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WPROWADZENIE 
 
 
Z przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce kolejny numer Przeglądu 

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

W dziale Pedagogika Ósmego Numeru Anna Kołodziej przedstawia historię 
Harcerstwa w latach 1944-1989. Zagadnieniom z zakresu świadomości językowej 
i kształtowania języka współczesnego świata mediów uwagę poświęciła Ewelina 
Mendala. Istotna część każdego przekazu, oprócz słów, stanowią również gesty 
czy mimika, o czym szerzej w swym artykule napisała Natalia Majchrzak. One, 
podobnie jak słowa, kształtują wizerunek nie tylko cele brytów, ale również każde-
go przeciętnego człowieka. Podnosząc swoje kwalifikacje, podnosimy swoją war-
tość na rynku pracy. Znajomość języków, tych mniej popularnych szczególnie, jest 
elementem, który na naszą ocenę, zwłaszcza osób postronnych, wpływa bardzo 
pozytywnie. Do tej tematyki istotną wagę przykłada również Beata Gburek,  
która akcentuje w swym artykule rolę samorozwoju, samodoskonalenia 
i samokształcenia w aspekcie nauki języków obcych. 

W dziale Zarządzanie Autorzy skupili się na problematyce związanej z zarzą-
dzaniem zasobami ludzkimi – Katarzyna Górecka, procesem doboru najodpowied-
niejszych pracowników dla firm przez agencje doradztwa personalnego – Weronika 
Rosiak-Ryczkowska i Monika Magdziak, oraz zarządzaniem kryzysowym w aspek-
cie specjalności kształcenia – Wiesław Stach. 

Historia i kultura Islamu w Rosji, przedstawiona przez Marinę Kucharską, jest 
jednym z artykułów w części poświęconej Bezpieczeństwu Narodowemu. Motyw 
wschodni poruszają również Piotr Andrusieczko i Jan Prokopiuk, którzy skupili swą 
uwagę na zagadnieniach bezpieczeństwa Ukrainy, widzianego z perspektywy 
Krymu i Floty Czarnomorskiej. Joanna Jeziorna inicjuje w tym Zeszycie tematykę 
terroryzmu, odwołując się do niebezpieczeństwa użycia broni geofizycznej. Ataki 
informatyczne, będące niejako kontynuacją wspomnianej problematyki, to myśl 
przewodnia artykułu Ryszarda Szpyry i Wiesława Otwinowskiego. Waldemar Ła-
godowski przedstawia z kolei wspomnienia z przebiegu wyborów Bośni i Hercego-
winie w 1996 r. Jacek Beutlich porusza natomiast zagadnienia niewłaściwych po-
staw obywatelskich. 

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem poruszamy również w czwartym 
z bloków tematycznych tego wydania Przeglądu Naukowo – Metodycznego: Bez-
pieczeństwo Wewnętrzne. Rozpoczyna go artykuł Zbigniewa Dziemianko, w któ-
rym Autor przedstawia edukację obywatelską żołnierzy w Wojsku Polskim w okre-
sie 20-lecia międzywojennego. W tej również części Karolina Flieger w cyklu arty-
kułów opowiada natomiast o dziejach polskich formacji mundurowych – policji 
i straży pożarnej. Przedstawia również strukturę systemu ratowniczo – gaśniczego 
w Polsce. Znaczenie zasobów wodnych w kontekście bezpieczeństwa państwa 
analizuje Wincenty Wrześniewski. Marcin Baran odwołuje się w swym artykule do 
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niebezpieczeństw grożących w lesie, zamykając tym samym ostatnią część tego 
wydania. 

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

Życzę wszystkim interesującej lektury. 
Agnieszka KOWALSKA 
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Anna KOŁODZIEJ 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

POWSTANIE I ROZWÓJ HARCERSTWA W POLSCE 
 
Skauting bierze swą nazwę, początki i podstawowe wzory organizacyjne od 

kursu zapoczątkowanego w 1907 roku przez brytyjskiego pułkownika – później 
generała – Roberta Stephensona Smitha Baden – Powella (1857-1941). W tym 
roku zorganizował on pierwszy obóz ćwiczebny dla chłopców, gdzie nie tylko spo-
sobił ich do pracy wywiadowczej, ale też wypracowywał system działania wycho-
wawczej organizacji młodzieży cywilnej, którą od scout, po angielsku „wywiadow-
ca”, nazwał skautingiem. Ideę skautingu wyłożył w kilku publikacjach, ale najważ-
niejszą była wydana w 1909 roku książka pt. The Boys Scouting – Skauting dla 
chłopców. Później wydano też Skauting dla dziewcząt. W 1910 roku rząd brytyjski 
uznał „The Boy Scouts Association” – „Męskie Stowarzyszenie Skautów” za orga-
nizację „pożyteczną dla państwa”, a od tej pory szefem brytyjskiego scoutingu jest 
zawsze książę krwi, zaś organizacja jest państwową organizacją obywatelskiego 
wychowania młodzieży. Generał R. Baden – Powell został uhonorowany tytułem 
lorda i poświęcił się wyłącznie pracy skautowskiej. 

Początków harcerstwa w Polsce można dopatrywać się już w roku 1910. 
Wówczas to uczestnik tajnego kursu wojskowego, organizowanego przez Zarzewie 
we Lwowie, Andrzej Małkowski, na polecenie komendanta kursu przetłumaczył na 
język polski książkę R. Baden – Powella Scouting For Boys i nadał jej polski tytuł 
Skauting dla chłopców. W druku w 1911 roku nosiła tytuł Scouting jako system 
wychowania. Wydawcą był Związek Polskich Gimnastycznych Towarzystw Soko-
lich. Uważa się to za formalny początek ruchu skautowego (harcerskiego) na zie-
miach polskich. W czasopiśmie Zarzewie (Lwów, 1911 rok) pisano: „Skauting jest 
środkiem do wychowywania młodzieży na obywateli zdolnych realizować ideę Nie-
podległości tak w pokoju, jak i w walce…”.1 

W lutym 1911 roku ukształtowała się w ramach „Sokoła” we Lwowie Komenda 
Skautowa, a 22 maja 1911 roku ukazał się jej pierwszy rozkaz, w którym wymie-
niono cztery (trzy męskie i jedną dziewczęcą) pierwsze polskie drużyny skautowe 
we Lwowie. Liczyły one 198 chłopców i 23 dziewczęta. Ustanowiono cztery stopnie 
skautowe: ochotnik, wywiadowca, harcerz oraz instruktor. 15 października 1911 
roku ukazał się we Lwowie pierwszy numer dwutygodnika Skaut. Faktycznym re-
daktorem pisma był Andrzej Małkowski. W skład powołanej 21 maja 1911 roku 
przez władze „Sokoła” Naczelnej Komendy Skautowej weszli jako naczelnicy: Ka-
zimierz Wyrzykowski i Andrzej Małkowski – jednocześnie redaktor Skauta oraz 
Olga Drahonowska, Jerzy Grodyński, Alojzy Horak, Franciszek Kapałka i Czesław 
Pieniążkiewicz. Ruch skautowy do 1914 roku objął wszystkie zabory, ale w każdym 
dominowała inna orientacja – w zaborze austriackim i pruskim antyrosyjsko nasta-

                                                        
1 J. Majka: Kartki z historii tradycji Związku Harcerstwa Polskiego. Warszawa 1971, s. 18; Szerzej na 

temat skautingu polskiego: E. Głowacka-Sobiech: W dziewięćdziesiątą rocznicę narodzin skautingu 
na ziemiach polskich. W: „Biuletyn historii wychowania”. Poznań 2001, nr 1-2 (13-14), s. 40-49; 
E. Sikorski: Szkice z dziejów harcerstwa polskiego 1911-1939. Warszawa 1989, s. 9-49; K. Koźniew-
ski: I zawsze krzyż oksydowany. Refleksje nad historią harcerstwa w Polsce 1911-1986. Warszawa 
2003, s. 15-59; Publikacja K. Koźniewskiego, jak pisze autor we wstępie (s. 11, s. 13) „Nie jest dzie-
łem historyka (…) jest moją – chronologicznie prowadzoną – refleksją nad Harcerstwem.” 
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wione Zarzewie, a w rosyjskim orientacja endecka.2 
W zaborze rosyjskim, zwanym Królestwem Kongresowym, skauting rozpoczął 

działalność w 1910 roku, a dwa lata później powołano w Warszawie Naczelną Ko-
mendę Skautową jako władzę zwierzchnią ruchu w Królestwie. Do 1914 roku dzia-
łalność skautowa była konspiracyjna, nieoficjalna. 

W Poznaniu pierwszy zastęp skautowy zawiązał się 17 października 1912 ro-
ku. Wkrótce został przekształcony w 1 Poznańską Drużynę Skautową. W grudniu 
1913 roku powstał Poznański Hufiec Skautowy pod kryptonimem „Piast”. Niedługo 
po tym powołano drugi hufiec – „Zorza”. Do wybuchu pierwszej wojny światowej 
drużyny skautowe istniały prawie we wszystkich miastach Wielkopolski. Głównym 
kierunkiem ich działalności była walka z germanizacją i umacnianie polskiej kultury 
narodowej. 

Podczas pierwszej wojny światowej polski ruch skautowy harcerski włączył się 
do walki we wszystkich zaborach, a szczególnie w ruchu legionowym. Harcerze 
uczestniczyli też licznie w powstaniach narodowych: wielkopolskim (1918 – 1919) 
oraz śląskich (1920, 1921, 1929). 

Powstanie Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) w Polsce, tak samo jak od-
rodzenie się niepodległego państwa, było procesem wieloletnim. 1 listopada 1916 
roku ustanowiono w Warszawie nie tylko nazwę ZHP, lecz także odznaczenie or-
ganizacyjne: krzyż harcerski z wkomponowaną w środek lilijką. 12 listopada 1916 
roku w Lublinie powołano kierownictwo ruchu harcerskiego dla całej Polski w po-
staci Naczelnej Rady Harcerskiej (NRH). Przewodniczącym wybrano ks. Jana 
Mauersberga. ZHP liczył wówczas 33 000 członków – 24 000 harcerzy i 9 000 
harcerek.3 Proces zjednoczeniowy ZHP na obszarze odrodzonej Polski został za-
kończony podczas I Walnego Zjazdu ZHP w dniach 30 grudnia 1920 – 2 stycznia 
1921 roku w Warszawie. Przewodniczącym ZHP został gen. Józef Haller, wice-
przewodniczącym – ks. Jan Mauersberg i Tadeusz Strumiłło, naczelnikiem Głównej 
Kwatery Męskiej – Stanisław Sedlaczek, naczelniczką Głównej Kwatery Żeńskiej – 
Maria Wocalewska. Naczelnik Państwa, Józef Piłsudski, objął honorowy protekto-
rat nad ZHP. Wybrane władze ZHP reprezentowały polityczny nurt narodowej de-
mokracji (endecji) i chrześcijańskiej demokracji (chadecji).4 Oficjalnie harcerstwo 
było apolityczne. U zarania Drugiej Rzeczypospolitej (II RP) składało się głównie 
z młodzieży gimnazjalnej. Szkoły średnie były elitarne – uczęszczali tam głównie 
uczniowie pochodzenia mieszczańskiego i ziemiańskiego. 

Przez cały okres istnienia niepodległej Polski międzywojennej, trwała jawna i 
ukryta walka o opanowanie ruchu harcerskiego przez główne siły i formacje poli-
tyczne. Po przewrocie majowym 1926 roku zwolennicy J. Piłsudskiego, tworzący 
tzw. obóz polityczny sanacji, przystąpili do szybkiego wyeliminowania wpływów 
„obozu narodowego”, tj. endecji i chadecji ze Związku Harcerstwa Polskiego. Już w 
1926 roku uaktywniła się liczna grupa instruktorów ZHP zmierzająca do zmiany 
treści wychowawczych w harcerstwie, do rozciągnięcia działalności Związku na 
młodzież robotniczą i chłopską, do nasycenia wychowania treściami społecznymi, 
co znajdowało poparcie u lewicy. Przełomem okazał się Walny Zjazd ZHP w lutym 
1931 roku. Działacze i instruktorzy popierający sanację wybrali 2 lutego tego roku 
                                                        
2 B. Hillebrandt: Polskie organizacje młodzieżowe XIX i XX wieku. Zarys historii. Warszawa 1986, s. 50-

51 
3 B. Hillebrandt, op. cit., s. 59 – 60 
4 J. Majka, op. cit., s. 41 – 42 
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na przewodniczącego Rady Naczelnej ZHP wojewodę śląskiego, czołowego dzia-
łacza sanacyjnego Związku Naprawy Rzeczypospolitej, pułkownika Michała Gra-
żyńskiego. Naczelnikiem Męskiej Głównej Kwatery został Antoni Olbromski, na-
czelniczką Żeńskiej Głównej Kwatery – Jadwiga Wierzbińska. Dzięki tym zmianom 
ZHP uzyskał przychylność władz państwowych na wszystkich szczeblach.5 

Zmiany w kierownictwie krajowym i terenowym popierał działający oficjalnie 
od 1924 roku wewnątrz ZHP lewicowy nurt pod ogólną nazwą „Wolne Harcerstwo”. 
Jego twórcą i czołowym działaczem był członek kierownictwa PPS – Adam Cioł-
kosz. Skrajnie lewicową grupą w ZHP był „Pionier”. Jego działacze byli jednak 
prześladowani za bezpośrednie wzorowanie się na ruchu radzieckim i jego nazwie. 

Od 1927 roku działało formalnie, jako sekcja dziecięca Organizacji Młodzieży 
Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (OM TUR), „Czerwone Harcerstwo” zy-
skujące poparcie i akces rzesz młodzieży robotniczej, zwłaszcza w dużych ośrod-
kach przemysłowych: w Łodzi, Zagłębiu Dąbrowskim, na Śląsku, w Warszawie 
i Krakowie. W 1930 roku zaczęło wychodzić pismo organizacji Gromada. W 1931 
roku powstał samodzielny Komitet Wykonawczy „Czerwonego Harcerstwa” na 
czele ze Stanisławem Dubois. Członkami organizacji były dzieci od 8 lat i młodzież 
do 18 lat. Strój organizacyjny stanowiły, jak w OM TUR, niebieskie koszule i czer-
wone chusty z zawołaniem „Bądź gotów”. Podstawową jednostką organizacyjną 
„Czerwonego Harcerstwa” była Gromada. 

W ZHP oficjalnym dominującym działaniem pedagogicznym było wychowanie 
patriotyczne, myślenie kategoriami państwa i sposobienie do jego obrony. Rozwi-
nął się też ruch zuchowy, obejmujący dzieci w wieku 8 – 11 lat. Za twórcę i teorety-
ka ruchu zuchowego, zapoczątkowanego w latach 1927 – 1929, uważa się Alek-
sandra Kamińskiego, będącego jednocześnie jedną z najwybitniejszych postaci 
całego ZHP. W końcu swego istnienia, w II RP (1938 rok), ZHP liczył ponad 
200 000 członków, posiadał bardzo dobrze przygotowaną pedagogicznie kadrę 
instruktorską i bogate doświadczenia w pracy harcerskiej. 

Harcerstwo polskie zapisało się złotymi zgłoskami podczas polskiej wojny 
obronnej we wrześniu 1939 roku. Harcerze byli ofiarami nie tylko walki zbrojnej, ale 
też zbrodni wojennych i ludobójstwa popełnionych na narodzie polskim przez na-
jeźdźców.6 

Związek Harcerstwa Polskiego szybko przeszedł do podziemnej konspiracji 
i odbudował swe struktury w podziemiu. 27 września 1939 roku w Warszawie od-
było się posiedzenie obecnych w kraju członków Naczelnej Rady Harcerskiej. 
Przewodniczącym ZHP został ponownie ks. Jan Mauersberg, wiceprzewodniczącą 
– Wanda Opęchowska. Pierwszym konspiracyjnym Naczelnikiem Harcerstwa mia-
nowano, przybyłego z okupowanego już Poznania, Floriana Marciniaka, członka 
Akademickiego Koła Harcerstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, a członkami Komendy Głównej zostali: Juliusz Dąbrowski, Lechosław Do-
mański i Aleksander Kamiński, reprezentujący demokratyczny nurt w ZHP. Żeń-
skim harcerstwem, zwanym Wojennym Pogotowiem Harcerek, kierowała Józefina 
Łapińska. W 1940 roku harcerstwo przybrało kryptonim „Szare Szeregi”. W marcu 

                                                        
5 B. Hildebrandt, op. cit., s. 91 – 92 
6 K. Wais: Związek Harcerstwa Polskiego 1918-1939. Studia z dziejów organizacji młodzieżowej w II 

RP. Rozprawa doktorska, Uniwersytet Rzeszowski Wydział Socjologiczno-Historyczny, Rzeszów 
2007, promotor Andrzej Andrusiewicz 
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1942 roku zostało podporządkowane Komendzie Głównej AK.7 Założenia ideowo – 
polityczne i pedagogiczne Szarych Szeregów zostały najdobitniej wyłożone 
w książce A. Kamińskiego pt. Kamienie na szaniec8 i innych jego pracach.9 

Do Szarych Szeregów zalecano przyjmowanie starszej młodzieży, lecz prze-
ważali 16 – 18latkowie, było też wielu młodszych. Wszystkie struktury nosiły kon-
spiracyjne nazwy, np. Kwatera Główna – „pasieka”, chorągiew – „ul”, hufiec – „rój”, 
drużyna – „rodzina”, zastęp – „pszczoła”. Wydawano liczne czasopisma o zmien-
nych nazwach, jak np. Bądź gotów, Źródło, Dęby, Drogowskaz i inne. Szare Sze-
regi szczególnie zasłużyły się w pracy wywiadowczej i dywersyjnej. W kartach 
historii na stałe wpisały się oddziały harcerskie „Zośka” i „Parasol”.10 

W maju 1943 roku, po aresztowaniu Floriana Marciniaka, naczelnikiem Sza-
rych Szeregów został Stanisław Broniewski i pozostał nim do kapitulacji Powstania 
Warszawskiego. Harcerze zasilali ruch oporu wszystkich polskich formacji pod-
ziemnych do końca wojny. Gdy w Warszawie, pomimo bohaterstwa powstańców, 
2 października 1944 roku upadło powstanie, na prawym brzegu Wisły tworzyła się 
Polska, zwana „lubelską”. Wraz z całym życiem społecznym i ekonomicznym odra-
dzał się lub tworzył od podstaw ruch młodzieżowy, w tym polski ruch harcerski. 
W okupowanym jeszcze Krakowie w dniach 1 i 3 stycznia 1945 roku ukazały się 
skierowane do wszystkich harcerzy rozkazy Naczelnika „Pasieki” traktujące 
„o zaprzestaniu wszelkiej pracy konspiracyjnej z dniem i chwilą, gdy Armia Ra-
dziecka i Wojsko Polskie wyzwolą daną miejscowość”.11 

W podobny sposób było rozwiązywane było harcerstwo żeńskie – Pogotowie 
Wojenne, formalnie 25 marca 1945 roku, lecz ostateczną decyzję podjęto na taj-
nym zebraniu kierownictwa w Krakowie. W kręgach instruktorskich istniały opory 
przeciwko rozwiązywaniu (dekonspiracji) struktur i całego harcerstwa. Zostały jed-
nak przełamane. 

Odradzanie harcerstwa odbywało się początkowo pod wpływem radości z wy-
zwolenia i tworzenia się państwowości polskiej. Ruch harcerski rozwijali przedwo-
jenni instruktorzy ZHP, ale też przy poparciu Związku Walki Młodych (ZWM), OM 
TUR i Związku Młodzieży Wiejskiej (ZMW) „Wici”, których szeregi rosły szybko. Do 
końca 1944 roku struktury ZHP działały już na terenie całej Polski „lubelskiej”. 

30 listopada 1944 roku w Lublinie ogłoszono dekret kierowników dwóch resor-
tów Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN): Oświaty oraz Admini-
stracji Publicznej, który stanowił: „W uznaniu konieczności dania podstaw organi-
zacyjnych dla wychowania młodzieży metodami harcerskimi i przygotowania jej 
w ten sposób do świadomej, czynnej i ofiarnej służby dla demokratycznej Rzeczy-
pospolitej Polskiej powołuje się z powrotem do życia jawnego, zepchnięte w pod-
ziemie przez okupanta, stowarzyszenie wyższej użyteczności, Związek Harcerstwa 
Polskiego”.12 W ten sposób w dziejach organizacji zapoczątkowany został nowy 
okres: drugi ZHP, a trzecie z kolei harcerstwo. Przed tym aktem formalnym, już we 
wrześniu 1944r. działały centralne władze odradzającego się harcerstwa. Powoła-
                                                        
7 Polityczne tło powstania, struktury i kierunki działalności konspiracji przedstawili w swych pracach 

wybitni historycy poznańscy: J. Topolski: Polska dwudziestego wieku – 1914 – 1995. Poznań 1995, 
s. 143 – 146ł A. Czubiński: Historia Polski XX wieku. Poznań 2000, s. 230 – 231 

8 A. Kamiński: Kamienie na szaniec. Katowice 1958 
9 A. Kamiński: „Zośka” i „Parasol”. Warszawa 1957 
10 K. Koźniewski, op. cit., s. 209-255 
11 Ibidem, s. 253 
12 Ibidem, s. 254-255 
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no Główne Kwatery Harcerzy i Harcerek. W listopadzie 1944 roku powstał projekt, 
uchwalony przez kierownictwa ZWM, OM TUR i ZMW „Wici”, powołania Tymcza-
sowej Naczelnej Rady Harcerskiej (TNRH). Powołano ją 31 grudnia 1944 roku, 
a 10 stycznia 1945 roku odbyło się w Lublinie pierwsze posiedzenia TNRH. 

Uchwalono na nim deklarację ideową ZHP. Przewodniczącym został Stani-
sław Nowakowski, komendant chorągwi ZHP w Rzeszowie, wiceprzewodniczącym 
– Tadeusz Nawrocki, związany z ruchem ludowym, naczelnikiem harcerzy – harc-
mistrz Michał Sajkowski z Resortu Oświaty PKWN, naczelniczką harcerek – harc-
mistrzyni Kazimiera Świętochowska związana z OM TUR. M. Sajkowski i K. Świę-
tochowska byli posłami do Krajowej Rady Narodowej (KRN). Wkrótce naczelne 
władze ZHP zostały przyjęte przez premiera Rządu Tymczasowego, Edwarda 
Osóbkę – Morawskiego; Naczelnego Dowódcę Wojska Polskiego, generała broni 
Michała Rolę – Żymierskiego; Ministra Oświaty, Stanisława Skrzeszewskiego oraz 
Ministrów Administracji Publicznej, Informacji i Propagandy. 

W marcu 1945 roku ukazał się pierwszy numer czasopisma Życie harcerskie 
z artykułem programowym pióra T. Nawrockiego, w którym stwierdzał m. in.: „Pol-
ska, która się tworzy, która idzie, będzie urzeczywistnieniem ideałów, będzie Pol-
ską, w której nie tylko twórcą, ale właścicielem i władcą wszystkich dóbr kultury 
będzie lud; Polska będzie Polską demokratyczna, Polską ludowładztwa. Harcer-
stwo (…) musi wychowywać (…) w duchu prawd i ideałów współczesnej demokra-
cji”.13 W dniu 18 stycznia 1945 roku w Krakowie kierownictwo Szarych Szeregów 
podjęło uchwałę o rozwiązaniu Szarych Szeregów i zaniechaniu konspiracji. 20 
maja 1945 roku w Warszawie uzupełniono TNRH do 24 członków. Zreorganizowa-
no Naczelnictwo Związku. Przewodniczącym ZHP został Janusz Wierusz – Kowal-
ski, naczelnikiem harcerzy Roman Kierzkowski, a naczelniczką harcerek – Wiktoria 
Dewitzowa. Większość kadry starego ZHP i Szarych Szeregów włączyła się do 
pracy w nowym harcerstwie. 10 listopada 1945 roku ZHP stał się członkiem – zało-
życielem Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej, powstałej w Londynie. 
Nie zaprzestano starań o pozostanie w Międzynarodowym Biurze Skautów. 

