdorazowo przebieg ćwiczenia omawiają przedstawiciele sił ratowniczych miasta biorących w nim udział. Natomiast podsumowania jego przebiegu dokonuje
Prezydent Miasta lub upoważniony przez niego Zastępca Prezydenta. Na zakończenie Prezydent może przedstawić i omówić wnioski z przebiegu ćwiczenia przygotowane przez Zespół ds. wniosków i doświadczeń.