W toczącej się w latach 1945 – 1947 roku ostrej walce między siłami lewicy 
społecznej, której trzonem były Polska Partia Robotnicza (PPR) i Polska Partia 
Socjalistyczna (PPS) oraz ich organizacje młodzieżowe – ZWM i OM TUR, harcer-
stwo, zwłaszcza jego kadra, było podzielone. Część kadry sympatyzowała z obo-
zem politycznym Stanisława Mikołajczyka, wicepremiera Tymczasowego Rządu 
Jedności Narodowej (TRJN), założyciela i przywódcy Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego (PSL). Na wniosek Aleksandra Kamińskiego TNRH przyjęła uchwałę o neu-
tralności ZHP w referendum ludowym w czerwcu 1946 roku.14 

Na przełomie 1947 i 1948 roku przystąpiono do tworzenia założeń i organiza-
cji wewnątrz ZHP – Harcerskiej Służby Polsce, która zbiegała się częściowo z two-
rzoną pod patronatem ZMP (powstało w lipcu 1948 roku) i Wojska Polskiego, Po-
wszechną Organizacją „Służba Polsce” (PO „SP”). 

Historyk polskiego ruchu młodzieżowego, Bogdan Hillebrandt, tak ocenia ewo-
lucję w polskim harcerstwie w latach 1944 – 1949: „W miarę upływu lat harcerstwo 
przeszło głęboką ewolucję ideową, która w konsekwencji doprowadziła do zasad-
niczej zmiany politycznego oblicza tej organizacji. Ewolucja nie przebiegała bez-

                                                        
13 J. Majka, op. cit., s. 129 – 131 
14 Patrz: M. Turlejska: Te pokolenia żałobami czarne… Warszawa 1986 
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konfliktowo. Była wynikiem ostrej walki ideologicznej pomiędzy zwolennikami resty-
tucji harcerstwa w jego przedwojennym kształcie ideowym a rzecznikami przemian, 
które doprowadzić miały związek naprzeciw nowej powojennej rzeczywistości. 
Walka owa rozpoczęła się niemal od pierwszych miesięcy działalności harcerstwa 
w Polsce Ludowej, a jej rozstrzygnięcie nastąpiło w latach 1949 – 1950 roku, kiedy 
to harcerstwo polskie ostatecznie zerwało z tradycjami skautowskimi”.15 Ale jedno-
cześnie pogrzebano znaczną część dorobku ZHP i jego oryginalnej pracy z dzieć-
mi i młodzieżą. Potwierdzeniem tego może być Tekst prawa harcerskiego z 1950 
roku. W pierwszym punkcie harcerz przyrzeka „kochać Polskę Ludową i służyć jej 
całym swoim życiem”. Tekst był wyraźnie zdominowany przez treści ideologiczne 
i polityczne, a pomijał całkowicie wartości moralne, którymi winien kierować się 
członek organizacji.16 

Proces likwidacji dotychczasowego ZHP rozpoczął się już w 1948 roku. Na 
odbywanych w całym kraju naradach instruktorskich, w których licznie uczestniczyli 
członkowie PPR i PPS (od 15 grudnia – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza: 
PZPR) oraz członkowie Związku Młodzieży Polskiej (ZMP) prowadzono totalną 
krytykę skautingu, określając ten ruch jako „genetycznie związany z imperiali-
zmem”. Odrzucono też te elementy skautingu, które były z pożytkiem adaptowane 
na potrzeby demokratycznego wychowania. Nie mogło się to nie odbić ujemnie na 
skuteczności pracy harcerskiej w latach 1950 – 1955. Klasycznym potwierdzeniem 
skrajnej i fałszywej oceny skautingu jako całości może być rezolucja podjęta 
w grudniu 1948 roku na naradzie komendantów ZHP: „My, instruktorzy, wycho-
wawcy najmłodszego pokolenia budującego socjalistyczną Polskę, zrywamy ze 
wszystkimi pozostałościami wychowania skautowego i harcerskiego, które są odbi-
ciem ustroju kapitalistycznego i chcemy naszą harcerską robotę oprzeć na zasa-
dach wychowania socjalistycznego”.17 Symbolem zmian było wprowadzenie czer-
wonych chust do stroju. 

We wrześniu 1948 roku połączono komendy (Główne Kwatery): męską i żeń-
ską, likwidując podział ZHP na męskie i żeńskie harcerstwo. Przewodniczącym 
ZHP został Józef Sosnowski. 

W ślad za tym poszło przekształcenie ZHP w Organizację Harcerską działają-
cą w ramach Związku Młodzieży Polskiej i pod jego kierownictwem. Zaczęto me-
chaniczne i bezkrytyczne kopiowanie metody pracy radzieckiego ruchu pionier-
skiego zaniedbując własne doświadczenia i tradycje. W pierwszej połowie 1951 
roku Naczelnictwo ZHP oraz komendy chorągwi i hufców – zwane już wojewódz-
kimi i powiatowymi – włączono jako wydziały harcerskie do zarządów ZMP. Usta-
lono 14 lat jako górną granicę wieku członkostwa w harcerstwie. Powyżej tego 
wieku młodzież mogła należeć do ZMP. Pracą Organizacji Harcerskiej kierowała 
Janina Balcerzak, sekretarz ZG ZMP. W 1954 roku podjęła ona pierwszą próbę 
krytycznej oceny pracy organizacji harcerskiej ZMP. Nie dokonano jednak przeło-
mu, ale trwał powolny proces powrotu do tradycji ZHP. Na przełomie maja i czerw-
ca 1956 roku narada programowa poparła projekt zrębów metodycznych i zarysu 
struktury autonomicznej Organizacji Harcerskiej Polski Ludowej (OHPL), wyodręb-
nionej ze struktur ZMP. W końcu sierpnia 1956 roku na plenum ZG ZMP powołano 
                                                        
15 B. Hillebrandt, op. cit., s. 211 
16 J. Kwiek: Związek Harcerstwa Polskiego w latach 1944 – 1950. Powstanie. Rozwój. Likwidacja. Toruń 

1995, s. 123 
17 J. Majka, op. cit., s. 143 – 144 
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Komendę Główną OHPL. Komendantem Głównym wybrano Janinę Balcerzak. 
Według J. Majki: „Była to pierwsza dojrzała próba syntezy dorobku Organizacji 
Harcerskiej i jej poprzedników – lewicowych organizacji i ugrupowań dziecięcych – 
z tradycyjnym dorobkiem Związku Harcerstwa Polskiego”.18 Działalność OHPL 
trwała do 8 grudnia 1956 roku. Przygotowała grunt pod ponowne powstanie ZHP 
po rozpadzie ZMP. 

Za początek odrodzenia ZHP można uznać, rozpoczęty 8 grudnia 1956 roku 
w Łodzi, Zjazd Działaczy Harcerskich, który faktycznie stał się I Zjazdem ZHP 
w PRL.19 W wyniku długich negocjacji z grupami dawnych działaczy Szarych Sze-
regów i ZHP – A. Kamińskiego, S. Broniewskiego, K. Koźniewskiego i innych za 
pośrednictwem m. in. nowego Ministra Oświaty, Władysława Bieńkowskiego, do-
szło do ich udziału w Zjeździe i w nowych władzach ZHP. Dzięki temu uniknięto 
rozbicia i powstania dwóch różnych organizacji harcerskich. Zjazd wybrał Naczelną 
Radę Harcerstwa, do której weszli m. in.: Aleksander Kamiński, Adela Korczyńska, 
Zofia Zakrzewska, Jacek Węgrzynowicz, Jacek Kuroń, Kazimiera Świętochowska 
oraz M. Dobrzyńska. Naczelniczką Jednolitej Głównej Kwatery ZHP została Zofia 
Zakrzewska. 

Zamykając łódzki zjazd nowo wybrany przewodniczący Naczelnej Rady Har-
cerskiej, Aleksander Kamiński, powiedział: „Harcerstwo będzie takie, jakimi będą 
nasi instruktorzy. Uwierzcie więc w siebie i w swoje siły. Sprawcie, aby harcerstwo 
powstające w grudniu 1956 roku było dobrym harcerstwem naszej ludowej ojczy-
zny”.20 Stojąc na baczność uczestnicy łódzkiego zjazdu śpiewali: Wszystko co 
nasze Polsce oddamy. Ale Kazimierz Koźniewski nie podzielał zapału części 
uczestników zjazdu: „Łudzili się wszyscy sądzący, że ZHP odrodzony w 1956 roku 
będzie mógł być niezmienną kopią, repliką ZHP z lat 1930 – 1939, a nawet tego 
z lat 1945 – 1950. Wprawdzie krzyż był ten sam, takie same mundury, ta sama 
lilijka, nawet i hymn ten sam: Wszystko co nasze Polsce oddamy, ale w rzeczywi-
stości został otworzony zupełnie nowy rozdział dziejów harcerskich. W 1957 roku 
już przekraczaliśmy rzekę zupełnie inną. Niektórzy mieli nadzieję, że uroki życia 
ojców powtórzą się jako uroki z życia dzieci. To było złudzenie. Dwa razy nie 
wchodzi się do tej samej rzeki. Tym bardziej, że w 1957 roku brzegi tej rzeki – jej 
brzegi ustrojowe i państwowe – były zupełnie odmienne”.21 

Bardzo ostrą krytykę metod harcerskiego wychowania podjął w Głównej Kwa-
terze podharcmistrz Jacek Kuroń, który OH ZMP był duchowym i organizacyjnym 
przywódcą „drużyn walterowskich” nastawionych skrajnie lewicowo. On i popiera-
jący go instruktorzy krytykowali brak samorządności w „systemie zastępowym”. 
Krytyka ta nasilała się już od 1959 roku. Jej myślą przewodnią było głoszenie po-
stulatu uczenia harcerzy „rządzenia wszystkimi przez wszystkich”, co było bliskie 
anarchizmowi i zostało odrzucone. 

                                                        
18 Ibidem, s. 155 
19 Zob. A. Pankowicz, J. Wojtycz (red.): Odrodzenie harcerstwa i walka o jego oblicze ideowe w latach 

1956-1959. Materiały z konferencji naukowej odbytej w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego 4 grudnia 2006 roku. Karków 2007; P. Plichta: Kronika. Z życia naukowego. Odrodzenie 
Harcerstwa i walka o jego oblicze ideowe w latach 1956-1959 - konferencja naukowa (Kraków, 
4 grudnia 2006). W: „Studia Historyczne. Kwartalnik. R.L.”. 2007. z. 2 (198), s. 255-256; E. Głowacka-
Sobiech: Zjazd Łódzki i odrodzenie Związku Harcerstwa Polskiego w 1956 roku. W: „Biuletyn Historii 
Wychowania 2005/2006”. Poznań 2007. 1-2 (21-22) 

20 K. Koźniewski, op. cit., s. 296 
21 Ibidem, s. 303 
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W 1957 roku opracowano, a następnie wprowadzono w życie nowe Przyrze-
czenie i nowe Prawo Harcerskie. Teksty tych dokumentów brzmiały następująco:  
Przyrzeczenie: „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Polsce Ludowej, 
walczyć o prawdę i sprawiedliwość społeczną, nieść chętnie pomoc każdemu 
człowiekowi, być posłusznym prawu harcerskiemu”. Prawo:  

1. Harcerz służy Polsce i dla niej sumiennie spełnia swoje obowiązki. 
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy. 
3. Harcerz jest sprawiedliwy, w każdym szanuje człowieka i staje w obronie 

krzywdzonych. 
4. Harcerz jest przyjacielem tych, którzy zmieniają świat na lepsze, a za brata 

uważa każdego innego harcerza. 
5. Harcerz chętnie pomaga rodzicom, dba o dom rodzinny, szanuje star-

szych. 
6. Harcerz jest pożyteczny i gospodarny, dba o dobro społeczne. 
7. Harcerz jest pracowity i wytrwały, w życiu stawia sobie wielkie cele. 
8. Harcerz jest karny i odważny, z uśmiechem pokonuje trudności. 
9. Harcerz jest przyjacielem przyrody, poznaje jej piękno i tajemnice. 

10. Harcerz jest szlachetny w słowach i czynach. Nie pali tytoniu, nie pije na-
pojów alkoholowych. 

W zmodyfikowanym Zobowiązaniu instruktorskim wyrażono wprost ideolo-
giczne cele wychowania harcerskiego: „Będę pracował nad utrwaleniem w umy-
słach i uczuciach młodzieży zrozumienia i umiłowania idei socjalizmu”.22 

W centralnych, częściowo także w terenowych władzach ZHP do II Zjazdu 
(18-21 kwietnia 1959 roku) utrzymywały się dwa nurty ideowe. W NRH, której 
przewodniczył Aleksander Kamiński, dominowały tendencje zachowawcze. W 
Głównej Kwaterze ZHP, kierowanej przez Zofię Zakrzewską, panowała atmosfera 
demokratycznych i prosocjalistycznych przeobrażeń w harcerstwie. Po jej myśli II 
Zjazd ZHP podjął nowe uchwały. Nowy statut otwarcie mówił o kierowniczej roli 
PZPR w PRL. Po zjeździe harcerstwo reorganizowało się w duchu demokratycz-
nych przemian. Szybko rosły jego szeregi. W końcu 1963 roku liczyło 1084 człon-
ków. Od 1959 roku liczba instruktorów wzrosła z 25 do 41 tys. W szybkim tempie 
rosła liczba obozów letnich i zimowych. ZHP rozwijał współpracę z pokrewnymi 
organizacjami w krajach Układu Warszawskiego oraz na Kubie i w Azji. 

W dniach 2 – 3 kwietnia 1964 roku obradował w Warszawie III Zjazd ZHP. Po-
twierdzając, że ZHP stał się organizacją masową, Zjazd rzucił hasło zbudowania 
dwumilionowej organizacji, intensyfikacji pracy wychowawczej, lepszej przejrzysto-
ści i odformalizowania. Zjazd dokonał częściowych zmian personalnych we wła-
dzach Związku. Naczelnikiem Głównej Kwatery ZHP wybrano Wiktora Kineckiego. 
Sprawował on tę funkcję do grudnia 1969 roku. Po nim (19 grudnia 1969 – 1974) 
stanowisko powierzono Stanisławowi Bogdanowiczowi. Kolejno funkcję Naczelnika 
Kwatery Głównej ZHP pełnili: w latach 1974 – 1980: Jerzy Wojciechowski, 1980 – 
1982: Andrzej Ornat, a następnie Ryszard Wosiński.23 W tym okresie (1964 – 
1980) ZHP prowadzi intensywną pracę wychowawczą. Przykładem mogą być 
ogólnopolskie akcje społeczne Związku, jak Operacja – 1001 Frombork (1966 – 
1973), operacja Bieszczady 40 (1974 – 1980). 

                                                        
22 Ibidem, s. 313 
23 B. Hillebrandt, op. cit., s. 382 – 383 
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W końcu 1972 roku ZHP liczył 2 056 602 członków, w tym 80 118 instrukto-
rów.24 „Specyficzny wkład ZHP w wychowanie dzieci i młodzieży polega na tym, iż 
uczy on swych członków dostrzegania i rozwiązywania rzeczywistych problemów 
swego środowiska, zachęca do samodzielnego działania, a swoją pracę wycho-
wawczą opiera na zasadach samodzielności, samorządności i samowychowania. 
ZHP nie jest organizacją dla dzieci i młodzieży, lecz jest ich własną organizacją, 
gdyż jego poszczególne ogniwa działają na zasadach samodzielności i samorząd-
ności, opierają się także na indywidualnej pracy nad sobą każdego członka”.25 

W końcu lat siedemdziesiątych ZHP prowadziła nadal wielkie centralne akcje 
społeczne. Na obozy letnie – stałe i wędrowne – w 1980 roku wyjechało około 400 
tysięcy młodzieży harcerskiej. Śpiewano tradycyjne: 

 
Płonie ognisko i szumią knieje, 
Drużynowy jest wśród nas, 
Opowiada starodawne dzieje, 
Bohaterski wskrzesza czas.26 
 

Ale na niektóre obozy docierały już wieści o strajkach lipcowo – sierpniowych 
w kraju, o szerzącym się niepokoju… „nikt nie przypuszczał, że za niewiele tygodni 
historia harcerstwa nabierze niezwykłego przyspieszenia (…), że w ZHP rozpocz-
nie się bodajże najcięższy kryzys ideowy i polityczny naszego ruchu, że Związek 
stanie przed wielką próbą swojej wartości moralnej, że przyjdzie mu zdawać eg-
zamin z tego, co jest podstawową cechą harcerstwa – z państwowości swojej po-
stawy”.27 

Jesienią 1980 roku kryzys polityczny objął całą Polskę, wszystkie struktury 
państwa. W harcerstwie ujawniły się różne nurty. Formująca się i rosnąca w siłę 
opozycja antykomunistyczna dzieliła się na różne kierunki. Każdy z nich dążył do 
zapanowania nad młodzieżą i uczynienia z niej własnej bazy społeczno-politycznej. 
To samo dotyczy nurtów wśród kręgów instruktorskich i części młodzieży harcer-
skiej. 

Najbardziej aktywni byli dawni instruktorzy i działacze ZHP z okresu II RP i lat 
powojennych, teraz powiązani z Komitetem Obrony Robotników (KOR), Konfede-
racją Polski Niepodległej (KPN) i nauczycielską „Solidarnością” oraz częścią hie-
rarchów Kościoła katolickiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) 
w Lublinie. W końcu października 1980 roku utworzone zostały pierwsze (Warsza-
wa, Kraków, Lublin) chorągwiane Kręgi Instruktorów Harcerskich im. A. Małkow-
skiego (KIHAM). Wkrótce wybrały one swoją Centralną Radę Porozumienia KI-
HAM.28 Początkowo Kręgi im. A. Małkowskiego nie negowały ZHP. Ale w połowie 
1981 roku, gdy sytuacja polityczna w kraju gwałtownie się pogorszyła, a opozycja 
otwarcie głosiła obalenie władzy istniejącej w PRL, część KIHAM deklarowało roz-
bicie ZHP. Lubelski KIHAM (lub jego część) zadeklarował powołanie „Niezależne-
go Ruchu Harcerskiego”. W innych chorągwiach KIHAM zapowiadały powołanie 
„Harcerskiego Ruchu Niepodległej Polski”, „Ruchu Harcerzy Polskich” itd. Były to 
próby godzące nie tylko w jedność ruchu harcerskiego, ale też w obowiązujący 
                                                        
24 Ibidem, s. 384 – 385 
25 Ibidem, s. 85 
26 W. Koźniewski, L. Łochowski (red.): Śpiewnik. Warszawa 1992, s. 209 – 210 
27 K. Koźniewski: op. cit., s. 381 
28 S. Czopowicz: KIHAM: zarys wydarzeń, wybór dokumentów i relacji. Warszawa 1998, s. 51 i 56 
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system prawny PRL. Próby te zmierzały do powołania nowych władz ZHP na nad-
zwyczajnym, VIII, zjeździe i przekreślenia uchwał VII Zjazdu ZHP, który obronił 
Związek przed rozpadem (marzec 1981 roku). Zjazd ponownie wybrał harcmistrza 
Andrzeja Ornata Naczelnikiem ZHP. Działania zwolenników rozłamu w ZHP dobit-
nie ocenił ex post, daleki od ówczesnej władzy PRL, ale polityczny realista, K. 
Koźniewski: „Należy postawić kropkę nad >>i<<. W tej całej awanturze o Harcer-
stwo instruktorom tak czy inaczej związanym z >>Solidarnością<< nie szło o na-
prawę błędów w wychowaniu młodzieży, nie szło im wcale o dzieci ani młodzież – 
szło im o to, by ZHP politycznie rozłożyć i wyrwać spod wpływów państwa ludowe-
go”.29 Nie kryją się z tym wydawcy cytowanej książki Stanisława Czopowicza – 
przewodniczącego porozumienia KIHAM… „Często mówi się, że KIHAM był tym 
dla harcerstwa, czym NSZZ >>Solidarność<< dla Polski”.30 Musiał więc siłą rzeczy 
dzielić losy „Solidarności” do początków transformacji ustrojowej 1989 roku. 

Główna Kwatera ZHP powołała „Pogotowie Harcerskie”, które niosło pomoc 
ludziom starym i chorym w trudnym okresie pierwszych tygodni stanu wojennego. 
Większość instruktorów i nauczycieli obroniła jedność i samoistnienie ZHP. 

Związek Harcerstwa Polskiego nie został zawieszony w swej działalności. 
Normalnie pracowała Naczelna Rada ZHP oraz Kwatera Główna. W połowie 1982 
roku nowym Naczelnikiem ZHP został Ryszard Wosiński, harcmistrz Polski Ludo-
wej (PL), gdyż harcmistrz PL Andrzej Ornat został Ministrem do spraw Młodzieży. 
Wszystkie drużyny, hufce i chorągwie nadal funkcjonowały, ale z konieczności nie 
tak samo jak przed 13 grudnia 1981 roku. 

Do końca 1982 roku trwał odpływ z szeregów członków, członków władz 
i instruktorów ZHP. Jego stan zmniejszył się do 2 milionów, czyli o 1/3 w porówna-
niu z 1981 rokiem. W 1983 roku, gdy zniesiono stan wojenny, ZHP obchodził 75-
lecie swego istnienia, działał nadal jako jedna, choć niejednolita organizacja. 

Reformatorzy w ZHP wraz z przebudową Związku bronili go przed rozbiciem 
i przejęciem przez działaczy KIHAM, bezpośrednio powiązanych z polityczną opo-
zycją wszystkich odcieni, KUL w Lublinie i najbardziej nieprzejednanym wobec 
PRL wyższym duchowieństwem. KIHAM i tworzony przezeń Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej (ZHR)31 nie tylko rozbił jedność ZHP, ale też rozpoczął na szero-
ką skalę klerykalizację harcerstwa. Powstawały liczne „przykościelne” zastępy 
i drużyny ZHR. Potwierdza to w swej książce przewodniczący KIHAM, Stanisław 
Czopowicz.32 Podobnie ukazuje to Piotr Gołdyn w pracy poświęconej Polskiej Or-
ganizacji Harcerskiej. Organizacja powstała w 1985 roku z usuniętych z ZHP 
członków i działaczy za występowanie umundurowanych harcerzy w uroczysto-
ściach religijnych. Wkrótce Polska Organizacja Harcerska (POH) weszła jako or-
ganizacja autonomiczna w skład ZHR. Z dniem 1 stycznia 1998 roku przestała 
istnieć wchodząc bezpośrednio do struktur ZHR.33 Kolejne lata przyniosły domina-
cję ZHP i ZHR jako  wiodących organizacji skautowych. 
                                                        
29 K. Koźniewski, op. cit., s. 388 
30 S. Czopowicz, op. cit., s. 7 
31 Na temat ZHR ukazały się między innymi opracowania: K. Stanowski: Związek Harcerstwa Rzeczy-

pospolitej. Wrocław 1990; J. Parzyński: Ruch Harcerski Rzeczypospolitej 1983 – 1989. Kraków 1991; 
R. Wiraszka: Kalendarium Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 1989-2000. Warszawa 2000. 

32 S. Czopowicz, op. cit. 
33 P. Gołdyn: Geneza powstania i działalność Polskiej Organizacji Harcerskiej 1985-1997. W: P. Toma-

szewski, M. Wołos (red.): Organizacje młodzieżowe w XX wieku. Struktury, ideologia, działalność. 
Toruń 2008, s. 279 – 289 
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Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

MOWA CIAŁA PEDAGOGICZNEGO 
 
 
To, że można komunikować się bez słów, wiadomo nie od dziś. Jednakże fakt 

istnienia około miliona gestów przy pięciuset pięćdziesięciu tysiącach słów zareje-
strowanych w największych słownikach nie rzadko budzi zdziwienie i skłania do 
zastanowienia się nad rzeczywistym znaczeniem komunikacji niewerbalnej. Bo-
wiem umiejętność prawidłowego odczytywania i wysyłania bezsłownych komunika-
tów odgrywa dziś niebagatelną rolę. 

Komunikacja niewerbalna pełni bardzo ważną funkcję w procesie porozumie-
wania się między ludźmi, w tym także między nauczycielami, uczniami oraz między 
nauczycielami a uczniami. Często jednak nie jest ona uświadomiona, ponieważ 
komunikując się z kimś, wielu ludzi zwraca uwagę przede wszystkim na treść swo-
jego przekazu i nie zastanawia się w tym momencie nad wyglądem swojego ciała. 
Tymczasem odbiorcy takiego komunikatu większą uwagę skupiają na sygnałach 
pozasłownych. Dotyczy to zwłaszcza takich sytuacji, w których nauczyciel po raz 
pierwszy wita się z nową grupą studentów. Wówczas najważniejsza jest autopre-
zentacja, to, jak przedstawi się nowo poznanym osobom, wykorzystując oczywiście 
komunikaty niewerbalne. Jest to tak istotne, ponieważ skutkiem wywarcia złego 
wrażenia podczas pierwszego spotkania jest najczęściej negatywna opinia o danej 
osobie, nawet jeśli ta będzie starać się wzbudzić pozytywne odczucia podczas 
kolejnych spotkań. Takiej osobie zdecydowanie trudniej jest odbudować raz stra-
cone zaufanie niż takiej, która na początku wywarła dobre wrażenie, a dopiero 
potem popełniła ważne błędy komunikacyjne. W takich przypadkach słynne przy-
słowie „nie szata zdobi człowieka” powoli odchodzi do lamusa. 

To, że za pomocą komunikacji niewerbalnej przekazuje się więcej informacji 
niż poprzez słowa, zostało potwierdzone licznymi badaniami. Najczęściej przywo-
ływane przeprowadził w 1968r. w Stanach Zjednoczonych A. Mehrabian, który 
w swojej książce Silent Messages napisał: „total liking = 7% verbal liking + 38% 
vocal liking + 55% facial liking”.1 Zatem 93% informacji zawartych w danym prze-
kazie jest przekazywanych przez komunikaty niewerbalne – 55% przez mimikę, 
a 38% przez ton głosu. Jedynie 7% informacji czerpie się ze słów. Komunikacja 
niewerbalna pełni zatem ważniejszą funkcję niż powszechnie się uznaje i to rów-
nież w tych sytuacjach, w których komunikaty niewerbalne są wysyłane nieświa-
domie. Jednakże zarówno nieświadome, jak i świadome wykorzystywanie sygna-
łów niewerbalnych podczas interakcji wpływa na układ relacji między nauczycielem 
a studentem, na atmosferę podczas zajęć, a także wzbogaca, zastępuje i wspo-
maga informacje wyrażone słowami. 

Jakie elementy komunikacji niewerbalnej można zatem wyróżnić, mówiąc 
o budowaniu pozytywnych relacji nie tylko między nauczycielami, studentami, ale 
również między nauczycielami a studentami? Otóż wśród nich znajdują się: 

1. Gestykulacja - to jedna z podstawowych form porozumiewania się między 
ludźmi. Jak stwierdza Z. Nęcki to „ruchy rąk, dłoni, palców, nóg, stóp, gło-

                                                        
1 A. Mehrabian: Silent Messages. California 1971, s. 12 
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wy i korpusu ciała”.2 Gestykulują wszyscy. Na uczelni to na przykład nau-
czyciel, gdy wskazuje studenta do tablicy czy też student, który zgłasza się 
do odpowiedzi. Wśród badaczy istnieje przekonanie, że ci, którzy więcej 
gestykulują są odbierani przez otoczenie jako osoby nie tylko sympatycz-
niejsze i bardziej otwarte, ale również mające wyższy status i większą wła-
dzę. Z kolei te osoby, które tego nie robią, nie sprawiają tak pozytywnego 
wrażenia, są mniej lubiane i odbierane jako podwładne. Warto zatem pod-
czas zajęć rozmawiać nie tylko wypowiadając słowa, ale również całym 
ciałem. Gestykulacja ma także ogromny wpływ na siłę przekonywania roz-
mówcy do swoich racji. Co ciekawe, najlepsze rezultaty można osiągnąć 
wówczas, gdy naśladuje się gesty swojego oponenta. Za pomocą gestów 
można bowiem przekazać (świadomie lub też nieświadomie) wiele infor-
macji. Pełnią one bowiem wiele rozmaitych funkcji i z całą pewnością są 
wieloznaczne. Na to, jak zostanie odczytany dany gest, ma wpływ wiele 
czynników. Należy bowiem pamiętać o tym, że gesty (podobnie jak inne 
elementy komunikacji niewerbalnej) są nierozerwalnie powiązane z komu-
nikatem werbalnym, kontekstem wypowiedzi oraz innymi gestami towarzy-
szącymi procesowi porozumiewania się. Gesty stanowią ich uzupełnienie. 
Zatem ich interpretacja nie może odbywać się w izolacji. Często za pomo-
cą jednego gestu można przekazać wiele informacji. Osoba, która „rozkła-
da” ręce w kierunku drugiej osoby, pokazując wewnętrzną stronę dłoni, 
może komunikować na przykład chęć przywitania się z tą osobą bądź też 
niewiedzę. Przy interpretacji tego gestu warto skupić uwagę na mimice 
i całej postawie ciała oraz przyjrzeć się kontekstowi. To, na co powinno się 
również zwrócić uwagę przy odczytywaniu gestów, to aspekt kulturowy. 
Ten sam gest może być różnie rozumiany w zależności od kultury, np. tak 
zwane kółko dla mieszkańców Zachodu oznacza „OK”, dla Japończyków 
„pieniądze”, dla Francuzów „zero”, a dla Brazylijczyków czy Turków „znie-
wagę”. 

2. Postawa ciała - to „pozycja, jaką przyjmuje ciało podczas stania lub sie-
dzenia”.3 Na podstawie obserwacji postawy ciała można dowiedzieć się na 
przykład tego, jak student czuje się w danym momencie czy też jaki jest 
jego stosunek do tematu rozmowy z nauczycielem. Podobnie, jak w przy-
padku gestykulacji, tak i postawę ciała należy interpretować w powiązaniu 
z innymi komunikatami niewerbalnymi, takimi jak: kontekst, mimika czy też 
gesty. Najczęściej przy odczytywaniu sygnałów wysyłanych przez postawę 
ciała, największą uwagę zwraca się na stopień jego napięcia lub rozluźnie-
nia oraz na jego otwartość czy zamknięcie. A.I. Baruk wyróżnia dwie 
postawy, jakie może przyjąć rozmówca: otwartą bądź zamkniętą. Ta pierw-
sza charakteryzuje się wyprostowaną pozycją ciała, luźnym ułożeniem rąk, 
gestami otwartych dłoni (prezentowanie ich wewnętrznych stron), nawią-
zaniem kontaktu wzrokowego z rozmówcą, delikatnym uniesieniem głowy 
oraz uśmiechem. Taka postawa wyraża chęć podjęcia komunikacji z drugą 
osobą, pewność siebie oraz zainteresowanie tym, co mówi rozmówca. Na-
tomiast postawa zamknięta (zwana inaczej defensywną) jest przeciwień-

                                                        
2 Z. Nęcki: Komunikacja międzyludzka. Kraków 1996, s. 212 
3 A.I. Baruk: Jak skutecznie oddziaływać na odbiorców. Wybrane formy sprzedaży i wywierania wpływu 

na nabywców. Toruń 2006, s. 53 
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stwem tej pierwszej. Cechuje ją przygarbiona i napięta pozycja ciała, 
sztywne ułożenie rąk, które najczęściej są skrzyżowane na piersiach; brak 
nawiązania kontaktu wzrokowego, opuszczona głowa, a także skrzyżowa-
ne nogi. Postawa zamknięta odzwierciedla niechęć do porozumienia się 
z drugą osobą i brak pewności siebie. Taką pozycję bardzo często stosują 
osoby, które mają niskie poczucie własnej wartości oraz te, które w jakiś 
sposób są podporządkowane swojemu rozmówcy.4 Istnieje oczywiście wie-
le innych rodzajów postaw ciała, chociaż te opisane powyżej są fundamen-
talne dla wszystkich innych pozycji ciała i są również najczęściej przyjmo-
wane. Podobnie jak w przypadku gestykulacji, przyjmowanie postawy po-
dobnej do pozycji ciała rozmówcy, pozytywnie wpływa na przekonanie go 
do swoich racji. Krótko mówiąc, siła perswazji jest tym większa, im lepiej 
naśladuje się swojego oponenta. 

3. Mimika - „obejmuje wszystkie rodzaje wyrazu twarzy, zarówno wyraźne, 
jak subtelne, które wytwarzamy manipulując mięśniami twarzy w trakcie in-
terakcji, włącznie z tak zwanym wyrazem „beznamiętnym”, kiedy to twarz 
pozostaje całkiem nieruchoma”.5 Autor tej definicji, T.G. Grove, wyjaśnia 
jednocześnie, że bardzo często trudno jest kierować ekspresją mimiczną 
ze względu na doznawane emocje i uczucia. Są one tak silne, że nie moż-
na zapanować nad określonym wyrazem twarzy. Pojawia się on niemalże 
automatycznie.6 

4. Kontakt wzrokowy jest poniekąd związany z wyrazem twarzy i dlatego 
niektórzy badacze zaliczają go właśnie do mimiki7. Jednakże większość 
ekspertów traktuje kontakt czy zachowania wzrokowe, ruch oka lub spoj-
rzenie jako odrębne elementy komunikacji niewerbalnej. Wszyscy jednak 
zgodnie podkreślają ogromne znaczenie kontaktu wzrokowego w procesie 
interakcji. Ponad 80% różnych bodźców z otoczenia odbiera się właśnie 
poprzez oczy. Wzrok jest bardzo ważnym przekaźnikiem informacji, gdyż 
na podstawie jego obserwacji można dowiedzieć się na przykład: czy stu-
dent jest chętny do podjęcia konwersacji, czy można od niego oczekiwać 
reakcji zwrotnej, czy jest przynależny bądź też wykluczony z grupy rówie-
śników itd. Od sposobu i jakości patrzenia zależy między innymi to, czy 
dana osoba jest lubiana, energiczna, miła, prawdomówna itd. Nauczyciel 
posiadający umiejętność odczytywania tych sygnałów może pozyskać wie-
le cennych informacji o swoich studentach. Na przykład utrzymywanie kon-
taktu wzrokowego studenta z nauczycielem podczas zajęć jest sygnałem 
zainteresowania, chęci podjęcia czy też kontynuowania konwersacji, a tak-
że otwartości i szczerości. Z kolei unikanie spojrzeń może oznaczać chęć 
zatajenia pewnych informacji, brak zainteresowania rozmową, wstydliwość 
czy niepewność. Zatem kontakt wzrokowy ma również istotny wpływ na 
ogólną atmosferę podczas rozmowy. 

5. Dystans przestrzenny to „niewidzialny obszar otaczający jednostkę, 
w którym przebiega większość jej kontaktów z ludźmi, odzwierciedlający 

                                                        
4 Zob. A.I. Baruk, op. cit., s. 53-54 
5 T.G. Grove: Niewerbalne elementy interakcji. W: J. Stewart (red.): Mosty zamiast murów. Podręcznik 

komunikacji interpersonalnej. Warszawa 2005, s. 122-123 
6 Ibidem, s. 123 
7 Zob. np. A.I. Baruk, op. cit., s. 52-53 
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charakter stosunków między nimi”.8 Dystans jest jednym z elementów 
proksemiki, czyli nauki dotyczącej wykorzystywania przestrzeni podczas 
komunikowania się ludzi między sobą. E.T. Hall dzieli dystans pomiędzy 
uczestnikami rozmowy na cztery strefy:9 intymną, osobistą, społeczną 
i publiczną. Każdy człowiek znajduje się w centrum, wokół którego są po-
szczególne strefy. To, jaki dystans w stosunku do drugiej osoby wybierze 
dany człowiek, zależy od sytuacji, zamierzonych celów, rodzaju relacji in-
terpersonalnych czy tematu konwersacji. W relacjach akademickich szcze-
gólnie należy o tym pamiętać, ponieważ zachowanie nieprawidłowego dy-
stansu w stosunku do drugiej osoby może być przyczyną dyskomfortu czy 
też niewłaściwych interpretacji ze strony innych osób. I tak: strefa intymna 
obejmuje odległość od danej osoby do 45 cm. Zazwyczaj dotyczy ona osób 
wchodzących ze sobą w bliskie związki, a więc jest związana z prywatnymi 
i intymnymi sytuacjami. Wkroczenie do tej strefy bez zezwolenia danej 
osoby łączy się z poczuciem jej dyskomfortu, a czasem również i zagroże-
nia. Strefa osobista zajmuje odległość od 45 cm do 120 cm i wiąże się 
z kontaktami towarzyskimi i w miarę bliskimi. Strefa społeczna rozciąga się 
od 120 cm do 400 cm i dotyczy kontaktów zawodowych, rozmów z osoba-
mi nieznajomymi i sytuacji oficjalnych. Strefa publiczna – powyżej 400 cm 
od danej osoby - dzieli na przykład mówcę od słuchaczy, aktorów w teatrze 
od widowni czy wykładowcę od studentów. 

6. Dotyk to element komunikacji niewerbalnej, który odgrywa bardzo ważną 
rolę w przekazywaniu informacji. Dotyk może być skierowany na siebie 
samego bądź też na partnera interakcji. Z zachowań samodotykowych 
(inaczej: adaptatory) można odczytać na przykład stan emocjonalny stu-
denta – czy jest on zdenerwowany, zamyślony, rozdrażniony itp. Stosowa-
nie adaptatorów w dorosłym życiu jest pozostałością po jego wcześniej-
szych etapach, w których człowiek uczy się, jak nawiązywać kontakty z in-
nymi ludźmi, panować nad emocjami czy też funkcjonować w świecie. Te 
adaptatory w kolejnych etapach życia w podobnych sytuacjach nieświado-
mie powracają i trudno je ograniczyć, a ich wyeliminowanie wymaga wielu 
wysiłków i pracy nad samym sobą. 
Z kolei z zachowań dotykowych stosowanych wobec drugiej osoby można 
dowiedzieć się na przykład, jakie relacje panują między stronami interakcji 
czy też jakie są intencje i uczucia tych osób. Dotyk nie jest bowiem tak 
oczywistym i jednoznacznym elementem komunikacji. Dlatego też przy od-
czytywaniu rozmaitych zachowań dotykowych zawsze należy brać pod 
uwagę kontekst, sposób dotykania, relacje panujące pomiędzy uczestni-
kami interakcji, ich płeć, status społeczny, kulturę osobistą oraz różnice 
kulturowe. Przyjacielski uścisk potrafi być doskonałym gestem wsparcia 
drugiej osoby w trudnych momentach jej życia. Dotyk przyczynia się rów-
nież do lepszej współpracy między ludźmi i pozwala odkryć siebie przed 
drugą osobą.10 Należy jednak pamiętać o tym, że musi on być dostosowa-

                                                        
8 R. Krzyżanowski, B. Gorzałkowski: Znaczenie i rola komunikacji interpersonalnej. W: R. Krzyżanowski 

(red.): Wokół problemów komunikacji i zarządzania. Poznań 2007, s. 78 
9 Parafrazuję za: S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge: Komunikacja między ludźmi. Motywacja, 

wiedza, umiejętności. Warszawa 2007, s. 191-192 
10 Zob. Ibidem, s. 185 
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ny do sytuacji i preferencji danej osoby. Ta zasada obowiązuje zwłaszcza 
w relacjach akademickich, ponieważ dotykanie odbywa się przecież w stre-
fie intymnej drugiego człowieka, a ta jest niezwykle chroniona i dlatego 
wszelkie zachowania w jej obrębie powinny łączyć się z umiarem i taktem. 

7. Wygląd zewnętrzny to element komunikacji niewerbalnej, który podczas 
procesu porozumiewania się pozostaje niezmienny. „Wśród cech fizycz-
nych uczestników komunikacji wymienia się między innymi: wygląd fizycz-
ny, ogólną atrakcyjność, wzrost, wagę, uczesanie i kolor włosów, karnację 
itp. Do cech fizycznych zalicza się także z reguły zapachy (ciała, oddechu) 
kojarzone z daną postacią. Ponadto na wygląd fizyczny każdej ze stron in-
terakcji oddziałują także przedmioty łączone z daną osobą. Przedmioty te, 
zwane rekwizytami (lub też akcesoriami), to na przykład ubiór, makijaż, 
okulary, peruka, sztuczne rzęsy, biżuteria oraz akcesoria w rodzaju torebki 
lub nesesera. Te wszystkie elementy wyglądu zewnętrznego przekazują 
otoczeniu bardzo ważne informacje na temat zawodu, pozycji życiowej, 
wykształcenia, osobowości, statusu czy przekonań danej osoby. 

8. Czynniki otoczenia są bardzo ważnym aspektem komunikacji niewerbal-
nej, ponieważ nie tylko wpływają na samopoczucie uczestników interakcji, 
ale również na podjęte przez nich działania i używanie określonego słow-
nictwa. „Do czynników otoczenia zaliczyć można umeblowanie, styl archi-
tektury, wystrój wnętrza, warunki oświetlenia, kolory, temperaturę, dodat-
kowy hałas w tle, muzykę oraz wiele innych warunków, w których zachodzi 
interakcja”.11 Miejsce, w którym odbywa się komunikacja, wpływa nie tylko 
na nastrój uczestników i cały proces interakcji, ale również odzwierciedla 
upodobania, charakter i osobowość jego właściciela bądź też projektanta. 

9. Zachowania wokalne - to uznawana przez zdecydowaną większość ba-
daczy część komunikacji niewerbalnej. Dziedzina naukowa, zajmująca się 
aspektami komunikacji niewerbalnej związanymi z wykorzystaniem głosu, 
to parajęzyk (zwany także wokalizacją lub wokaliką). Obejmuje on cechy 
wokalne głosu oraz interferencje wokalne. Te pierwsze to ton, barwa, wy-
sokość, natężenie, głośność i modulacja oraz tempo mówienia. Natomiast 
te drugie to wzajemne oddziaływanie na siebie co najmniej dwóch cech 
głosu i dźwięki pozajęzykowe (zwane również dźwiękami paralingwistycz-
nymi), na przykład płacz, śmiech, chrząkanie, mlaskanie, parskanie itp. 
Wszystkie te elementy w znaczącym stopniu wpływają na wzmocnienie 
bądź też zaprzeczenie komunikatu werbalnego. Na przykład, jeśli student 
chce ukryć swoje emocje i werbalnie komunikuje, że nie jest smutny, 
a jednocześnie jego głos jest cichy, ton niski, a mowa powolna, to na pod-
stawie samych zachowań wokalnych można wywnioskować, że jest on tak 
naprawdę smutny. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że bardzo trudno jest 
ukryć prawdziwe emocje, wypowiadając jakieś słowa, ponieważ zaprzecza-
jąc im, głos i jego cechy zdradzają rzeczywiste odczucia. 

W sytuacjach akademickich umiejętność właściwego odczytywania wysyła-
nych sygnałów pozasłownych jest niezwykle ważna zarówno dla studentów, jak 
i nauczycieli. Istnieje powszechne przekonanie, że jedni trafniej odczytują gesty, 
a z kolei innym sprawia to pewną trudność. Z pewnością jednak nauczyciele 

                                                        
11 M.L. Knapp, J.A. Hall: Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich. Wrocław 2000, s. 27 
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powinni zwrócić szczególną uwagę na to, jakie pozasłowne komunikaty wysyłają 
podczas wszelkich kontaktów ze swoimi studentami – nie tylko podczas prowa-
dzonych zajęć, ale również podczas przerw, pełnionych dyżurów, indywidualnych 
rozmów z studentami, uroczystości itd. Ma to bowiem ogromny wpływ na budowa-
nie pozytywnych relacji czy też łatwiejsze nawiązanie kontaktu ze swoimi studen-
tami, którzy są na przykład zamknięci w sobie czy też trudniej im się zaadaptować 
w danej grupie. Dlatego też umiejętność odczytywania sygnałów bezsłownych jest 
niemniej ważna, ponieważ pozwala nauczycielowi lepiej poznać potrzeby, zamiary, 
ale również uczucia swoich studentów, którzy nierzadko ukrywają je przed takimi 
osobami, jakimi są właśnie nauczyciele. Ci zaś powinni uważnie obserwować swo-
ich studentów, aby w każdej sytuacji służyć im pomocą i zauważać te problemy, 
które są często niezauważane przez innych. Temu między innymi służy komunika-
cja niewerbalna. 
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Anna GBUREK 
 
 

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH NA MIARĘ XXI WIEKU: 
TRENINGI ASERTYWNEGO SAMOKSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO. 
LANGUAGE TEACHING TAILOR-MADE FOR THE 21ST CENTURY: 

TRAININGS IN AN ASSERTIVE APPROACH TO SELF-DIRECTED LANGUAGE 
EDUCATION 

 
Misja naszego ośrodka zawiera się w następującym sformułowaniu: 
 

Ułatwiamy ludziom porozumiewanie się. Chcemy, żeby jak najwięcej ludzi 
władało językami obcymi. Rewolucjonizujemy naukę języków obcych tak, żeby 
nauka języka przyczyniała się do wszechstronnego rozwoju osobowości 
i charakteru studentów. Łączymy biznes z promowaniem nauki języków obcych.  

 
Nasz Ośrodek specjalizuje się w nauczaniu symultanicznym języków obcych. 

Metodę tę odkryliśmy jeszcze na studiach, gdy my – studenci romanistyki razem ze 
studentami anglistyki wymienialiśmy się lekcjami. Przełomem w myśleniu 
o zawodowej przyszłości były niewątpliwie słowa Konfucjusza: „Znajdź pracę, którą 
lubisz, a nie będziesz musiał pracować do końca życia”. I tak rozpoczęliśmy 
działalność w 1999. Na podstawie badania konkurencji doszliśmy do wniosku, że 
istnieje nisza na rynku ośrodków nauczania języków obcych: chodzi o osoby 
świadome tego, że sama znajomość języka angielskiego nie jest dla nich 
wystarczająca i z jednej strony chcą one szlifować dalej zdobyte umiejętności, ale 
z drugiej strony widzą potrzebę szybkiego opanowania innego języka obcego, przy 
czym nie chcą lub nie są w stanie uczęszczać na dwa kursy językowe równolegle. 

 
Historia powstania treningów asertywnego samokształcenia 

językowego/ History of the trainings In an assertive approach to self-directed 
Language education 

Treningi porównujemy do krzesła o trzech nogach. 
Pierwsza „noga” to ugruntowane w czasie 11 lat prowadzenia Ośrodka Nau-

czania Języków Obcych przekonanie, że nawet najlepiej przygotowane zajęcia są 
pracą, która idzie na marne, jeżeli student np. nie ma motywacji albo jest przeko-
nany o tym, że ma „drewniane" ucho. 

Druga „noga” to postęp w rozwoju Internetu. Dlaczego ten czynnik jest aż tak 
ważny? Otóż, największe sukcesy na polu nauki języka odnosimy jako dzieci,1 
kiedy zanurzeni w środowisku języka ojczystego, chłoniemy go na wszelkie możli-
we sposoby. Gdy w późniejszym wieku uczymy się kolejnego języka, naszym za-
daniem jest stworzenie sobie podobnego zanurzenia. Żeby coraz sprawniej posłu-
giwać się językiem obcym, potrzeba go używać. Jeszcze kilkanaście lat temu, aby 
rozmawiać z obcokrajowcami w ich języku jechaliśmy do ich kraju, albo oni przy-
jeżdżali do Polski, albo rozmawialiśmy przez telefon. Obecnie Internet pozwala na 
szlifowanie języka w towarzystwie native speakerów nawet bez wychodzenia 
z domu. 
                                                        
1 V.F. Birkenbihl: Sprachenlernen leichtgemacht. 1999 
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Trzecia „noga” krzesła to wieloletnie zainteresowanie Chinami i nauka manda-
ryńskiego, która stała się naturalnym bodźcem do uporządkowania metod naucza-
nia języków obcych. 

 
Asertywność/ Assertiveness 
Treningi Samokształcenia Językowego nieprzypadkowo dookreślone zostały 

jako „asertywne”. Asertywność najkrócej można zdefiniować jako posiadanie 
i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i potrzeb 
w granicach nie naruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz 
własnych, bez zachowań agresywnych, a także obrona własnych praw.2 Z naszego 
doświadczenia wynika, że bardzo trudno jest szkolić umiejętności językowe, 
a potem komunikować się w języku obcym na różnych płaszczyznach bez 
opanowania ww. umiejętności. Chodzi głównie o to, by student potrafił wyrażać 
opinie, krytykę, swoje potrzeby i życzenia bez poczucia winy, by umiał odmawiać, 
a przy tym nie ranił innych, by był świadomy siebie, elastyczny, a przy tym 
stanowczy. Osoba asertywna ma jasno określony cel i potrafi kontrolować własne 
emocje, nie poddaje się zbyt łatwo naciskom emocjonalnym innych osób, co 
w naszej działalności jest szczególnie ważne w przypadku kursu intensywnego, 
którego cel ma bardzo duże znaczenie dla danej osoby. Asertywność nie oznacza 
ignorowania emocji i dążeń innych ludzi, lecz raczej zdolność do realizacji 
założonych celów mimo negatywnych nacisków otoczenia, racjonalną dbałość 
o własne interesy z uwzględnieniem interesów innych. Na Treningach kładziemy 
szczególny nacisk na dwa filary asertywności: 

- mówienie „nie”: jeżeli uznaję, iż nauka języka obcego jest dla mnie priory-
tetem, mówię „nie” sprawom mniej ważnym; 

- dawanie sobie praw: mam prawo uczyć się w swoim tempie, mam prawo 
popełniać błędy, mam prawo nie rozumieć, mam prawo odpocząć od 
nauki. 

 
Zgodnie z zasadami pracy mózgu/ Brain-friendly 
Powyższa idea została rozpropagowana przez Verę F. Birkenbihl,3 która 

studiowała w USA psychologię i dziennikarstwo. Począwszy od 1969 roku zajmuje 
się rozwijaniem technik uczenia się, opierając się na badaniach dotyczących pracy 
mózgu. Swoje pierwsze wykłady i seminaria w USA prowadziła w 1970 roku, 
natomiast od chwili powrotu do Europy w roku 1972 pracuje jako niezależna 
trenerka i autorka książek, propagująca nietypowy sposób myślenia. Uznawana 
jest za wynalazcę „infotainmentu”, na długo przed powstaniem określenia dla tego 
zjawiska. Nadała mu najpierw w USA nazwę „brain-friendly”, a następnie 
w Niemczech „gehirn-gerecht”. 

W połowie lat 80-tych idea Very Birkenbihl stała się bardziej popularna dzięki 
rozwiniętej przez nią samą metodzie nauki języków obcych, której założeniem jest 
maksymalne wykorzystanie potencjału lingwistycznego studenta. Duży nacisk 
kładziony jest na zaangażowanie samego uczącego się w proces nauczania. 
Birkenbihl wychodzi bowiem z założenia, że najważniejszych rzeczy w życiu 
człowiek uczy się sam; nawiązuje tym samym do czasów, gdy jako dzieci, sami, 

                                                        
2 R. Alberti, M. Emmons: Asertywność. 2006 
3 V.F. Birkenbihl: Sprachenlernen…, op. cit.; V.F. Birkenbihl: Stroh im Kopf. 2000 
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bez lektora, uczyliśmy się języka ojczystego. Metoda ta jest typowym przykładem 
uczenia się zgodnego z zasadami pracy mózgu. 

Obecnie jednym z jej najważniejszych założeń jest zgłębianie zagadnienia 
dotyczącego przekazywania wiedzy za pomocą gier i zabaw oraz odpowiednich 
strategii uczenia się (tzw. NLLS, tj. Non-Learning Learning Strategies – strategie 
uczenia się nie wymagające uczenia się), które stawia sobie za cel ułatwienie 
pracy zarówno uczącym, jak i uczącym się.  

Metoda Birkenbihl to cztery kroki: 
1) Dekodowanie, np.: 
欢迎你去呀！要是你想去的话，我陪你一起去。但是，你得给我买机票。 
Przetłumaczone zdanie brzmi: Zapraszam! Jeżeli chcesz jechać, będę ci 

towarzyszyć, ale musisz mi kupić bilet. 
Zdekodowanie jest „tłumaczeniem” słowo po słowie:  
Zapraszam ty iść wykrzyknik! Jeżeli ty myślisz iść jeżeli, ja towarzyszę ty 

razem iść. Ale, ty musisz dla ja kupić samolot bilet. 
2) Suchanie aktywne – słuchanie oryginalnego tekstu i śledzenie wersji zde-

kodowanej. 
3) Słuchanie bierne – na zasadzie: „nie uczę się, lecz pozwalam się uczyć”, 

jak dziecko, które uczestnicząc w rozmowie dorosłych, choć pochłonięte 
jest swoimi zabawkami, a zatem obecne ciałem, nie duchem,  również 
przyswaja nowe sposoby wyrażania się. 

4) Ćwiczenia własne. 
 
Pozostałe metody/ Other methods 
Treningi dostarczają wielu narzędzi do nauki języka obcego, m.in.: metoda 

Zygmunta Broniarka, ćwiczenia na skojarzenia, praca z tekstami w dwóch 
językach, tworzenie i uzupełnianie tekstów z lukami, piosenki, rysunki, pattern-
drills, dyktando, literatura, film. 

 
Motywacja/ Motivation 
E.M. Gray powiedział: Ludzie sukcesu mają nawyk robienia rzeczy, których ci, 

co w życiu osiągają niewiele, robić nie lubią. To nie znaczy, że oni na pewno lubią 
je robić, jednak ich chęć i niechęć podporządkowane są sile ich celu. Dlatego 
uważamy motywację za kluczowe zagadnienie poruszane w trakcie Treningów. 
W czasie pisania pracy dyplomowej na studiach MBA „Czynnik bariery 
w opanowywaniu języka obcego”, zbadaliśmy, do jakich celów studenci potrzebują 
znajomości języków obcych. Wyniki przedstawia rysunek nr 1. 
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Rysunek nr 1. Cel nauki języków obcych 
 

 

A. komunikacja z obcokrajowcami 
B. komunikacja z przełożonymi 
C. komunikacja z podwładnymi 
D. negocjacje 
E. czytanie literatury fachowej 
F. czytanie literatury pięknej 
G. słuchanie radia  
H. oglądanie telewizji  
I. awans 
J. zmiana pracy 
K. wyjazd za granicę na stałe 
L. wyjazd za granicę do pracy 
M. zdanie egzaminu 
N. twórcze spędzanie wolnego 

czasu 
O. własny rozwój 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
 
Jako inne niż ww. cele studenci podali:  
- dla zaspokojenia własnej potrzeby szlifowania umiejętności, traktowanej 

przeze mnie na równi z umiejętnością czytania czy pisania; 
- wymóg szkolny; 
- rozwijanie kontaktów zagranicznych; 
- własne zadowolenie; 
- uaktywnienie pracy mózgu; 
- doskonalenie narzędzia pracy. 
Czynnikiem motywującym lub demotywującym mogą być przeżycia, które 

sprawiają, że postrzegamy porozumiewanie się w językach obcych w taki czy inny 
sposób. Oto wykaz najciekawszych spostrzeżeń studentów na temat wydarzeń, 
które sprawiły, że zaczęli oni odbierać dany aspekt komunikacji jako 
satysfakcjonujący lub trudny: 

- od pierwszego wyjazdu za granicę; 
- gdy po raz pierwszy zrozumiałam piosenkę w języku obcym; 
- od czasu gdy zgubiliśmy się na autostradzie; 
- gdy przeczytałam „Alicję w krainie czarów” w oryginale; 
- gdy rozwiązałam swój problem na lotnisku w USA; 
- gdy nie mogłam wydusić z siebie słowa przy kontrahentach ze Szwecji 

i Izraela; 
- gdy mogłem się sprawdzić w negocjacjach; 
- gdy poznałam inne środowisko i ciekawych ludzi; 
- gdy mogłam lepiej zarobić; 
- gdy uczę się czegoś nowego; 
- gdy moim zadaniem jest tłumaczyć; 
- gdy rozmawiam przez telefon z obcokrajowcem; 
- gdy mamy kilkudniowe audyty z zagranicy; 
- gdy oglądałam niemiecki odpowiednik „Familiady”; 
- gdy poszłam na rozmowę o pracę; 
- gdy mogę wybrać: „Rzeczpospolita” vs „The Economist”; 
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- gdy syn jest ze mnie dumny; 
- gdy nagle przestawiam się z jednego języka obcego na inny; 
- gdy się uczę i widzę efekty; 
- gdy jestem w stanie sprostać zadaniom; 
- gdy podróżowałem samotnie; 
- gdy podjąłem nową pracę; 
- gdy poczułam, że rozmówca mnie rozumie; 
- gdy mogę sama sobie poradzić, choć do dyspozycji jest tłumacz; 
- gdy wyjechałem za granicę nie w celach wypoczynkowych; 
- gdy zrobiłem pierwszą prezentację. 
W czasie zajęć dotyczących motywacji mówimy m.in. o analizie transakcyjnej. 

Twórcą analizy transakcyjnej jest Eric Berne,4 psychiatra i psycholog społeczny. 
Według jego teorii, w naszym umyśle istnieje pewien plan. Jest on nazywany 
skryptem, planem życia, bądź scenariuszem. Ukształtowany zostaje we wczesnym 
dzieciństwie pod wpływem rodziców. Rodzice mogą programować swoje dzieci 
poprzez przekazywanie im tego, czego sami nauczyli się, lub sądzą, że się 
nauczyli. Skrypt definiowany jest jako stale aktualny program rozwinięty we 
wczesnym dzieciństwie przez rodziców, który kieruje zachowaniem człowieka 
w najbardziej istotnych dziedzinach życia. Zawiera on nieuświadomiony przez 
jednostkę plan życiowy oraz wskazania, jak go realizować - z określeniem ról, 
rodzaju zdarzeń i sposobów reagowania na nie. Scenariusz życia danej osoby ma 
swój początek w naszych narodzinach, następnie kształtowany przez rodziców, 
rozwija się i trwa do końca naszych dni. Scenariusz sprawia, że możemy zajmować 
w życiu pozycję przegranego, wygranego lub niewygrywającego. Analiza 
transakcyjna zajmuje się różnymi aspektami porozumiewania się ludzi: znaczeniem 
komunikatów rodziców kierowanych do dziecka dla kształtowania podstawowego 
nastawienia wobec siebie i innych, powstawania trzech stanów ego 
(rodzicielskiego, dorosłego, dziecięcego) oraz generalnego planu życiowego. 
Zajmuje się także sposobem komunikowania się ludzi dorosłych w zależności od 
specyfiki ich stanów ego: Ja - Rodzic (R), Ja - Dziecko (Dz), Ja - Dorosły (D). 
W procesie nauki języka obcego bardzo istotne jest zdać sobie sprawę z tego, czy 
ewentualne bariery powstają na poziomie R („wstyd mi za ciebie, czego ty 
oczekujesz, skoro nie znasz nawet angielskiego”) czy Dz („ja nie cierpię 
niemieckiego, w dodatku wkurza mnie nauczycielka”) i zareagować na to 
z poziomu D („opłaca mi się nauczyć chińskiego, warto znać kolejny język obcy”). 
Ważną kwestią, którą porusza analiza transakcyjna są postawy życiowe, które 
człowiek przyjmuje w ciągu życia. Postawy te przyjmuje się w grach i w ich duchu 
realizuje się swój skrypt. Analiza transakcyjna podaje następującą klasyfikację 
postaw: Ja jestem OK - Ty jesteś OK., Ja nie jestem OK - Ty jesteś OK., Ja jestem 
OK - Ty nie jesteś OK., Ja nie jestem OK - Ty nie jesteś OK. W trakcie nauki 
języków obcych najbardziej konstruktywna jest postawa: ja jestem OK – Ty jesteś 
OK, a postawa Ty jesteś OK, ja nie jestem OK tworzy najwięcej barier w nauce 
i w komunikacji w języku obcym. 

 
 

                                                        
4 E. Berne: Games People Play: the Psychology of Human Relations. 1964; E. Berne: What Do You Say 

After You Say Hello? 1975 
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Przekazy/ Transmitted prescriptions 
Bez wątpienia przez cały czas prowadzenia naszej działalności 

przekonywaliśmy się, że sukces jest w nas i nie zależy od czynników 
zewnętrznych, a odnoszenie sukcesu w znacznej mierze opiera się na 
uporządkowaniu kwestii, które można ująć w następujących pytaniach: Czy mam 
świadomość, że jedyną pewną rzeczą jest zmiana? Czy mam w życiu szczęście? 
Czy wiem, że kto chce, szuka sposobu, a kto nie chce, szuka powodu? Jakie są 
moje przekonania? Czy pamiętam, że nieważne, ile dostałeś, czy ile masz, ale 
ważne, co z tym zrobisz? Czy umiem być tu i teraz? Czy dotarło do mnie, że 
w 100% odpowiadam za swoje życie? Czy wiem, że rzeczywistość jest taka, jak ją 
postrzegam? Czy przywiązuję się do rezultatów? Czy jestem zdyscyplinowana/y 
i zorganizowana/y? Jak będzie wyglądało moje życie za 20 lat? Czy odróżniam 
rzeczy ważne od pilnych? Czy jestem gotowa/gotów na napięcia w relacjach 
z ludźmi, którzy są w gorszej sytuacji od mojej? Co mi mówi moja intuicja? Co 
czuję i czy jestem świadoma/y uczuć? Czy pamiętam, że to ja wybieram, jak się 
czuję? Muszę, czy chcę? Powinnam/Powinienem, czy mogę, wybieram albo 
decyduję? Nie powinnam/powinienem, czy nie chcę? Spróbuję, czy zrobię to? Nie 
mogę, czy nie zrobię tego? Czy postrzegam problemy jako wyzwania i okazje, 
a błędy jako lekcje, a porażki jako informacje zwrotne? 

Spostrzeżenia Coveya5 i Rosenberga6 pomogły nam dopracować różnice 
między sposobem wyrażania się, który służy życiu i wzbogaca je (język 
proaktywny/język odpowiedzialności) a sposobem wyrażania się, który nie służy 
życiu, nie wzbogaca go (język reaktywny). Różnice ilustruje Tabela nr 1 

 
Tabela nr 1. Przykłady różnic między językiem reaktywnym a pro aktywnym 
 

JĘZYK REAKTYWNY JĘZYK PROAKTYWNY/  
JĘZYK ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 
Nic nie mogę zrobić. 
On mnie doprowadza do szału. 
Nie zgodzą się na to. 
Muszę. 
Nie mogę. 
Zrobiłbym, gdyby… 
Postaram się. 
To jest trudne. 
To jest problem. 
Mam z tym problem. 
Poniosłem porażkę. 
Popełniłem błąd. 
Żałuję, że….  
Szkoda, że tego nie zrobiłem. 
To się nie uda. 

Zobaczę, co mogę zrobić. 
Uświadamiam sobie swoje uczucia i reguluję je. 
Mogę zrobić skuteczną prezentację. 
Mogę./ Chcę./ Wolę./ Potrzebuję./ Postanawiam. 
Wybieram./ Mam prawo. 
Zrobię/ Nie zrobię. 
Dam radę./ Odmawiam. 
To jest wyzwanie. 
To jest okazja, żeby… 
Znajdę możliwość załatwienia tej sprawy. 
To była ważna informacja zwrotna. 
To była pouczająca lekcja / ważne wydarzenie 
To mi dało dużo do myślenia. 
Nie zrobiłem tego i to było wtedy najlepsze 

rozwiązanie. 
Wierzę w siebie. / Zrobię, co w mojej mocy. 

 
Sposób mówienia o swoim procesie nauki języka obcego i o swoich 

postępach w tej dziedzinie ma bardzo duży wpływ na dalsze wyniki uczenia się. 
 

                                                        
5 Covey 1989 
6 Rosenberg 1998 
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Zarządzanie czasem/ Time management 
Zdecydowaliśmy się włączyć do programu Treningów elementy zajęć 

związanych z zarządzaniem czasem, jako że większość zgłaszających się 
deklaruje brak czasu na naukę. Parafrazując Coveya,7 mówimy: nie ma już czasu, 
żeby nie uczyć się języka obcego. Najważniejsze pytania, jakie w trakcie zajęć 
z zarządzania czasem zadajemy, brzmią: 

1. Co jest dla mnie: 
a) ważne i pilne; 
b) ważne i niepilne; 
c) nieważne i pilne; 
d) nieważne i niepilne? 

2. Jakie działania ważne i niepilne, które zaniedbuję, miałyby dobroczynny 
wpływ na moje życie? 

3. Jaką mogę podjąć inicjatywę? Jaki jest pierwszy krok? 
4. Co mogę delegować? 
5. Do której grupy (a, b, c czy d) zaliczam naukę języków obcych? 
Także w trakcie tych zajęć omawiamy następujące nawyki:8 
1) „Zaczynaj z wizją końca”. 
2) Podporządkowuję uczucia wartościom. 
3) Koncentruję swoje wysiłki na kręgu wpływu. 
4) „Rób najpierw to, co najważniejsze”. 
5) „Ostrz piłę”. 
 
Pokonywanie barier w nauce: koncentracja, wizualizacja, emocje/ 

Removing barriers In learning: concentration, visualization, emotions 
Henry Ford powiedział: Jeśli sądzisz, że potrafisz to masz rację. Jeśli sądzisz, 

że nie potrafisz – również masz rację. Może się zdarzyć, że uczący się języka 
obcego mają narzędzia do nauki samodzielnej, umieją zarządzać czasem, tak że 
poświęcają nawet wiele godzin na naukę, niemniej jednak nie widzą efektów 
proporcjonalnych swojej pracy. Dlatego w trakcie Treningów podajemy przykłady 
ćwiczeń, które odpowiednio dostosowane do danej osoby mogą zniwelować 
powstały dysonans poznawczy. 

Po pierwsze, proponujemy ćwiczenia na koncentrację. Jedno z ćwiczeń 
możemy zastosować, gdy zorientujemy się, że choć siedzimy z książką do nauki 
języka obcego, to nasze myśli są jeszcze na porannym zebraniu albo na jutrzejszej 
wywiadówce. Wówczas uświadamiamy sobie, co wyczuwamy w tym momencie 
poszczególnymi zmysłami, np. czuję zapach ciasta, widzę zdjęcia dzieci na biurku, 
dotykam kredowego papieru podręcznika, słyszę wiadomości, czuję miętowy smak 
gumy do żucia. Zachęcamy też do gry w szachy, stymulującej zdolności do 
koncentracji wolniej, za to trwalej. 

Po drugie, uczymy, jak wizualizować efekty nauki. Wizualizacja jest naszym 
zdaniem bardzo istotnym elementem procesu, ponieważ pozwala wyeliminować 
potencjalne kłody, jakie studenci mogą sobie kłaść pod nogi, sabotując efekt nauki 
przekonaniami typu „to niemożliwe”, „jak to się stanie”, „nie wyobrażam sobie 
tego”. Również w czasie wizualizacji możemy zdać sobie sprawę z tego, czego się 

                                                        
7 S.R. Covey: 7 Habits of Highly Effective People. 1989 
8 Ibidem 
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obawiamy w związku z osiągnięciem sukcesu („nauczę się angielskiego, będą 
mnie wysyłać na międzynarodowe targi, będę musiała się rozstać z rodziną na 
tydzień”) lub co nas pociąga w obecnej sytuacji, co jest atrakcyjne – wbrew 
pozorom – w życiu bez znajomości języków obcych („w moim wieku ja już nic 
nikomu nie muszę udowadniać”). 

Po trzecie, sugerujemy, żeby w momencie np. zwątpienia w sens nauki czy 
w chwili, gdy presja egzaminu językowego narasta, zdać sobie sprawę z uczuć 
(np. „czuję się przegrany, nieutalentowany i zniechęcony”) i oddzielić się od nich. 

Mihály Csíkszentmihályi opisał zjawisko przepływu. Przepływ jest to stan psy-
chiczny, w którym osoba odczuwa pełne szczęście płynące z całkowitego zaanga-
żowania się w jakąś działalność. Warunkami zaistnienia przepływu są (nie wszyst-
kie muszą być spełnione): 

1) Jasność celu - samodzielnie wyznaczasz sobie zadanie o jasno określo-
nym stanie końcowym. 

2) Skoncentrowanie się na czynności. 
3) Połączenie świadomości z działaniem - utrata samoświadomości (ale nie 

jaźni, czy świadomości - nie myślisz po prostu kim jesteś i do czego dą-
żysz, bo rzeczy te łączą się właśnie w czynność, którą wykonujesz). 

4) Zaburzone poczucie czasu - czas znika. 
5) Informacje zwrotne o postępie na drodze do celu - sukcesy i porażki infor-

mujące cię o twojej skuteczności. 
6) Równowaga pomiędzy trudnością zadania i twoimi możliwościami (za ła-

twe - nuda, za trudne - frustracja). 
7) Poczucie osobistej kontroli nad sytuacją. 
8) Pełne zaabsorbowanie czynnością. 
9) Czynność jest motywowana i nagradzana wewnętrznie. 
W trakcie Treningów naszym zadaniem jest tak ułatwić uczestnikom proces 

nauki własnej języka obcego, żeby stała się ona częścią ich stylu życia i żeby w jej 
trakcie jak najczęściej doświadczali przepływu. 

http://freeforms.pl/wp-content/uploads/2008/06/1684b.jpg
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Ewelina MENDALA 
Uniwersytet Gdański 
 

„PANIE, NIE POPEŁNIA SIĘ TAKICH FAPA” (A. LEPPER), BO GENERALNIE-
TO MASAKRA, CZYLI O WSPÓŁCZESNYCH KREATORACH JĘZYKA  

MEDIALNEGO ORAZ ICH ŚWIADOMOŚCI JĘZYKOWEJ 
 
 
Na języku zna się każdy i nikt. Jak niektórzy mówią: „Słyszy, że dzwoni, ale 

nie wie, w którym kościele”. Ma to odbicie w mowie współczesnych dziennikarzy 
i osób pracujących w mediach. Gdyby zapytano jakiegokolwiek dziennikarza o to, 
czy wypowiada się w sposób poprawny i zgodny z regułami języka polskiego, za-
pewne odpowiedziałby, że tak. Nie widziałby u siebie większych problemów z wy-
rażaniem własnych myśli w sposób werbalny, potrzebnych do codziennej komuni-
kacji, jak i do pracy dziennikarskiej (zastrzeżenia mogłyby dotyczyć dykcji, artyku-
lacji, nieprawidłowej emisji). Nie można się z tym nie zgodzić. Owszem, werbaliza-
cja płynna, wydaje się, że rzeczowa, jednakże bełkotliwa pod względem pragma-
tycznym, syntaktycznym i semantycznym. Obraz pięknie oprawiony, ale nic niewy-
rażający – tak można by skomentować język medialny używany przez dziennika-
rzy, którzy najczęściej uważają się za wszechwiedzących i znających na wszyst-
kim. Niestety pokutuje to tym, że język mediów opiera się jedynie na inercji języko-
wej dziennikarzy, nadbudowie metaforycznej, gdzie właściwe znaczenia przysłania 
się ich uproszczonymi odpowiednikami, które brzmią zupełnie inaczej.1 

Dziennikarz powinien mieć świadomość, jakich słów używa nadając komuni-
kat lub pisząc tekst, bo od tego jest uzależniony cały odbiór informacji, jej wy-
dźwięk. Wpływa on niejednokrotnie na odbiorcę, jego ocenę rzeczywistości. Media 
kreują świat i manipulują uczestnikami tego świata. Ludzie mediów używają języka 
w konkretnym celu – chcą przekazać często swoje emocje, idee oraz przekonania. 
Zdecydowanie wykracza to poza granicę przekazywania informacji. Jest to już 
wchodzenie w interakcje pomiędzy nadawcą komunikatu a jego odbiorcą.2 Pod-
stawą owej interakcji jest skuteczność i pragmatyzm, a potwierdzeniem tego jest jej 
właściwy odbiór, zgodny z oczekiwaniami nadawcy, jak i użycie języka zawartego 
w komunikacie, głoszenie podobnych lub tych samych poglądów, idei. 

Informacja ‘żyje’, gdy się o niej mówi, pisze i dyskutuje. By odnieść taki sku-
tek, musi ona stać się informacją ważną, mieć status zdarzenia publicznego, czyli 
dotyczyć postaci publicznych bądź instytucji. Relacja dziennikarska osiągnie taki 
status, gdy skupi uwagę jak największej liczby odbiorców. Obecnie z powszednie-
go wydarzenia tworzy się relację interesującą, ważną, co wiąże się z uzależnie-
niem formy tekstów i ich treści od kryteriów słuchalności i oglądalności. Wszystkie 
te ‘zabiegi’ mają wszelkimi możliwymi sposobami zdobyć uwagę słuchacza lub 
czytelnika i jak najdłużej ją zatrzymać. Łączy się to z wartością informacji. Współ-
cześnie w mediach liczy się sensacja, szybkość dotarcia do informacji i jej emisji, 
niż jakość przekazywanego komunikatu, jak i sposób zaprezentowania go. 

                                                        
1W. Lubaś: Słownictwo potoczne w mediach. W: J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.): Język 

w mediach masowych. Warszawa 2000, s. 79-95 
2 J. Bralczyk: Język na sprzedaż. Warszawa 1992, s. 109-119 
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W komunikatach medialnych zmniejsza się obszar słownictwa w zakresie 
fleksji, składni i leksyki.3 Dotyczy to także frazeologii, ściślej, jej użycia w neutral-
nych ramach stylistyki i emocji (zabójcza grypa, superwyprzedaż, arcyciekawe 
wydarzenie, zbytnia egzaltacja – totalna obniżka, tytaniczna praca). G. Majkowska4 
wyróżniła cechy języka mediów, w których znalazł się kicz językowy upowszech-
niany przez telenowele, seriale, teksty artykułów prasy kobiecej. Zauważyła także, 
że zaciera się (często nawet go brak) dystans między dziennikarzem a rozmówcą, 
co więcej nadawca komunikatu dostosowuje poziom języka do poziomu komunika-
cji odbiorcy, zwraca się do rozmówcy po imieniu lub wybiera formę: pani Kasiu. 
Autorka wskazuje na inercję językową dziennikarzy, którzy uważają, że ich zasób 
słownictwa, jak i kompetencja językowa jest na wysokim poziomie i uznają swój 
język za wzorcowy, który nie wymaga korekty. Ponadto dziennikarze epatują do-
sadnymi wyrażeniami i wulgaryzmami, posługują się często wyrazami/frazami ob-
cymi, co prawdopodobnie ma świadczyć o ich znajomości profesjonalnego języka 
z różnych dziedzin (ze świata mody – glamour, grunge, artystów – atelier, casting, 
sztuki - biennale, collage, architektury – design, developer). Powoduje to ich nie-
zrozumiałość przez odbiorcę nawet, gdy wyraz obcy dawno funkcjonuje w języku 
polskim. Tworzą neologizmy, bo to, co nowe, jest atrakcyjne i przyciąga uwagę 
widza, słuchacza (laptok, wyprz, biling, kliknąć, komórka). Przerabiają, zmieniają 
znaczenie słów na własny użytek, tworzą zestawienia wyrazów, które nie łączą się 
zwykle ze sobą, bo mają różne konotacje (ceny spadają – z czego?, dzień dzisiej-
szy – a dzisiaj to nie dzień?, w każdym bądź razie – połączenie w każdym razie 
z bądź co bądź, najmniejsza linia oporu – czy linia może być najmniejsza?, wysłać 
smsa, maila – to także wysłać lista?, ciężko powiedzieć – ciężkie są torby, to by 
było na tyle – rusycyzm, lepiej to wszystko na dziś lub to tyle na dziś, zarabiać na 
poczet przyszłego miesiąca – a cóż oznacza poczet?, niepotrzebnie dywagujesz  
na ten temat – co to jest dywagacja? i wiele innych). ‘Przeróbki’ przyczyniają się do 
braku staranności o poprawną formę językową przekazów medialnych. Z drugiej 
zaś strony świadczą o ‘kreatywności’ dziennikarza, które owe gry znaczeniami słów 
wytwarza. Powstają powszechne błędy w odmianie nazwisk, niektórych czasowni-
ków i rzeczowników, jak i przymiotników, a także błędy ortograficzne, które zdarza-
ją się nawet w tytułach gazet w dziale kulturalnym. Brak korektorów, adiustatorów 
powoduje brak granic między językiem prasy, radia i telewizji, a przede wszystkim 
niedbałość mowy oraz wymowy. Pokutuje to niechlujstwem przekazów wystoso-
wanych do odbiorcy, które przenikają do systemu języka wzorcowego i użytkowni-
ków języka polskiego.5 

Zaznaczyć należy, że język medialny nie jest odrębnym językiem tylko częścią 
języka polskiego, zatem rządzą nim takie same reguły i zasady, jakie są w języku 
ojczystym. Jeżeli współczesny człowiek nie może lub nie chce żyć bez świata me-
diów, to ten świat powinien zapewnić odbiorcy czysty przekaz, nieskażony wulga-
ryzmami, błędnymi zastosowaniami pragmatyki, semantyki i syntaktyki. Język ma 
ogromną potęgę, którą można wykorzystać w sposób dobry lub zły. Media niestety 
skierowane są na manipulację językową, jak i na stosowanie błędnych konstrukcji 

                                                        
3 S. Frycie, M. Jurkowski, K. Sicińska: Kultura języka polskiego. Warszawa 2005, s. 244-250 
4 G. Majkowska: O języku mediów. W: Z. Bauer, E. Chudziński (red.): Dziennikarstwo i świat mediów. 

Kraków 2000, s. 232-242 
5 A. Cegieła: Norma wzorcowa i norma użytkowa komunikacji we współczesnej polszczyźnie. 

W: J. Miodek (red.): O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny. Wrocław 1996 
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językowych (zamierzenie bądź nie). Oddziałują na świadomość odbiorców, promu-
ją wychodzenie poza ramy poprawnej polszczyzny, tworząc język współczesnych 
mediów. Dziennikarze radiowi i telewizyjni są pewnych zabiegów językowych, któ-
rych dokonują, świadomi, natomiast powinni być odpowiedzialni za poprawność 
przekazywanych informacji, biorąc pod uwagę każdy aspekt mowy. Stosowana 
często technika w mediach w stosunku do odbiorców to ‘tylko nie myśl o dużym, 
różowym słoniu’, co daje w efekcie, że każdy, kto to usłyszy, właśnie o takim różo-
wym słoniu pomyśli. Informacja, która dociera z mediów opiera się na zasadzie 3Z 
– ma zdobyć, zszokować i zostawić odbiorcę z tym, co właśnie usłyszał, zobaczył 
lub przeczytał. Następnie należy dać czas odbiorcy, by tę wiadomość powtórzył, 
utrwalił i zapewne zmienił nieco bieg wydarzeń, czyli tworzył ‘medialną plotkę’, 
która z jednej wiadomości tworzy kolejną wiadomość, a ta dalsze. Podsuwa to 
dziennikarzom kolejny temat do rozmów lub publikowania następnych wiadomości 
oraz utrwalania błędnych form językowych (wymyśleć, wysoko wydajne, dokładnie 
tak).6 Zaznaczająca się wyraźnie swoboda językowa, jak i nieprzestrzeganie reguł 
języka polskiego w mediach, wzbudza niepokój nie tylko językoznawców, ale 
i przeciętnych odbiorców. Zastanawia zatem to, czy ludzie kreujący świat mediów 
są świadomi swojego stanu użytkowania języka zgodnie z obowiązującymi regu-
łami języka polskiego. 

Słyszy się często głosy wśród użytkowników języka, którzy pytają czym jest 
świadomość językowa i po co ją badać, skoro środowisko dziennikarskie mówi, tak 
jak mówi, co więcej, są przecież zrozumiali dla odbiorców? Świadomość językowa7 
to ogół poglądów na język, jak i sądów o nim, które charakterystyczne są dla okre-
ślonej osoby lub grupy społecznej. Charakteryzuje się także doborem i oceną po-
szczególnych form językowych, które pozwalają uznać daną formę za niepoprawną 
lub prawidłową. Poglądy i sądy mogą mieć charakter intuicyjny oraz nie tworzyć 
współgrającego systemu, jednocześnie muszą być trwałe i wpływać na zachowa-
nie użytkowników języka. Powinny być uzewnętrzniane, co pozwoli na odróżnienie 
poglądów i sądów od wewnętrznych przekonań. Refleksje językowe często opiera-
ją się na intuicji użytkownika języka (czyli na znajomości języka, właściwej dla każ-
dej jednostki, która się językiem posługuje), rzadko na wiedzy naukowej. Wiedza 
intuicyjna pozwala na swobodne porozumiewanie się ludzi w codziennych sytua-
cjach życiowych, jak i na refleksje, które dotyczą oceny oraz wyboru form języko-
wych. Zazwyczaj refleksja charakteryzuje własny sposób pisania i mówienia, ocenę 
języka swojego i innych ludzi. Poziom świadomości można zbadać obserwując 
reakcje na zjawiska językowe, sposób i skuteczność radzenia sobie z problemami 
językowymi oraz sprawdzając zasób wiedzy teoretycznej. A. Markowski8 uważa, że 
nasza świadomość językowa opiera się na intuicji i wiedza na ten temat jest czę-
ściowa, bo badania są nadal w fazie początkowej. Wskazuje na fakt, iż często 
oceną człowieka jest jego poprawność mówienia, która staje się ‘wizytówką’ jed-
nostki. B. Toczyska9 podkreśla, by mowa stała się naszym ‘logo’, nazywając tak 

                                                        
6 E. Kołodziejek: Festiwal radosnych zakupów – moda językowa na tle współczesnych zmian kulturo-

wych. W: E. Kołodziejek (red.): W kręgu polszczyzny dawnej i współczesnej. Szczecin 2006,  
s. 219-232 

7 A. Grybosiowa: Zmiany w świadomości językowej współczesnych Polaków. W: „Poradnik Językowy”. 
1996, z. 1, s. 65-71 

8 A. Markowski: Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa 2008 
9 B. Toczyska: Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia. Sopot 2007 
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wszystkie aspekty mowy, jak i czynniki określające oraz charakteryzujące danego 
człowieka, tak by interesował, wzbudzał zachwyt oraz zaciekawienie i był zapamię-
tany. 

Uogólniając, o język Polacy nie dbają, nie stosują w codziennej polszczyźnie 
reguł poprawnościowych, ale jak się okazuje nie są też zadowoleni ze stanu użycia 
języka prywatnego i publicznego.10 Razi ich wulgarność zawarta w komunikatach, 
nadużywanie wyrazów obcego pochodzenia, ubogi zasób słownictwa, niezrozu-
miałość języka stosowanego przez dziennikarzy oraz krytykują wady wymowy pre-
zenterów telewizyjnych i radiowych, jak i lektorów. Znaczna część osób ocenia 
pozytywnie własną poprawność językową, deklarując przy tym nieustanną dbałość 
o nią i przyznając się czasami, że ‘język płata im figle’. Wyniki badania CBOS11 
przeprowadzonego na prośbę Rady Języka Polskiego w 2005 roku wśród doro-
słych użytkowników języka polskiego ukazują zaistnienie powyższych kwestii. 
Okazuje się, że Polacy chcą dbać o język ojczysty, gdyż jest dla nich wartością 
i spaja naród. Społeczeństwo uznało także, że ludzie kulturalni powinni wysławiać 
się poprawnie oraz, że wychowanie wyrobiło w nich pozytywną postawę wobec 
poszanowania własnego języka. Zapytano także o to, co użytkowników języka razi 
najbardziej w mowie publicznej. Zdecydowana większość wskazała na używanie 
wulgaryzmów, równie liczna grupa głosowała na stosowanie licznych zapożyczeń 
z języków obcych, a także na niechlujność wymowy i ubóstwo słownictwa. Wska-
zano również odpowiedź dotyczącą stosowania zbyt często ‘wyrazów mądrych’, 
zapewne dlatego, że komunikaty, które docierają do odbiorców są po prostu nie-
zrozumiałe. Respondenci zapytani o to, kto decyduje o faktycznym stanie języka 
polskiego, czyli o jego poprawności odpowiedzieli w większości, że są to znani 
językoznawcy lub instytucje do tego stworzone oraz osoby publiczne, jak i zwykli 
użytkownicy języka. Ostatnie pytanie rozstrzygało o tym, czy na nasz wizerunek 
(inteligencja, kultura) wpływa stan naszej wymowy. Ponad połowa ankietowanych 
odpowiedziała twierdząco na to pytanie, uzasadniając, że język odzwierciedla nasz 
poziom kultury i inteligencji, jak i ludzie na tak zwanym poziomie mówią sprawnie 
i poprawnie. Kwestie dotyczące użycia języka, szczególnie jego poprawności zaw-
sze były poruszane i zawsze były powodem różnych refleksji na ten temat oraz 
przyjmowanych postaw przez użytkowników języka polskiego. 

Łącząc zakres zainteresowań badającego, jak i zaistniały problem przeprowa-
dzono ankietę, badającą stan świadomości językowej w grupie 48 osób – z zami-
łowania dziennikarzy radiowych, udzielających się w rozgłośni radiowej. Wiedzę na 
temat własnego stanu świadomości językowej skorelowano z ich codziennym uży-
ciem języka podczas audycji radiowych, przesłuchując nagrania programów autor-
skich. Posłużono się ankietą oraz nagraniami audycji radiowych do przeprowadze-
nia analizy materiału badawczego. Metoda ankietowa pomogła w szybkim zebraniu 
informacji na temat stanu świadomości językowej dziennikarzy, a nagrania były 
odbiciem praktycznego, werbalnego użycia języka. Ankieta została podzielona na 
dwie części – część dotycząca danych osobowych oraz część związana ze świa-
domością językową. W drugiej części testu wykorzystano dwa sposoby udzielania 
odpowiedzi – ankietowani musieli uzupełnić bądź wybrać odpowiedź w celu 
sprawdzenia znajomości norm oraz umiejętności ich zastosowania. Wybrano  
                                                        
10 H. Satkiewicz: Norma współczesnego języka polskiego w odbiorze społecznym. W: W. Pisarek, 

H. Zgółkowa: Kultura języka dziś. Poznań 1995, s. 38-45 
11 http://www.rjp.pan.pl 
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niektóre zagadnienia lingwistyczne, będące istotą problemu języka medialnego. 
Odpowiedzi udzielone na pytania z ankiety ukazują, jakie mają pojęcie o języku 
badani, a także odzwierciedlają ich stosunek do kwestii kultury języka polskiego 
i estetyki żywego słowa. Poprawność językową oceniano na podstawie normy 
wzorcowej określonej przez D. Michałowską12 oraz B. Toczyską,13 a także w nie-
których przykładach odnoszono się do Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny 
PWN pod red. A. Markowskiego.14 

Na ankietę odpowiedziało 48 osób w przedziale wiekowym od 19 do 30 lat. 
Odpowiedzi udzielały kobiety i mężczyźni, z nieznaczną przewagą tych drugich 
(22/26). Analiza części socjalno-osobowej kwestionariusza wskazuje, że grupa 
badanych osób jest w trakcie studiów wyższych lub takie studia już ukończyła. 
Respondenci zazwyczaj mieszkają w mieście, w województwie pomorskim, mają-
cym powyżej 100 tysięcy mieszkańców lub (w dziewięciu przypadkach) powyżej 50 
tysięcy mieszkańców. Ich rodzice w większości legitymują się wykształceniem 
wyższym zawodowym lub średnim, a w ośmiu przypadkach wyższym magister-
skim, przy czym matki mają przeważnie wyższe wykształcenie od ojców lub na 
takim samym poziomie. 

Druga część testu dotyczyła problematyki języka polskiego. Pierwsze dwa py-
tania odnosiły się do znaczeń pojęć głoska i fonem. Badani w każdym z tych pytań 
mieli cztery odpowiedzi do wyboru. Trafność odpowiedzi była różnorodna. Głoskę 
poprawnie scharakteryzowało 41 osób, a fonem 27. Trzecie pytanie wymagało 
określenia liczby głosek w podanych wyrazach (kot, czas, biel, wiza, rzeczownik). 
Większość ankietowanych odpowiedziała dobrze na to pytanie, bo aż 39 osób. 

W kolejnym pytaniu należało wybrać poprawną formę wymawianiową określo-
nego wyrazu. Spośród czterech form wyrazu włączać respondenci wybierali nie-
malże na równi wariant [włanczać] (22) oraz [włączać] (18). Nieliczni, bo 8 osób 
wskazało poprawną formę [włonczać]. Zastanawiająca jest dość niska frekwencja 
poprawnej formy wymawianiowej. Wynika być może to z obawy badanych przed 
taką, wydawałoby się, niechlujną wymową. Wolą bardziej tę ortograficzną lub błęd-
ną, która jest utrwalona w uzusie. Ma na to wpływ morfologia danego czasownika, 
w której dochodzi do alternacji o: a związanej ze znaczeniową opozycją jednokrot-
ność : wielokrotność. 

Rzeczownik dżem (ze względu na zaistnienie zjawiska niepoprawności w wy-
mowie danego wyrazu) podano w dwóch wariantach. Wymowę błędną, tj. [d-żem] 
wskazało 19 osób, poprawną [dżem] pozostała grupa osób. Natomiast z kolejnym 
wyrazem dziennikarze nie mieli już większych problemów, a mianowicie poprawną 
formę słowa laboratorium wskazały 43 osoby, zaś pozostałe osoby wskazały wa-
riant [labolatorium]. 

Ogromne problemy sprawiło wskazanie prawidłowej wymowy słowa benzyna. 
Otóż 46 osób uznało, że dany wyraz wymawia się tak, jak się pisze [benzyna], 
a tylko 2 osoby uznały, że [benzyna] i [bęzyna] są wersjami opcjonalnymi, z pod-
kreśleniem dominacji tego drugiego wariantu. Wynikać może to z obawy przed 
hiperpoprawną wymową głoski nosowej w danym wyrazie. Zastosowanie obydwu 
form jest fakultatywne, przy przewadze wersji [bęzyna]. 

                                                        
12 D. Michałowska: O polskiej wymowie scenicznej. Kraków 2006 
13 B. Toczyska, op. cit. 
14 A. Markowski (red.): Wielki słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa 2010 
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Podobnych wątpliwości już nie było przy wyrazie konwalie, zapewne dlatego, 
że wymowa jest zgodna z pisownią, bo głoskę w poprzedza spółgłoska n (podob-
nie jest w przypadku poprzedzenia przez n głosek f, ch). Poprawną odpowiedź 
wskazała większość osób (47). Natomiast poprawny wariant wymawianiowy wyra-
zu ręce nie był prosty w określeniu – gros osób (36) uznała wariant [ręce], za ten, 
który dominuje w wymowie, a wariant [rence] zaznaczyli pozostali. W wyrazie ben-
zyna respondenci unikali użycia głoski nosowej w wymowie, tak w tym przypadku 
nagminnie ją zastosowali, niestety błędnie. 

Wiodącym błędem językowym (obok [włanczać]) jest niepoprawna wymowa 
wyrazu wziąć. Spośród czterech wariantów wymawianiowych trzy były wskazywa-
ne najczęściej. Wariant [wziąńść] był najczęściej wskazywany wśród pozostałych, 
aż 29 osób uznało tę formę za poprawną. Kolejnym typem był [wziąńć] (10) oraz 
forma [wziońć] (9). Okazuje się, że propagowaną formą w mowie dziennikarskiej 
jest odmiana błędna. Najmniej liczna grupa wskazała trafną odpowiedź. Związane 
jest być może to z tym, że w mediach upowszechnia się niepoprawną wymowę 
niektórych wyrazów. 

Czasownik chcą podano w ankiecie w pięciu wersjach wymawianiowych. Naj-
częściej wybierano formę [chcął] oraz [chcom]. Tylko sześć osób wskazało dobrą 
formę [chcą]. Przy wyborze odpowiedzi z realizacją wygłosowego ą jako dyftongu 
[-om] lub [-ął] badani przypuszczalnie kierowali się własną lub czyjąś wymową. 
Podobne stwierdzenie można wysunąć przy następnym wyrażeniu – kłują mnie – 
gdyż ankietowani w większości zaznaczali warianty z dyftongiem [-oł] lub [-om]: 
[kłujom mnie]/[kłujoł mnie], a tylko nieliczni (9) uznali formę [kłują mnie] za zgodną 
z regułami poprawnościowymi pod względem fonetycznym. 

Wymowa liczebników sześćset, pięćdziesiąt i piętnaście okazała się wiodą-
cym problemem. Do każdego wyrazu były podane trzy odpowiedzi. W przypadku 
liczebnika sześćset wskazało 29 osób formę [szejset] jako poprawną, 14 wariant 
[sześćset] i tylko 5 ankietowanych wybrało [sześset] (wariant [szejset] jest wskaza-
ny do użycia w mowie potocznej, zaś [sześset] powinien występować w realizacji 
mowy wzorcowej – A. Markowski).15 Liczebnik piętnaście realizowany jest najczę-
ściej w formie [pientnaście] (19), równie często występuje w mowie jako [pietna-
ście] (18), a w jedenastu przypadkach jako [piętnaście]. Forma [pieńćdziesiont] to 
forma preferowana przez respondentów, gdyż wybrały ją jako poprawną aż 32 
osoby. Dziesięcioro respondentów zdecydowało się na [pieńdziesiont], a pozostali 
na [pięćdziesiąt]. Zebrane dane ukazują jak wielki jest problem z poprawną wymo-
wą liczebników, którymi przecież posługujemy się na co dzień. Lektorzy telewizyjni 
nierzadko dziewięćset wymawiają jako [dziewieńcet], czyli błędnie, a powinni być 
wzorcem wymowy dla słuchaczy, którzy zapewne z taką formą się osłuchują 
i bezmyślnie powtarzają w swojej mowie. 

Ostatnim wyrazem w tym zadaniu był keczup. Podane zostały dwa warianty 
wymowy. Zdecydowana większość opowiedziała się za formą [keczup], a tylko 7 za 
formą [keczap]. Ma najprawdopodobniej na to wpływ wymowa angielska danego 
słowa oraz chęć używania zapożyczeń językowych. Bycie modnym językowo czę-
sto jest ważniejsze niż aspekt poprawnościowy wymowy polskiej; przykładem  

                                                        
15 A. Markowski (red.): Wielki…, op. cit. 
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może być wymowa słowa image (modnie, lecz pretensjonalnie [imidż], poprawnie 
[imaż]).16 

W pytaniu piątym należało podkreślić poprawne formy wyrazowe. Najwięcej 
błędnych odpowiedzi dotyczyło słów: wymyślić (błędne wymyśleć), gerbera (błędne 
gerber), romantyzmie (błędne romantyźmie – zapewne dlatego, że w mowie do-
puszczalną formą jest [romantyźmie]), dag (błędne dkg), zgniły (błędne zgnity), 
dwuipółletni (błędne dwu i pół letni), pizzeria (błędne pizzernia), tylny (błędne tylni), 
priorytet (błędne piorytet). Możliwe jest, że błędne nawyki wymawianiowe oraz złe 
wzorce językowe przyczyniły się do udzielania nietrafnych odpowiedzi. 

Szóste zadanie dotyczyło akcentu wyrazowego. Respondenci poproszeni byli 
o zaznaczenie akcentu w podanych wyrazach. Największe problemy sprawiły wy-
razy nauka, muzyka, czterysta, miałybyśmy, zrobilibyście, polityka, kosmetyki, 
a’propos i ecru. Stwierdzić można, że akcent proparoksytoniczny (3 lub 4 sylaba 
od końca) jest akcentem nierealizowanym w mowie, gdyż tylko 6 osób wskazało 
poprawne miejsce stawiania akcentu w danych wyrazach. Niewielką uwagę nieste-
ty zwraca się na poprawne akcentowanie. Najczęściej stosuje się akcent paroksy-
toniczny (2 sylaba od końca), a w mediach coraz częściej inicjalny (na pierwszej 
sylabie wyrazu), ze względu na nieumiejętne stawianie akcentu logicznego i zda-
niowego lub na skutek znajomości niektórych gwar. Akcent oksytoniczny pojawił 
się w dwóch wyrazach: ecru i a’propos. Jednakże żadna z tych osób nie zaznaczy-
ła poprawnie miejsca realizacji danego akcentu. 

Kolejne zadanie polegało na ocenie poprawności konstrukcji, które są pod-
stawowym składnikiem codziennej komunikacji. W sformułowaniach częstych, 
a przy tym błędnych pojawiły się pleonazmy, tautologie, redundancje, a także takie, 
które wywodzą się ze słownictwa sportowego, dziennikarskiego oraz potocznego. 
Osądowi poddano 26 wyrażeń, z których 15 uznano za poprawne lub niewzbudza-
jące wątpliwości, co do ich prawidłowej formy. Były to formy: w każdym bądź razie; 
dlatego, bo; najmniejsza linia oporu; ciężki orzech do zgryzienia; przekonywujący; 
jak na razie; w okresie czasu; w dniu dzisiejszym; w miesiącu maju; posiadam 
telefon; półtorej miesiąca temu; na chwilę obecną; to by było na tyle; póki co; mnie 
osobiście.  

Z powyższego wynika, że wskazywano jako poprawne sformułowania te, które 
są stosowane najczęściej w mowie potocznej, jak i w tekstach medialnych, co wię-
cej, nie są one akceptowane w tekstach ortoepicznych. Często użytkownicy tłuma-
czą, że używają danych form po to, by celniej i klarowniej wyrazić własne myśli, 
intencje. Uważają, że jak powiedzą dokładnie tak lub tylko i wyłącznie to bardziej 
podkreślą wagę swoich słów. Niestety błędne sformułowania stały się automaty-
zmami, które, jak wiadomo, niełatwo zwalczyć. 

Istotnym problemem dzisiejszych mediów, jak i ich odbiorców jest brak zro-
zumienia znaczeń niektórych wyrazów. Są one niestety utrwalane w błędnym zna-
czeniu i użytkownicy nie zdają sobie często sprawy z ich niepoprawności. W an-
kiecie zawarto cztery przykłady najczęściej stosowanych wyrazów wraz z dwoma 
definicjami do wyboru (jedna prawidłowa) – adaptować, oportunista, dywagacje, 
efektowny. Najwięcej błędnych, a tym samym potocznych znaczeń wskazano przy 
wyrazach oportunista (rozumiany jako przeciwnik, ktoś opierający się czemuś lub 
                                                        
16 H. Kurek: Współczesna norma fonetyczna – obowiązujący wzorzec a rzeczywistość. W: J. Miodek, 

M. Zaśko-Zielińska, I. Borkowski (red.): Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno-
stylistyczna współczesnych Polaków. Wrocław 1999, s. 201-207 
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komuś) i dywagacje (rozumiane jako rozważania, rozmyślania), bo aż ponad 90% 
ankietowanych udzieliło takich odpowiedzi. Pozostałe definicje były w większości 
trafnie określane, gdyż tylko łącznie 9 osób zaznaczyło błędne odpowiedzi. 

W dziewiątym punkcie ankiety poproszono o utworzenie poprawnych końcó-
wek fleksyjnych, w szczególności końcówki biernikowej i dopełniaczowej. Popeł-
niane błędy w zastosowaniu obydwu przypadków są jednym z najczęstszych pro-
blemów współczesnej fleksji. Formę bandaża preferowała większość responden-
tów; bandażu wybrało 6 ankietowanych. ‘Jem jednego kotleta’ uznało za poprawną 
wersję 40 osób, natomiast tę właściwą (w mowie wzorcowej) wybrało zaledwie 
8 osób. W zdaniu ‘Gram w (bilard)’ za poprawną wersją (gram w bilard) opowie-
działa się mniejszość, zaś za wariantem bilarda zdecydowana większość. Ankieto-
wani także częściej wskazują błędną formę wyrwał zdrowego zęba niż zdrowy ząb. 
Często spotykanym błędem w mowie spontanicznej, potocznej współczesnego 
społeczeństwa (nie tylko dziennikarzy) jest wyślij mi smsa/maila. Przecież nie wy-
syłamy ‘lista’, tylko ‘list’. Adekwatnie do stosowanej formy w wymowie, tak i w an-
kiecie prawie 100% zaznaczyło, że wysyła maila/smsa. Ten sam błąd wystąpił 
w stwierdzeniu: Kupiłam dziś kiełbasę na grill, gdyż gros osób napisało formę na 
grilla. 

Problem przysparza także poprawne użycie zaimka wskazującego ta w bierni-
ku. Utrwaloną formą w mowie użytkowej, jak i wzorcowej (coraz częściej) jest od-
miana tą. Oczywiście w starannym języku mówionym, jakiego oczekuje się od 
dziennikarzy radiowych i telewizyjnych, a także osób publicznych, powinna obo-
wiązywać forma tę. W ankiecie także wskazano formę tą, jako tę, którą stosuje się 
w poprawnej mowie. 

Rażącym błędem występującym w mowie jest określanie dat, a w szczególno-
ści jej poszczególnych elementów. Nieustannie słyszy się piąty kwiecień, rok dwu-
tysięczny szósty lub w roku dwutysięcznym piątym. Respondenci uznali za prawi-
dłowe formy właśnie wyżej wymienione aż w 88%, a tylko nieliczni wskazali, że 
odmiana w roku dwa tysiące piątym jest najbardziej pożądaną. 

Odmieniano także źle wyrażenie kasza manna, uznając drugi człon za przy-
miotnik, a jest on rzeczownikiem i w odmianie występuje w postaci ‘kaszy manny, 
kaszą manną, itd.’. Respondenci także próbują odmieniać słowo procent przy po-
dawaniu liczb ułamkowych, a przyjęte jest, że określenie procent odmienia się tylko 
celowniku, miejscowniku i narzędniku, natomiast w pozostałych przypadkach, jak 
i z liczebnikami ułamkowymi pozostaje w postaci nieodmienionej. 

Jedno z ostatnich zadań wiązało się z semantyką, gdyż pytano o znaczenie 
związków frazeologicznych. Zaproponowano pięć przykładów (musztarda po obie-
dzie, kruszyć o coś kopie, w gorącej wodzie kąpany, jak pies ogrodnika, mieć węża 
w kieszeni), do których podano dwie definicje. Było to zadanie, w którym respon-
denci mieli najmniej problemów ze wskazywaniem poprawnych odpowiedzi. Dwa 
przykłady były najbardziej kłopotliwe dla wypełniających ankietę (kruszyć o coś 
kopie oraz jak pies ogrodnika), choć wydawałoby się, że występują one często 
w mowie użytkowej. Jednakże związki frazeologiczne rzadko pojawiają się w wy-
powiedziach medialnych, gdyż są tworzone innowacje frazeologiczne, które doty-
czą obecnej rzeczywistości i są potrzebne do jej określenia, np. falandyzacja pra-
wa, filozofia grubej kreski czy chylić przed kimś czoło (pierwotnie czoła). Frazeolo-
gia jest często wyznacznikiem stylu potocznego, lecz zdarza się, że przenika do 
tekstów pisanych/mówionych stylem wzorcowym. 
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Trzy ostatnie pytania dotyczyły własnych refleksji na temat swojego poziomu 
poprawności językowej w tekście pisanym i mówionym, popełnianych błędów, któ-
rych badani są świadomi oraz wskazania autorytetów językowych. 45 osób uznało, 
że mówi i pisze poprawnie, dodając przy tym, że zdarza im się czasami popełnić 
jakiś błąd. Najczęstszymi wymienianymi błędami językowymi, które popełniali były 
z zakresu fonetyki (tu także wady wymowy), stylistyki oraz ortografii (te ostatnie 
najczęstsze). 

Autorytetami dla respondentów były osoby medialne, publiczne. Często wy-
mieniano Jana Miodka, Jerzego Bralczyka, Piotra Fronczewskiego, Marka Kondra-
ta, Jerzego Stuhra, Krystynę Czubównę, Grażynę Torbicką, lektorów użyczających 
głos postaciom filmowym oraz niektórych dziennikarzy (Jolantę Pieńkowską, Doro-
tę Wellman, Marcina Prokopa, Kamila Durczoka, Anitę Werner, Wojciecha Manna, 
Ewę Drzyzgę, Tadeusza Sznuka). Pojawiły się także nazwiska pracowników nau-
kowych, z którymi respondenci mieli przyjemność współpracować, a także osoby z 
najbliższego otoczenia – rodzice, ciocia, polonistka. 

Porównując wyniki otrzymane z ankiety z przesłuchanymi nagraniami osób 
biorących udział w badaniu można stwierdzić, że są one kompatybilne. W obydwu 
badanych materiałach pojawiają się problemy natury ortofonicznej, fonetycznej, 
semantycznej, stylistycznej i fleksyjnej.17 Zadania opierające się na wskazaniu 
poprawnej formy wymawianiowej, wyrazowej, akcentowej, fleksyjnej były dla re-
spondentów zagadnieniami o najwyższym poziomie trudności. Stwierdzić należy, 
że mowa, którą się posługują i, której słuchają na co dzień, jest odzwierciedleniem 
ich poziomu komunikacji językowej oraz poprawności użycia języka. Nieliczni tylko 
realizują poprawne formy wymawianiowe, które wskazali również za prawidłowe 
w ankiecie. Pozostali, mimo że, wiedzą o tym, jak stosować niektóre poprawno-
ściowe formy w mowie (np. wyrazy: włączać, wziąć, tę, dżem, chcą, wymyślić, 
rozumiem, 5 złotych, zgniły), niestety w sytuacjach komunikacyjnych ich nie stosu-
ją. Ortofonia, czyli nauka o poprawnej wymowie i prawidłowym brzmieniu wyrazów 
oraz ich połączeń jest najczęstszą przyczyną popełnianych błędów językowych, 
a tak rzadko respektowaną wśród programów edukacyjnych, rozpoczynając od 
szczebla najniższego, czyli przedszkola po studia wyższe. Nagrania dziennikarzy 
ukazały, jak bardzo dany problem się zakorzenił w mowie użytkowej i niestety we 
wzorcowej. Kardynalnym błędem jest wadliwa realizacja samogłosek nosowych, 
a raczej ich brak. Bardzo często są wymawiane jako [–om] : [chodzom], [-oł] : [ro-
bioł], [-em] : [chcem], [-eł] : [umyjeł] lub jako formy odnosowione typu [–o] : [czyta-
jo]. Od dawna obserwuje się dane zjawisko w śródgłosie i wygłosie wyrazów. Nie-
stety takiej wadliwej wymowy bardzo trudno się pozbyć. Niewiele osób jest świa-
domych popełnianych błędów, a nawet niektórzy z nich myślą, że mówią bardzo 
starannie. Nieliczni znawcy przewidują, że prawidłowa realizacja samogłosek no-
sowych zaniknie i będzie zastępowana przez wyżej wymienione warianty. 

Transkrypcja nagrań naświetliła inne problemy związane z zastosowaniem 
wytycznych wymowy wzorcowej. Na uwagę zasługuje występowanie upodobnień 
międzywyrazowych spółgłosek (zdziwić się, bezczelny, zdzierać, Zdzisław, rozsz-
czep – chociaż WSPP na równi traktuje wymowę [zdziwić się] i [ździwić się], jed-
nakże inne źródła poprawnościowe, dotyczące wymowy wzorcowej/artystycznej nie 

                                                        
17 J. Porayski-Pomsta: Błędy językowe i ich rodzaje. W: K. Handke, H. Dalewska-Greń (red.):  

Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów. Warszawa 1994, s. 55- 66 
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zalecają tej drugiej formy; niniejsza praca także takiej wymowy nie zaleca). Nie 
występuje hiatus, czyli rozziew samogłoskowy (srebrna agrafka, małe eklery, krót-
ko opowiedzieć), jak i geminata samogłoskowa (peonia, aerobik, Leon) i spółgło-
skowa (Anna, panna, willa, pizza, mocca – WSPP nie zaleca wymowy [pica], [mo-
ka], natomiast D. Michałowska18 wskazuje, by podwojoną spółgłoskę wypowiadać 
jako jedną, z odpowiednim iloczasem). Uproszczenia w wymowie grup spółgłosko-
wych pojawiają się nader często, np. –stwo (królestwo), -wski (krakowski), -dł 
(jadł), -śl (myśl), -st (jest), -źń (przyjaźń), -zm (romantyzm), -gł (rozległ), -tr (filtr), -
zn (blizn), -śń (baśń), -kł (rzekł), -kl (motocykl). 

Liczne zastosowanie pleonazmów w mowie jest często nieuświadomione. Po 
zakończonej ankiecie nierzadko respondenci pytali o właściwe odpowiedzi, gdyż 
byli zaskoczeni, że niepoprawną formą jest dzień dzisiejszy, dwutysięczny piąty 
rok, najmniejsza linia oporu czy choćby przekonywujący (bardzo częsty błąd uka-
zujący się w mowie wszystkich użytkowników języka polskiego, nawet u osób po-
sługujących się językiem literackim). 

Akcent wyrazowy okazał się także niełatwy zadaniem. Często stosowane wy-
razy w mowie użytkowej, jak muzyka czy nauka były najczęściej zaznaczane 
z prawidłowym akcentem. Natomiast w mowie, jak i w ankiecie dziennikarze akcen-
tu proparoksytonicznego nie stosują. Zamiast niego pojawia się akcent paroksyto-
niczny lub inicjalny. Zatem, odbiciem mowy mówionej jest mowa pisana i na od-
wrót. Na uwagę zasługuje swoista realizacja kadencji i antykadencji w zdaniu. Ka-
dencja, która powinna kończyć frazę, myśl, zdanie prawie nie występuje w mowie 
badanych osób. Fraza zamiast się kończyć jest ‘podbijana’ często na ostatniej 
sylabie, co daje półkadencję (niedoskonałą kadencję) a nawet często pełną anty-
kadencję i charakterystyczny przyśpiew. Bardzo trudno skorygować owy przyśpiew 
w mowie, który brzmi tak, jakby wypowiedź nigdy się nie kończyła. 

Stosowanie związków frazeologicznych pojawia się rzadko, jednakże nie są 
one tak bardzo zniekształcane jak formy wymawianiowe poszczególnych wyrazów 
i wyrażeń. Częściej można zauważyć zjawisko nieprawidłowego definiowania nie-
których wyrazów, które są modne i stosowane nawet tam, gdzie być stosowane nie 
powinny. 

Problematyka związana z użyciem odpowiedniej fleksji w zdaniu jest dość 
skomplikowana i często kłopotliwa, stąd może wynikające trudności z jej trafnym 
zastosowaniem. Często nie wiemy czy dany wyraz w dopełniaczu będzie przybierał 
końcówkę –a czy –u. Podobnie z biernikiem, gdzie zdarza się, że zamiast końców-
ki zerowej (wymaganej) pojawia się –a lub –u. Porównując oba materiały należy 
zaznaczyć, że w realizacji dane błędy mają podobną, wysoką frekwencję. 

Jak się okazało dla większości autorytetami językowymi są osoby udzielające 
się w mediach, osoby publiczne, rzadziej te, które są pracownikami naukowymi, 
w szczególności zajmującymi się tematyką językoznawstwa czy literaturoznawstwa 
lub dziedzin pokrewnych. Niestety to słychać w wypowiedziach badanych osób. Są 
niejednokrotnie ‘kalkami’ swoich wzorców językowych, którzy są dalecy od stoso-
wania kultury języka polskiego i jego wszystkich elementów na co dzień, w swojej 
pracy dziennikarskiej.19 Pocieszające jest to, że ankietowani selekcjonują bądź 
zaczynają selekcjonować niektóre nośniki telewizyjne i radiowe, wybierając te, 
                                                        
18 D. Michałowska, op. cit. 
19 A. Piotrowicz, K. Skibski, M. Szczyszek: Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych. Poznań 

2009 
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które są nastawione nie tylko na komercję, ale także na pełen przekaz, na ludzi 
inteligentnych, oczekujących nieco więcej od radia – nie tylko muzyki i bieżących 
wiadomości. 

Niniejszy artykuł jest tylko cząstkowym opracowaniem badań nad świadomo-
ścią językową osób pracujących w mediach. Pozwoliły one zasygnalizować istnie-
nie problemu dotyczącego świadomości językowej i użycia poprawnej polszczyzny 
w tekstach, czyli umiejętności związanych z rozpoznawaniem i zastosowaniem 
poprawnych form słowotwórczych, wymawianiowych, składniowych oraz fleksyj-
nych, a także ze wskazywaniem pożądanych znaczeń związków frazeologicznych 
i wyrazów. Większość odpowiedzi nie jest zgodna z normą językową, którą badani 
powinni znać, gdyż językiem posługują się w codziennej komunikacji. Wnioskuje 
się, że udzielający odpowiedzi opierali się na intuicji językowej, o której pisze 
A. Markowski.20 

Wyniki powinny skłonić respondentów do refleksji nad materią słowa, nad 
znaczeniem słów oraz panować nad tym, co się mówi i jak się mówi. Rezultaty 
prowadzą także do pytania, czy należy realizować kształcenie językowe wśród 
dziennikarzy i osób, które zamierzają wykonywać zawód publiczny oraz w jaki spo-
sób je kształcić. Ważne jest także to, kto powinien być odpowiedzialny za edukację 
językową. Według Polaków istnieje przekonanie, że powinna taką funkcję spełniać 
szkoła, potem rodzina i najbliższe środowisko wychowawcze. Nie wskazuje się 
niestety własnej inicjatywy, jako dążenia do samokształcenia, podejmowania wła-
snej działalności edukacyjnej. Brakuje także masowego zainteresowania progra-
mami językowymi prowadzonymi w radiu czy telewizji.21 Stwierdzenie ‘jak cię wi-
dzą, tak cię piszą’, a w tym przypadku ‘jak cię słyszą, tak cię widzą i opisują’ nabie-
ra ogromnego znaczenia, bo słowo określa kim jestem, skąd pochodzę i jaki mam 
stosunek do języka ojczystego, a tym samym do innych. 

                                                        
20 A. Markowski: Kultura…, op. cit. 
21 Ibidem 
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REALIZACJA PROCESU REKRUTACJI I SELEKCJI PERSONELU 
PRZEZ AGENCJE DORADZTWA PERSONALNEGO 

 
Pojęcie rekrutacji 
Zaistnienie i przetrwanie firmy na rynku dowodzi, że kapitał ludzki jest pod-

stawą przewagi konkurencyjnej we współczesnych warunkach prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Jednym z najważniejszych i najbardziej wartościowych za-
sobów w organizacji są ludzie. W tej sytuacji nie dziwi, że proces zarządzania za-
sobami ludzkimi (HRM) jest dziedziną rozwijającą się bardzo dynamicznie. Dzie-
dzina ta nie jest już tylko pojedynczą funkcją w procesach przedsiębiorstwa, ale 
zbiorem przenikających się i wzajemnie na siebie oddziałujących procesów. Do 
grupy tej należą rekrutacja i selekcja pracowników.1 W języku potocznym cały pro-
ces pozyskiwania nowych pracowników przyjęło się nazrywać rekrutacją. Jest to 
błędny pogląd, gdyż jest to tylko jeden z etapów tego procesu. Krótko mówiąc jest 
to tylko etap poszukiwania „przyciągania” przez firmę odpowiedniej liczby kandyda-
tów na rekrutowane stanowisko. Firma ma za zadanie zachęcić jak największą 
liczbę kandydatów do aplikowania na oferowaną posadę. Rekrutacja to sformali-
zowane procesy naboru kandydatów do pracy, polegające na działaniach na rynku 
pracy, które mają za zadanie przyciągnięcie wystarczająco dużej liczby osób  
o odpowiednich kwalifikacjach do ubiegania się o wolne stanowiska pracy. 

 
Realizacja procesu rekrutacji przez agencje doradztwa personalnego 
Po pierwsze należy zdefiniować kim dla agencji doradztwa personalnego jest 

klient. Klient to firma, z którą podpisuje się umowę na świadczenie usług. W rozpa-
trywanym przypadku skoncentrowano się na usługach rekrutacyjnych. Poniżej 
znajduje się typowy schemat przebiegu procesu rekrutacji w agencjach personal-
nych: 

1) Pracownik agencji doradztwa personalnego wysyła do potencjalnego klien-
ta ofertę usług wraz z opisem stanowiska. 

2) Jeśli klient jest zainteresowany odsyła wypełniony OS. 
3) Na podstawie OS pracownicy firmy, przy konsultacjach z władzami, przy-

gotowują umowę współpracy, która jest następnie przesyłana do klienta. 
4) Po zaakceptowaniu umowy przez klienta agencja rozpoczyna proces re-

krutacyjny. Akceptacja musi być wyrażona własnoręcznym podpisem, 
przesłana pocztą, faksem, lub e-mailem (skan umowy). 

5) Na podstawie opisu stanowiska, pracownicy agencji przygotowują ogło-
szenie rekrutacyjne , które jest następnie zamieszczane na określonych 
portalach w tym na stronie internetowej agencji. 

6) Z aplikacji, które spływają do agencji pracownicy wybierają osoby, z którym 
chcą przeprowadzić wstępne rozmowy. Rozmowy przeprowadzane są, 
wg scenariusza rozmowy. 

                                                        
1 Selekcja i rekrutacja. Przegląd metod i narzędzi stosowanych podczas procesu rekrutacji. (Teczka 
informacyjna), Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wojewódzki Urząd Pracy w War-
szawie, Warszawa 2007 
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7) Po każdej rozmowie sporządzany jest raport, który zawiera skrócone CV i 
opis przebiegu rozmowy. 

8) Na każde stanowisko, zgodnie z postanowieniami umowy agencja reko-
menduje od 3 do 5 pracowników. W szczególnych przypadkach, zwłaszcza 
przy skomplikowanych rekrutacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu  
z klientem liczba ta może ulec zmianie. Rekomendacje, wraz z uzasadnie-
niem przedstawia się klientowi. 

9) Rekomendowane osoby umawiane są na osobiste spotkanie z klientem,  
tj. osobą odpowiedzialną za rekrutację w firmie klienta. 

10) Po spotkaniu klienta z rekomendowanymi kandydatami klient przesyła do 
agencji informację zwrotną o przebiegu spotkań z uzasadnieniem decyzji  
o odrzuceniu lub akceptacji kandydatów. 

11) Klient może odrzucić wszystkie rekomendowane osoby, nawet z pominię-
ciem dalszych rozmów, po podaniu uzasadnienia decyzji. 

12) W przypadku odrzucenia kandydatów przez klienta, agencja dokłada 
wszelkich starań, aby znaleźć dodatkowe osoby spełniające kryteria rekru-
tacji. 

13) Po podpisaniu przez klienta umowy z kandydatem agencja wystawia faktu-
rę za świadczone usługi, płatną w terminie wskazanym w umowie. 

14) Po jakimś czasie ponawiany jest kontakt z firmą w celu sprawdzenia jego-
satysfakcji z wyświadczonych usług oraz uzyskaniu informacji o szansach-
na kolejne. 

Jego graficzną formę przedstawia rysunek 1: 
 

 
Rysunek nr 1. Schemat procesu rekrutacji2 

 
 
 

 
 
 

                                                        
2 W. Rosiak: Analiza i doskonalenie Zarządzania kontaktami z klientami w agencji personalnej. Praca 

magisterska. 2009 
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Metody pozyskiwania i selekcji kandydatów 
Rekrutacja: 
- Search & Selection: zamieszczanie ogłoszeń o pracę na portalach inter-

netowych, w prasie oraz udostępnienie bazy danych; weryfikacja życiory-
sów; przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami; 

- Direct Search: poszukiwania kandydatów we wskazanych przez klienta 
obszarach i firmach; przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych. Nie pro- 
wadzi się takich działań w firmach należących do innych klientów. 

- Headhunting: pozyskiwanie konkretnych, wskazanych przez klientów 
osób oraz negocjacje warunków zatrudnienia z tymi osobami. Ta metoda 
pozwala nam odnaleźć osobę posiadającą pożądane, ale trudno dostępne 
kwalifikacje. Ogromną zaletą tej metody jest zarówno jej wysoka efektyw-
ność jak i mały margines popełnienia błędu. 

Selekcja: 
- Selekcja życiorysów: pod kątem specyfiki firmy klienta oraz proponowa-

nego stanowiska. 
- Rozmowy kwalifikacyjne: prowadzone w oparciu o różne rodzaje wywia-

dów dostosowane do specyfiki stanowiska i doświadczenia kandydata: 
wywiady swobodne, strukturalizowane, pół-strukturalizowane; wywiady 
kompetencyjne, wywiady epizodyczne, wywiady biograficzne. 

- Testy: wiedzy, testy językowe i testy psychologiczne (na zamówienie). 
- Assessment Center: (na życzenie Klienta) ocenie specjalistów w toku wy-

konywania specjalnie zaprojektowanych praktycznych zadań, poddawane-
są kluczowe umiejętności kandydatów. Oceny są maksymalnie zobiektywi-
zowane, a oceniający są osobami odpowiednio przeszkolonymi do prowa-
dzenia tego typu projektów. 

 
Rynek agencji doradztwa personalnego w Poznaniu 
Branża HR jest bardzo dynamiczna. Codziennie pojawiają się nowe agencje 

personalne i niemal tyle samo ich się zamyka, co otwiera. Nie bez znaczenia po-
zostaje też fakt, że w czasach kryzysu firmy planują raczej zwolnienia niż zatrud-
nianie nowych pracowników. Jest to przyczyna znacznego spadku zapotrzebowa-
nia na usługi, świadczone przez zewnętrzne firmy doradztwa personalnego. „Ze 
statystyk wynika, że Polski rynek usług rekrutacyjnych, który dotąd rósł w tempie 
ok. 25 proc. rocznie, w 2009 roku skurczy się o 15-20 proc.”3

 Wynika to głównie z 
faktu, że duże zachodnie firmy zawieszają planowane, czy nawet rozpoczęte pro-
jekty rekrutacyjne. Podobnie sytuacja przedstawia się na rynku poznańskim. Nie-
mniej, funkcjonują tu firmy o ugruntowanej pozycji, prowadzące działalność na tym 
obszarze od dłuższego czasu. Tabela nr 1 przedstawia zestawienie najważniej-
szych cech wybranych agencji: asortymentu usług i ogólnych zasad współpracy. 
Większość agencji doradztwa personalnego ma w swojej ofercie outsourcing usług 
rekrutacji i selekcji. Rekrutacje prowadzone są zarówno na stanowiska krajowe, jak 
i zagraniczne. Poszukuje się pracowników na stanowiska tymczasowe (praca se-
zonowa), administracyjne (help desk, sekretarki i asystentki), oraz kierownicze. 
Jedna z najskuteczniejszych metod pozyskiwania kandydatów na stanowiska kie-

                                                        
3 http://serwisy.forsal.pl/artykuly/109546,z_rynku_znikna_wkrotce_niektore_firmy_rekrutacyjne.html 

(dostęp: 30.05.2010) 
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rownicze jest Direct & Executive Search, zwane też Headhuntingiem. W skrócie 
technika ta polega na określeniu grupy docelowej segmentu rynku pracy osób nie-
poszukujących aktywnie pracy, a pracujących na stanowiskach analogicznych lub 
maksymalnie zbliżonych do stanowiska obsadzanego. Pozwala to na dotarcie do 
potencjalnych kandydatów, najpełniej spełniających wymagania zainteresowanego 
pracodawcy. Proces rekrutacji trwa w zależności od agencji od 3 do 5 tygodni. Na 
stanowisko rekomenduje się początkowo 3 kandydatów. W zależności od decyzji 
klienta o zatrudnieniu rekomendowanych osób pozyskuje się opcjonalnie 2 kandy-
datów. Większość agencji wystawia na rekomendowanych przez siebie kandyda-
tów gwarancje. W zależności od umowy z klientem obejmują one okres od 2 tygo-
dni do nawet 6 miesięcy. Dzięki temu klient ma pewność, że w razie gdyby zatrud-
niona przez niego osoba nie spełniła pokładanych w niej oczekiwań, agencja 
przedstawi mu na jej miejsce kolejnych kandydatów. Najbardziej pożądaną przez 
klientów formą współpracy jest success fee, polegający na tym, że wnosi on opłatę 
za usługi dopiero po zakończeniu procesu rekrutacji, tj. w momencie zatrudnienia 
rekomendowanego kandydata. Jednak nie gwarantuje on agencji, że uzyska zapła-
tę za swoje usługi. Dlatego niektóre z nich oczekują opłat wstępnych bądź kar za 
zerwanie umowy. Pozostałe usługi oferowane przez agencje doradztwa personal-
nego to Payroll, audyt personalny, oraz organizacja szkoleń i imprez integracyj-
nych dla firm. Na tle konkurencji firma P.B.A. ma dość stabilną pozycję. Zarówno 
asortyment usług jak i zasady współpracy są zbliżone do oferowanych przez 
przedsiębiorstwa z branży. 
 

Tabela nr 1. Rynek agencji personalnych w Poznaniu4 
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na stałe X X X X X X 
pracownicy tymczasowi X  X X X X 
direct & executive search X X  X X X 
help desk X X  X X X 
za granicę   X X X X 

audyt personalny X X  X X  
assesment center X X  X X  
oceny pracownicze X   X X  
payroll X X  X X  
outsourcing X  X X X X 
outplacement X X  X   
szkolenia X X  X X X 
imprezy integracyjne     X  

czas trwania rekrutacji 30 dni 5 tyg. -  30 dni - 
liczba rekomendacji 3 3 - 3-4 3-5 - 
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Try & hire   X  X  
Success Fee X X X  X  
gwarancje X X X  X X 

opłaty wstępne X X     

                                                        
4 W. Rosiak, op. cit. 
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Katarzyna GÓRECKA 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

ZNACZENIE I PRZEDMIOT ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 
 
 
Zarządzanie zasobami ludzkimi jest nowym podejściem do tematyki zarzą-

dzania personelem w organizacji spopularyzowanym w latach osiemdziesiątych 
w Stanach Zjednoczonych.1 W polskiej literaturze również można spotykać wiele 
określeń działań personalnych w instytucjach: zarządzanie kadrami, gospodarka 
kadrowa, polityka personalna, zarządzanie personelem, polityka kadrowa, zarzą-
dzanie potencjałem pracy, kierowanie kadrami oraz zarządzanie zasobami ludzki-
mi. Najczęściej jednak stosowanymi terminami są: zarządzanie personelem oraz 
zarządzanie zasobami ludzkimi.2 

Zarządzanie personelem ma wspólną płaszczyznę z zarządzaniem zasobami 
ludzkimi w niektórych kluczowych zagadnieniach, poszukiwanie skutecznych środ-
ków związanych z selekcją, szkoleniami, oceną, rozwojem oraz z nagradzaniem, 
ale istnieją również pewne punkty rozbieżności.3 Syntetyczne ujęcie różnic miedzy 
zarządzaniem personelem a zarządzaniem zasobami ludzkimi przedstawia tabela 
nr 1. 

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest stosunkowo nowym podejściem do za-
rządzania potencjałem społecznym organizacji. Podejmując próbę zdefiniowania 
zarządzania zasobami ludzkimi, należy przede wszystkim wyjaśnić pojecie zasobu 
ludzkiego. Po pierwsze, należy przyjąć, że ludzie nie są zasobami, lecz dysponują 
zasobami, czyli ogółem cech i właściwości ucieleśnionych w nich. Do najważniej-
szych składników zasobu ludzkiego należą: wiedza, zdolności, umiejętności, zdro-
wie, postawy i wartości oraz motywacje. Po drugie, należy pamiętać, że właścicie-
lami zasobu ludzkiego są poszczególni pracownicy i to oni ostatecznie decydują 
o stopniu zaangażowania tego zasobu podczas pracy. Oznacza to, że organizacja 
ma tylko ograniczoną władzę nad zasobem ludzkim, który wykorzystuje w proce-
sach biznesowych.4 

Zarządzanie zasobami ludzkimi zdaniem M. Armstronga definiuje się jako 
„strategiczne, spójne i wszechstronne spojrzenie na problemy związane z kierowa-
niem i rozwojem zasobów ludzkich w ramach struktur przedsiębiorstwa, przy czym 
każdy aspekt tego procesu stanowi istotny element zarządzania organizacją jako 
całością. W istocie zarządzanie zasobami ludzkimi oznacza pewną ideologię, opar-
tą na przekonaniu, iż organizacje (struktury) istnieją po to, by dostarczać klienta 
pewnych wartości (dóbr). Zarządzanie zasobami ludzkimi postrzega ludzi jako 
cenne źródło sukcesów firmy i traktuje ich nie jako koszty zmienne, lecz raczej jako 
majątek trwały, stąd też stoi na stanowisku, iż należy im zapewnić jak najlepszych 
przywódców i możliwości pełnego rozwoju posiadanych zdolności.”5 

                                                        
1 A. Andrzejczak: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Poznań 1998, s. 5 
2 A. Letkiewicz, T. Szankin: Podstawy Zarządzania zasobami ludzkimi. W: H. Czubasiewicz (red.): 

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa 2001, s. 9 
3 E. McKenna, N. Beech: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa 1999, s. 11 
4 A. Pocztowski: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków 2003, s. 36 
5 M. Armstrong: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie. Kraków 1996, s. 9 
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Natomiast A. Pocztowski zarządzanie zasobami ludzkimi ujmuje jako „okre-
śloną koncepcję zarządzania w obszarze funkcji personalnej przedsiębiorstw, 
w której zasoby ludzkie postrzega się jako składnik aktywów firmy i źródło konku-
rencyjności, postuluje się strategiczną integracją spraw personalnych ze sprawami 
biznesowymi, aktywną rolę kierownictwa liniowego w rozwiązywaniu kwestii perso-
nalnych oraz wskazuje się na potrzebę kształtowania kultury organizacyjnej, inte-
gracji procesów personalnych oraz budowania zaangażowania pracowników jako 
narzędzi osiągania celów”.6 

Wśród autorów nie ma pełnej zgodności w definiowaniu funkcji personalnej 
przedsiębiorstwa? A. Polańska dokonuje krótkiej charakterystyki 5 podręczników 
z tej literatury. Pokazuje, że mają one różne tytuły, ale są podobne w treści. Uważa 
ona, że nie ma merytorycznych argumentów, by stosować różne nazwy na tę samą 
dziedzinę wiedzy. Zdaniem A. Polańskiej możemy się zatem w języku polskim 
posługiwać terminem, który uznajemy za najlepszy. 

 
Tabela nr 1. Różnice między zarządzaniem personelem a zarządzaniem 

zasobami ludzkimi 
 

ZAGADNIENIA ZARZĄDZANIE 
PERSONELEM 

ZARZĄDZANIE 
ZASOBAMI LUDZKIMI (ZZL) 

Przekonania i założenia 
Umowa Staranne przygotowanie umów 

na piśmie 
Celem jest wyjście „poza umowę” 

Zasady Nacisk na jasne zasady,  
wzajemne wymagania 

Perswazja, niechęć do zasady 

Sposób postępowa-
nia kierownictwa  

Procedura, kontrola zgodności 
z przepisami 

„Potrzeby firmy” elastyczność, 
oddanie 

Wzorce zachowania Normy tradycje i praktyka Wartość, poczucie misji 
Zadania kierownictwa Sterowanie Kształtowanie 
Rodzaje związków  Pluralistyczne Unitarystyczne 
Konflikty Sformalizowane Nie podkreśla się 
Standaryzacja Wysoki stopień np. kwestia 

„równorzędności” 
Niski stopień, np. nie przykłada 
się wagi do „równorzędności” 

Aspekty strategiczne 
Główne związki Robotnicy – kierownictwo Firma – klient 
Inicjatywy Fragmentaryczne, 

odosobnione 
Zintegrowane 

Wizja (plan całości) Kwestia marginalna Kwestia podstawowa 
Szybkość podejmo-
wania decyzji 

Wolno Szybko 

Kierownictwo linowe 
Funkcje Określone przepisami Role przywódcze 
Główni przełożeni Specjaliści ds. personelu 

i warunków przemysłowych 
Dyrektorzy generalni, kierownicy 
zakładu, kierownicy liniowi 

Cenione umiejętności 
kierownicze 

Negocjowanie Uprzystępnianie 

Zagadnienia Zarządzanie personelem 
w warunkach przemysłowych  

Zarządzanie zasobami ludzkimi 

                                                        
6 A. Pocztowski, op. cit., s. 37 
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Kluczowe mechanizmy 

Podstawy do inter-
weniowania 

Przepisy dotyczące personelu Szeroko pojęte wytyczne 
dotyczące kultury, personelu 
i organizacji. 

Selekcja, dobór Oddzielne zadania 
o marginalnym znaczeniu 

Zintegrowane zadania 
o podstawowym znaczeniu 

Płace Ocena pracy; wielostopniowa 
sztywna skala ocen 

Powiązana z wynikami pracy; 
kilkustopniowa skala ocen, jeśli 
jest stosowana 

Warunki Negocjowane osobno Zharmonizowane 
Robotnicy- kierow-
nictwo 

Zbiorowe negocjacje umów Zmierza do umów 
indywidualnych 

Relacje z przedsta-
wicielami związków 

Regulaminowo stworzone 
udogodnienia oraz szkolenia 

Kwestia marginalna (nie licząc 
negocjowania zmian) 

Komunikowanie Ograniczony zasięg, 
niebezpośrednie 

Wzmożone, bezpośrednie 

Model pracy Podział pracy Praca zespołowa 
Rozwiązanie konflik-
tów 

Osiągnięcie tymczasowych 
porozumień („zawieszenie 
broni”) 

Wpływanie na atmosferę i kulturę 
zachowania 

Szkolenie i rozwój Kontrolowane uczestnictwo 
w kursach 

Firma nastawiona na naukę 

Źródło: E. Niedzielski, R. Walkowiak: Zarządzanie potencjałem społecznym w przed-
siębiorstwie. Olsztyn 2000, s. 10 

 
Termin zarządzanie zasobami ludzkimi rozumieć należy jako strategiczną 

koncepcję, traktując ten zasób organizacji, jakimi są jej pracownicy w sposób pod-
miotowy – uwzględniając ich potrzeby oczekiwania oraz optymalnie wykorzystując 
ów zasób w odpowiednim miejscu i czasie zarówno pod względem ilościowym, jak 
i jakościowym, zgodnie z celami, a także misją organizacji.7 

Przedmiotem zainteresowania ZZL są ludzie jako podmioty sprawcze w dąże-
niu do celów zarówno indywidualnych, jak i organizacyjnych. W kręgu zaintereso-
wań ZZL będzie liczba oraz cechy jakościowe pracowników, ich zaangażowanie 
w realizację celów organizacji i osiągane przez nich w tym zakresie wyniki. 

Celem ZZL jest dążenie do stanu, w którym wszystko, czyli tradycja, styl pracy 
i struktury organizacyjnej, a także jakość, zaangażowanie i motywacja zatrudnio-
nych – zbliża przedsiębiorstwo do upragnionego sukcesu. Aby to osiągnąć, podej-
muje się działania, które zmierzają do osiągnięcia celów organizacji przy jednocze-
snym rozwoju pracowników. 

Bezpośrednim celem zarządzania zasobami ludzkimi jest ukształtowanie 
sprawnego personelu oraz pobudzenie go do pożądanych zachowań. Prowadzi to 
w konsekwencji do szybkiej i właściwej realizacji zadań organizacji oraz zaspoko-
jenia potrzeb zatrudnionych osób. Zaspokojenie potrzeb kadry obejmować może 
zapewnienia poczucia sprawiedliwego traktowania, dostrzegania zatrudnionego 
jako podmiotu, stwarzania warunków rozwoju, m.in. przez podnoszenie kwalifikacji 
oraz umożliwienie osiągania sukcesu. Ogólne cele ZZL mogą być dezagregowane 

                                                        
7 L. Kozioł, A. Piechnik-Kurdziel, J. Kopeć: Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Teoria i praktyka. 

Warszawa 2000, s. 25 
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i przybierać postać bardziej konkretną i zróżnicowaną w zależności od rodzaju 
firmy, okresu jej rozwoju, przyjętej strategii itp.8 

Cele związane z ZZL można określić następująco: 
- cele organizacji mogą być osiągnięte dzięki jej najbardziej wartościowym 

zasobom – sile roboczej; 
- poprawa wyników pracy organizacji, jak i poszczególnych osób, wymaga 

zaangażowania się ludzi na rzecz sukcesu organizacji; 
- spójna polityka personalna i zbiór procedur powiązane z efektywnym wy-

konywaniem działań przez organizację, jest warunkiem koniecznym do op-
tymalnego wykorzystania zasobów w osiąganiu celów gospodarczych; 

- powinno się dążyć do ingerencji polityki ZZL z celami działalności firmy; 
- polityka ZZL musi wspierać kulturę organizacyjną tam, gdzie to możliwe lub 

zastępować ją lepszą tam, gdzie jest ona uważana za niedoskonałą; 
- klimat organizacji powinien sprzyjać indywidualnej kreatywności i przedsię-

biorczości; zapewni to solidne podstawy dla pracy zespołowej, innowacji 
i globalnego zarządzania jakością; 

- system organizacyjny powinien być elastyczny, zdolny do reagowania 
i przystosowania się oraz pomagania firmie w osiąganiu celów w otoczeniu 
konkurencyjnym; 

- powinno się zapewniać zwiększenie elastyczności jednostki w odniesieniu 
do jej czasu pracy i pełnionych funkcji; 

- przydzielać zadania i stworzone odpowiednie warunki pracy powinny 
sprzyjać wykorzystaniu możliwości pracowników; 

- podtrzymywanie i doskonalenie siły roboczej i produktów/usług powinno 
być dokonywane równolegle. 

Istnieją dwa modele ZZL: jeden nazywany jest „twardym”, drugi – „miękkim”. 
Nie oznacza to jednak, że jeden z nich jest trudny, drugi – łatwy. Modele te są 
używane w kontekście rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Twarde 
podejście jest bliskie „Szkole Michigan”, a miękkie jest podobne do „Szkoły 
Harvardzkiej”.9 

„Twarde” zarządzanie realizowane jest w oparciu o bezpośrednie relacje kie-
rownika z jednostkami i zespołem pracowniczy. Pracownicy są włączeni w działa-
nia na rzecz podniesienia jakości i wydajności, lecz najczęściej nie uczestniczą 
w podejmowaniu decyzji. W modelu „Michigen” szczególnie istotne są następujące 
kwestie: 

- opracowanie systemu selekcji i awansowania, który wesprze realizację 
strategii organizacji; 

- stworzenie wewnętrznego przepływu personelu w celu dostosowania go do 
wymogów strategii organizacji; 

- obsadzenie samodzielnych stanowisk pracowniczych odpowiednimi 
ludźmi; 

- uczulenie kierowników, aby przywiązywali taką samą wagę do spraw za-
sobów ludzkich jak do innych dziedzin, takich jak finanse, marketing czy 
produkcja. 

                                                        
8 A. Letkiewicz, T. Szankin, op. cit., s. 11 
9 E. McKenna, N. Beech, op. cit., s. 17 
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W modelu Michigan wyróżnia się cztery funkcje zarządzania zasobami ludz-
kimi, a mianowicie: 

- selekcję; 
- ocenianie; 
- wynagradzanie; 
- rozwój. 
Wymienione składniki systemu zarządzania zasobami ludzkimi są wzajemnie 

połączone, tworząc cykl zasobów ludzkich co ilustruje rys. 1. Odpowiednie ukształ-
towanie poszczególnych elementów cyklu umożliwia skuteczne oddziaływanie na 
zachowania pracowników, które prowadzą do osiągnięcia celów odnoszących się 
do efektywności.10 

 

 
Rysunek nr 1. Cykl zasobów ludzkich w modelu Michigan. 
Źródło: N.M. Tichy, C.J. Fombrun, M.A. Devanna: Strategic Human Resource 

Management. W: „Sloan Management Review”. 1982, nr 2, s. 50 
 
W „miękkiej” wersji nacisk kładzie się na komunikowanie, motywowanie 

i przywództwo. Większość działań skierowana jest na zdobycie oddania ludzi po-
przez informowanie ich o celach, planach i kondycji firmy. Pracownicy uczestniczą 
także bezpośrednio w organizowaniu pracy. Zasadnicze założenia „szkoły 
harvardzkiej” są następujące: 

- konieczne są aktywne przemiany całego systemu, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych elementów, które wiążą zarządzanie zasobami ludz-
kimi z planowaniem strategicznym i zmianami kulturowymi; 

- ludzie stanowią społeczny kapitał, który ciągle potrafi się rozwijać; 
- możliwe jest wytworzenie świadomości wspólnoty interesów między po-

szczególnymi osobami zaangażowanymi finansowo w przedsiębiorstwo; 
- dąży się do zachowania równowagi władzy, aby dominowało zaufanie 

i współpraca; 
- tworzy się kanały komunikacji, aby podbudować zaufanie i poświęcenie; 
- koncentruje się na dążeniu do celu; 

                                                        
10 A. Pocztowski, op. cit., s. 24 
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- kładzie się nacisk na udział i świadomy wybór pracowników. 
Niezależnie od realizowanej wersji „twardej” lub „miękkiej” występuje pewna 

cykliczność działań polegająca na planowanym i celowym doborze i koordynacji 
poszczególnych elementów systemu ZZL oraz na dostosowaniu ich strategii orga-
nizacji. We wszystkich organizacjach zachodzą procesy selekcji, oceny, nagradza-
nia oraz rozwoju, które mają istotny wpływ na kształtowanie się warunków pracy. 
Model cyklu zarządzania zasobami ludzkimi uznaje wyniki pracy za kluczową 
zmienną (rys. 2.).11 

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest rozumiane w różny sposób. Jedni autorzy 
podkreślają wyraźnie, że chodzi o pełniejsze wykorzystanie ludzkich umiejętności 
w celu uzyskania lepszych wyników przedsiębiorstwa, inni na pierwszym miejscu 
stawiają samorealizację i rozwój pracowników jako człowieka. Niektórzy piszą 
o ZZL jako podejściu strategicznym lub umiejętności, inni stosują to pojęcie wy-
miennie z polityką kadrową rozumianą jako jedna z funkcji zarządzania, jeszcze 
inni jako pewną filozofię, ideologię czy wręcz ruch. 

 
 

Rysunek nr 2. Podstawowe elementy modelu zarządzania zasobami ludzkimi 
Źródło: A. Andrzejczak: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Poznań 1998, s. 8 
 
Zarządzanie zasobami ludzkimi wymaga ogromnej precyzji. Nie wystarcza 

ogólna koncepcja, mglista wizja – wszystko musi być zaplanowane w najdrobniej-
szych szczegółach, dopracowane, każdy detal musi pasować. ZZL można porów-
nać do pracy nad skomplikowanym mechanizmem. Ci, którzy zajmują się zarzą-
dzaniem zasobami ludzkimi, mają do czynienia z ludźmi. Są, więc potrzebni „inży-
nierowie ludzkich dusz”. Ludzie po pierwsze – posiadają wolna wolę i nie muszą 
wcale postępować tak, jak ktoś sobie tego życzy. Po drugie – ich działania nie da 
się do końca przewidzieć.  

Ludzie, chociaż z pozoru mogą wydawać się podobni do siebie, jednak w isto-
cie bardzo się różnią. Mają za sobą odmienne doświadczenia, pochodzą z różnych 
środowisk, mają zróżnicowany temperament. To, co dla jednych jest nagrodą, dla 
drugich może być karą. I na to wszystko musi zwracać uwagę osoba zajmująca się 
zarządzaniem ludźmi. 

Zarządzanie zasobami ludzkimi można, więc nazwać sztuką, i to sztuką po-
trzebną, bo o zwycięstwie na rynku nie decyduje technika, lecz przede wszystkim 
to, co niepowtarzalne: pomysł, charyzma, odwaga, błysk szaleństwa. Wszystko, 
czego nie sposób oczekiwać od maszyny, a co może wnieść tylko umysł ludzki.12 
                                                        
11 A. Andrzejczak, op. cit., s. 7 
12 K. Szydzińska: Między administrowaniem a filozofią. W: „Przegląd personalny”. Marzec 2000, s. 3–5 
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Wiesław STACH 
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu 
 
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE JAKO SPECJALNOŚĆ KSZTAŁCENIA 
 
 
W polityce bezpieczeństwa Polski, podobnie jak i w polityce innych państw, 

zaobserwować można stały wzrost znaczenia problematyki zarządzania kryzyso-
wego, jako próby przygotowania ludzi i instytucji na wypadek wystąpienia niespo-
dziewanych i niekorzystnych zjawisk, ale przede wszystkim jako gotowości do 
sprawnego działania wielu służb i ludzi w momencie ich wystąpienia. Ten przyjęty 
i doskonalony sposób postępowania organów administracji publicznej jest spowo-
dowany pojawianiem się coraz to nowych rodzajów zagrożeń, przed jakimi stają 
wszystkie państwa i społeczeństwa. Istotnym z punktu widzenia doskonalenia tych 
struktur i działań jest to, że stale zmienia się ich charakter, zasięg czy skala wystę-
powania, a także to, że coraz dotkliwsze w skutkach są katastrofy naturalne, awa-
rie techniczne, niepokoje społeczne czy zdarzenia terrorystyczne.  

Klasyczne dotychczas sytuacje kryzysowe były najczęściej wynikiem powodzi, 
wielkich pożarów, trzęsień ziemi, ogólnie klęsk żywiołowych. Obecnie występują 
one równolegle z nowymi zagrożeniami będącymi negatywnymi skutkami rozwoju 
cywilizacyjnego takimi jak awarie techniczne, zakłócenia w funkcjonowaniu syste-
mów informatycznych czy energetycznych. Te nowe rodzaje zagrożeń wymuszają 
konieczność podejmowania działań o innym charakterze, a zatem koniecznością 
staje się systematyczna zmiana charakteru narodowego systemu bezpieczeństwa 
w kierunku tworzenia kompleksowych i zintegrowanych struktur i narzędzi szeroko 
pojętego zarządzania kryzysowego. Istotną cechą zjawisk obu tych grup jest to, że 
są one coraz mniej przewidywalne i stwarzają coraz większe ryzyko a zarazem nie 
poddają się żadnej analizie według już określonych procedur postępowania. 

Występujące uwarunkowania zarządzania kryzysowego, wynikające z zagro-
żeń naturalnych i cywilizacyjnych zostały uwzględnione w najnowszej definicji 
prawnej, zamieszczonej w art 2. znowelizowanej ustawy o zarządzaniu kryzyso-
wym. Zatem zarządzanie kryzysowe to ...działalność organów administracji pu-
blicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która pole-
ga na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad 
nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpie-
nia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infra-
struktury krytycznej.1 

Powszechnie przyjmuje się, że zarządzanie kryzysowe jest procesem złożo-
nym, tak jak zarządzanie każdą organizacją. Owa złożoność wynika zarówno 
z faktu, że jest integralną częścią zarządzania bezpieczeństwem narodowym 
w ogóle, ale jest także zarządzaniem pod presją czasu, niewystarczającej ilości 
informacji, w sytuacji przerwania normalnych procesów podejmowania decyzji, 
w stanie ryzyka, rozwiązywaniem napiętych sytuacji, przeciwdziałaniem eskalacji 
kłopotliwych zjawisk.2 
                                                        
1 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2009 r., Nr 

131, poz. 1076) 
2 Zob. E. Nowak: Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. Warszawa 2007, s. 43; 

J. Gryz, W. Kitler (red.): System reagowania kryzysowego. Toruń 2007, s. 10 
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Wymienione tylko niektóre uwarunkowania zarządzania kryzysowego świad-
czą jednoznacznie, że nie mogą to być działania przypadkowe i niezaplanowane. 
Świadomość tego faktu została wyrażona w potrzebie tworzenia systemu zarzą-
dzania kryzysowego. Istota takiego systemu może być wyrażona w jednej z wielu 
definicji sformułowanych w licznej literaturze naukowej: ...to złożony, częściowo 
mobilny system społeczno – gospodarczo – administracyjny, którego zadaniem 
jest skuteczne przeciwdziałanie wszelkim kategoriom zagrożeń kryzysowych za 
pomocą dostępnych sił i środków materialnych, na bazie przyjętej struktury organi-
zacyjno – funkcjonalnej, w ramach obowiązującego porządku prawnego.3 

Konieczność budowy takiego nowoczesnego systemu zarządzania kryzyso-
wego w Polsce, pozwalającego na koordynację działań wszystkich podmiotów 
administracji publicznej oraz podmiotów ratowniczych państwa została dostrzeżo-
na po powodzi z lipca 1997 roku. Ten kataklizm obnażył słabość zarówno struktur 
ratowniczych jak i całego systemu ratowniczego. Ówczesne struktury okazały się 
niewydolne organizacyjnie i materiałowo w nowych rozwiązaniach strukturalnych 
państwa oraz w nowej rzeczywistości ekonomicznej. Stał się on impulsem do prac 
nad stworzeniem nowoczesnych uregulowań prawnych tworzących system zarzą-
dzania kryzysowego. 

Pozytywnym krokiem w kierunku budowy takiego systemu było uchwalenie 
w 2002 roku ustawy o stanie klęski żywiołowej4 oraz, w konsekwencji, wydanie 
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu 
reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz 
rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania.5 

Jednakże przedmiotowa ustawa została przyjęta przez Sejm dopiero w dniu 
27 kwietnia 2007 roku.6 Określiła ona organy właściwe w sprawach zarządzania 
kryzysowego, ich zadania w tej dziedzinie oraz zasady finansowania zadań zarzą-
dzania kryzysowego. Bardzo ważnym rozwiązaniem zawartym w ustawie było zde-
finiowanie podstawowych pojęć w zakresie zarządzania kryzysowego. 

Realizacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego oraz doświad-
czenia wynikające z licznych akcji ratowniczych uświadomiły konieczność dokona-
nia zmian w obowiązującej ustawie, które wpłynęłyby na szybsze i sprawniejsze 
działanie w tym zakresie. Efektem tych refleksji i przemyśleń stała się propozycja 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Rządowego Centrum Bezpie-
czeństwa, przedstawiona w formie projektu zmiany ustawy o zarządzaniu kryzyso-
wym, który w dniu 3 lutego 2009 roku został zaakceptowany przez Radę Mini-
strów.7 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 za-
rządzania kryzysowego. 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym został 
przyjęty na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 17 lipca 2009 roku.8 Istotną zmianą 
                                                        
3 K. Ficoń: Inżyniera zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe. Warszawa 2007, s. 227 
4 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558) 
5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie sposobu tworzenia gminnego 

zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz rządowe-
go Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz.U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1818) 

6 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590) 
7 www.mswia.gov.pl 
8 www.sejm.gov.pl.archiwum/prace/kadencja6/proj 
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w znowelizowanej ustawie 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 warun-
kach zaistniałych po wystąpieniu sytuacji kryzysowej, a jednocześnie stwarzają 
warunki do przeciwstawienia się nawrotom tej sytuacji albo powstałej w związku 
z zaistnieniem nowych zagrożeń. 

W związku z tym, że problematyka zarządzania kryzysowego stała się ele-
mentem bezpieczeństwa publicznego, a zatem i bezpieczeństwa narodowego, 
znalazła się w centrum zainteresowania rozważań nie tylko naukowych ale i dydak-
tycznych. Wydanie nowego rozporządzenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w dnia 12 lipca 2007 roku9 stworzyło możliwości kształcenia na kierun-
kach bezpieczeństwo narodowe oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, i umożliwiło 
wielu uczelniom wyższym na określenie specjalności „zarządzanie kryzysowe”. 
Tym samym zaistniała możliwość teoretycznego przygotowania wielu ludzi z sze-
rokiej problematyki działań na rzecz ochrony osób i mienia przed różnorodnymi 
zagrożeniami. 

Bazę teoretyczną dla przygotowania programów kształcenia i stworzenia 
spójnej koncepcji przygotowania studentów do podejmowania problematyki bez-
pieczeństwa w różnych sytuacjach, tworzą standardy kształcenia dla poszczegól-
nych kierunków studiów. W analizowanym zakresie, wytyczne – zarówno dla stu-
diów pierwszego jak i drugiego stopnia - zamieszczone są w Załączniku nr 10 do 
wspomnianego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Standardy określają obszerny wykaz kwalifikacji absolwenta kierunku bez-
pieczeństwo narodowe, z których należy wskazać takie jak: ...ogólna wiedza 
interdyscyplinarna z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej 
w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych; ...umieć analizować 
i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzyso-
wego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej; ...znać zasady funkcjo-
nowania podmiotów bezpieczeństwa; ...powinien być przygotowany do pracy 
w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeń-
stwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzyso-
wego. 

W części trzeciej standardów na kierunku bezpieczeństwo narodowe, za-
warte są ramowe treści kształcenia, które dzielą się na grupy treści. I tak grupa 
treści podstawowych obejmuje: 

- kształcenie w zakresie filozofii; 
- kształcenie w zakresie historii; 
- kształcenie w zakresie geografii; 
- kształcenie w zakresie ekonomii; 
- kształcenie w zakresie wiedzy o państwie i prawie; 
- kształcenie w zakresie administracji; 
- kształcenie w zakresie organizacji i zarządzania; 

                                                        
9 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standar-

dów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia 
i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, 
(Dz.U. z 2007 r., Nr 164, poz. 1166) 
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- kształcenie w zakresie współczesnych systemów politycznych. 
Według tej samej metodologii opracowano kolejny dział, grupę treści kierun-

kowych, która obejmuje: 
- kształcenie w zakresie teorii bezpieczeństwa; 
- kształcenie w zakresie prawnych podstaw bezpieczeństwa; 
- kształcenie w zakresie polityki bezpieczeństwa; 
- kształcenie w zakresie strategii bezpieczeństwa; 
- kształcenie w zakresie systemu bezpieczeństwa narodowego; 
- kształcenie w zakresie zarządzania kryzysowego; 
- kształcenie w zakresie międzynarodowych stosunków politycznych; 
- kształcenie w zakresie międzynarodowych stosunków wojskowych. 
Natomiast standardy kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne 

(załącznik nr 11 do Rozporządzania) określają, że kwalifikacje absolwenta powinny 
obejmować …ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzą-
cą podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego; powinien 
...rozumieć i umieć analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali glo-
balnej, regionalnej, państwowej i lokalnej; powinien ...posiadać podstawową wie-
dzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa 
– jego ustroju i struktury. Rozwinięcie tych ogólnych kwalifikacji wyróżnia się także 
te bardziej szczegółowe, które sprowadzają się do znajomości ...podział władzy 
w państwie oraz zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym usytu-
owanie i rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo we-
wnętrzne; a także ...zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań ad-
ministracji publicznej oraz problematykę zarządzania kryzysowego. Zakłada się, 
że: Absolwent powinien być przygotowany do pracy w administracji publicznej 
z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. 

Grupa treści podstawowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne obej-
muje treści kształcenia w następujących zakresach: 

- psychologii i socjologii; 
- organizacji i zarządzania; 
- nauki o państwie i prawie; 
- bezpieczeństwa państwa; 
- bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej. 
Natomiast grupa treści kierunkowych zakłada kształcenie studentów w nastę-

pujących zakresach: 
- praw człowieka i etyki zawodowej funkcjonariuszy służb państwowych; 
- kryminologii i kryminalistyki; 
- zwalczania przestępczości; 
- bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie; 
- bezpieczeństwa społecznego; 
- ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów; 
- bezpieczeństwa społeczności lokalnych i kształtowania bezpiecznych 

przestrzeni; 
- ochrony danych osobowych i informacji niejawnych; 
- zwalczania terroryzmu; 
- zarządzania w sytuacjach kryzysowych. 
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Zawarte w standardach treści kształcenia umożliwiają studentom uzyskanie 
wiedzy naukowej z danej dziedziny, przy czym określono jej minimalny zakres, 
który musi zostać uwzględniony w procesie przygotowania sylabusów przedmioto-
wych. 

Każda grupa treści kształcenia formułuje efekty kształcenia – umiejętności 
i kompetencje, których uwzględnienie pozwoli na uzyskanie podobnej wiedzy 
w zakresie treści podstawowych i kierunkowych we wszystkich uczelniach kształ-
cących na kierunku bezpieczeństwo narodowe. 

W standardach zakłada się, że po zrealizowaniu wskazanych przedmiotów, 
złożeniu egzaminów lub zaliczeń, studenci będą rozumieć istotę wiedzy z danej 
dziedziny; potrafią rozróżnić podstawowe kategorie pojęciowe opisujące daną 
dziedzinę; opisać i dokonać interpretacji zjawisk występujących w danej dziedzinie; 
będą rozumieć procesy zachodzące w rzeczywistości społecznej; będą umieć in-
terpretować przepisy prawne, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa narodowe-
go; znajdować powiązania i wzajemne relacje między wiedzą o bezpieczeństwie 
narodowym a wiedzą z zakresu innych nauk; samodzielnie poszukiwać sposobów 
rozwiązywania problemów dydaktycznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie; 
analizować kompetencje i zadania administracji rządowej i samorządowej oraz 
administracji specjalnej, z uwzględnieniem realizacji zadań na rzecz bezpieczeń-
stwa narodowego. 

Standardy w ostatniej części przedstawiają wymogi w zakresie tzw. innych 
wymagań, które zawierają wymogi organizacyjne realizacji takich zajęć jak wycho-
wanie fizyczne, języki obce, technologia informacyjna. Ponadto nakazują, by pro-
gram nauczania zawierał treści poszerzające wiedzę humanistyczną w wymiarze 
nie mniejszym niż 60 godzin, oraz przewidywał zajęcia z zakresu ochrony 
własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Standardy 
nakazują także, aby przynajmniej 50% zajęć stanowiły seminaria, ćwiczenia lub 
konwersatoria. 

Tym samym wymogi ministerialne na obu kierunkach studiów obejmują około 
850 godzin, z przewidzianych 2000 godzin zajęć w okresie studiów stacjonarnych 
pierwszego stopnia. Wobec powyższego uczelnia podejmująca kształcenie na tych 
kierunkach zobowiązana jest zaplanować 1150 godzin we własnym zakresie, 
uwzględniając specyfikę uczelni czy regionu, a także umożliwiając realizację pro-
gramu studiów według planów autorskich w obrębie tworzonych specjalności 
kształcenia. 

Analiza propozycji wielu uczelni, jaka jest dostępna na stronach internetowych 
dowodzi, że w ramach tego kierunku studiów, bardzo często realizowana jest spe-
cjalność zarządzanie kryzysowe. Jest ona realizowana w uczelniach w trakcie 
ostatniego, trzeciego roku studiów w wymiarze około 700 godzin na studiach sta-
cjonarnych. Z dokumentów opracowanych na potrzeby realizacji tej specjalności 
wynika, że celem studiów, w najogólniejszym zarysie, jest przygotowanie absol-
wentów do ...profesjonalnego rozpoznawania sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 
społeczności lokalnej, rozumienia dynamiki indywidualnych i zbiorowych sytuacji 
kryzysowych, oceny zagrożeń, do koordynacji działań służb zarządzania kryzyso-
wego, do pracy w sytuacji trudnej, mediacji w sytuacjach konfliktu oraz do opraco-
wywania programów profilaktycznych dla wspierania zrównoważonego rozwoju 
środowisk lokalnych. Wiedza i umiejętności pozwolą im na efektywne działanie 
w sytuacjach kryzysowych w tym ...udziału w opracowywaniu planów zarządzania 



62 
______________________________________________________________________________ 

kryzysowego, i w pracy zespołów zarządzania kryzysowego. Absolwenci tej spe-
cjalności uzyskają teoretyczną podstawę, by ...stać się profesjonalnymi manage-
rami bezpieczeństwa w zespołach kierujących bezpieczeństwem gmin, powiatów 
i województw w sytuacjach kryzysowych. Uzyskanie tak rozległej wiedzy 
...umożliwi im skuteczne podejmowanie działań i nawiązywanie współdziałania 
w zakresie zagrożeń, prognozowania, przeciwdziałania, eliminowania i usuwania 
skutków wielu zagrożeń. 

Tak nakreślony cel studiów na specjalności zarządzanie kryzysowe jest 
osiągany poprzez realizację wielu różnorodnych przedmiotów, uwzględniających 
rożną specyfikę. Do najczęściej realizowanych można zaliczyć następujące: 

- bezpieczeństwo ekologiczne; 
- socjologia bezpieczeństwa; 
- ratownictwo i ochrona ludności; 
- edukacja obronna społeczeństwa; 
- infrastruktura krytyczna państwa; 
- podstawy medycyny katastrof; 
- psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych; 
- system obronny państwa; 
- system zarządzania kryzysowego; 
- zagrożenia naturalne i cywilizacyjne; 
- zarządzanie kryzysowe w innych państwach. 
Przedstawione wybrane przedmioty realizowane na tej specjalności zawierają 

treści kształcenia, których opanowanie umożliwi absolwentom zrozumienie istoty 
podejmowanego problemu oraz jego struktury a także jakże licznych uwarunkowań 
charakterystycznych dla funkcjonowania państwa, społeczeństwa i człowieka 
w sytuacji kryzysowej. 

Uwzględnienie w programie kształcenia, wytycznych ministerialnych w zakre-
sie obowiązku realizowania przynajmniej połowy zajęć w formie innej niż wykład, 
tj. w formie seminarium, ćwiczeń lub konwersatorium tworzy możliwości doskona-
lenia u studentów umiejętności analizy dokumentów prawnych, pracy z literaturą 
naukową, a także wypowiadania się, występowania przed audytorium, kierowania 
małymi zespołami ludzi. Takie umiejętności są niezwykle istotne we właściwym 
wypełnianiu obowiązków w instytucjach realizujących różne zadania z zakresu 
zarządzania kryzysowego. Oczywiste jest, że od sprawności struktur organizacyj-
nych, ich gotowości do sprostania wyzwaniom, przeciwstawienia się zagrożeniom 
oraz umiejętnym wykorzystaniu posiadanych sił i środków zależeć będzie 
bezpieczeństwo obywateli. Wymogom takim łatwiej będzie sprostać ludziom wy-
kształconym. 

Na progu XXI wieku nieuchronność zagrożeń społeczeństw przez klęski ży-
wiołowe, katastrofy naturalne czy konflikty społeczne powoduje konieczność roz-
woju nauk związanych z bezpieczeństwem narodowym, a w ramach tego obszaru 
wiedzy również związanej z zarządzaniem kryzysowym. Wyzwania, jakie stoją 
przed społeczeństwami w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa powodu-
ją, iż nauki związane z bezpieczeństwem narodowym będą jednymi z najbardziej 
dynamicznie rozwijających się w XXI wieku, a absolwenci kierunku bezpieczeń-
stwo narodowe czy bezpieczeństwo wewnętrzne, będą jednymi z najbardziej 
wszechstronnie wykształconych i kompetentnych pracowników mogących sprostać 
nowym wymaganiom. 
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FLOTA CZARNOMORSKA I KRYM  
W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA UKRAINY 

 
 
Wygrana Wiktora Janukowycza w wyborach prezydenckich 2010 roku 

z założenia oznaczała zmianę stylu sprawowania władzy oraz priorytetów zarówno 
w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej. Jego poprzednik Wiktor Juszczenko 
został wybrany w 2004 raku na fali tzw. Pomarańczowej rewolucji, która dawała 
nadzieje na głębokie zmiany systemowe. Wśród priorytetów określonych przez 
Juszczenkę znalazła się integracja z NATO i UE. Co prawda te dwa kierunki zosta-
ły wyznaczone już wcześniej przez prezydenta Leonida Kuczmę, ale tym razem 
miało nastąpić przejście od deklaracji do konkretnych działań i efektów. Wewnętrz-
ny kryzys polityczny, jak i pozycja Rosji oraz niektórych państw członkowskich UE 
i NATO rozwiały złudzenia na szybka integrację Ukrainy z zachodnimi strukturami 
politycznymi i militarnymi. Podczas Szczytu w Bukareszcie w kwietniu 2008 r. ani 
Gruzja, ani Ukraina nie otrzymały zaproszenia do MAP. Na pocieszenie NATO 
oświadczyło, że drzwi dla obu krajów do pełnego członkostwa są otwarte. Reakcją 
Moskwy było straszenie rakietami wycelowanymi w Ukrainę. Do opinii publicznej 
przeniknęły również słowa Władimira Putina wypowiedziane za zamkniętymi 
drzwiami: „Ukraina – to nie państwo! Czym jest Ukraina? Jedna część jej teryto-
rium – to Europa Wschodnia, a druga – i to bardzo duża – podarowana przez 
nas!”.1 

Stosunki między Kijowem a Moskwą uległy pogorszeniu, a kulminacyjnym 
momentem był list prezydenta Miedwiediewa do prezydenta Juszczenki z sierpnia 
2009 roku, który w rzeczywistości był posłaniem do całego narodu Ukrainy. Prezy-
dent Rosji zrzucił na ukraińską władzę całą winę za złe relacje pomiędzy dwoma 
krajami. W konsekwencji Miedwiediew oświadczył, że Rosja nie będzie współpra-
cowała z prezydentem Juszczenką (w praktyce oznaczało to wstrzymanie na kilka 
miesięcy wysłania ambasadora FR do Kijowa). Do tego rosyjski prezydent wyraził 
nadzieję, że naród Ukrainy dokona mądrego wyboru podczas wyborów prezydenc-
kich w 2010 roku.2 

Rzeczywiście, ukraińscy wyborcy dokonali wyboru na rzecz prorosyjskiego 
kandydata. Mimo, że większość obserwatorów spodziewała się raczej powrotu do 
tzw. polityki wielowektorowości, którą zręcznie posługiwał się prezydent Kuczma, 
to nowy prezydent Janukowycz dokonał gwałtownego zwrotu w kierunku rosyjskie-
go sąsiada. 

21 kwietnia w Charkowie prezydenci Rosji i Ukrainy podpisali porozumienie 
dotyczące dalszego stacjonowania Floty Czarnomorskiej i zniżenia ceny za rosyjski 
gaz. Ukraina otrzymała 100 dolarową zniżkę odliczaną od kwoty 330 USD za ty-
siąc metrów sześciennych gazu do roku 2019. Jak będzie kształtowała się cena 
                                                        
1 http://pravda.com.ua/news/2008/4/7/74230.htm 
2 Szerzej o liście prezydenta Miedwiediewa do prezydenta Juszczenki zob. P. Andrusieczko: Wedmeża 

łapa nad Ukrajinoju. W: „Ukrajinśkyj Żurnał”. 2009, nr 9 (też: http://ukrzurnal.eu/pdf/uz_2009_09.pdf) 
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gazu po roku 2019 nie wiadomo. Ta zniżka jest ceną, jaką Rosja zgodziła się za-
płacić za przedłużenie okresu przebywania Floty Czarnomorskiej po 2017 roku 
o 25 lat. Podpisana w Charkowie Umowa między Ukrainą i Federacją Rosyjską 
w sprawie bazowania Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej na terytorium 
Ukrainy opiera się na Umowie o takiej samej nazwie zawartej w roku 1997 na 20 
lat.3 

 
Rozliczenie z przeszłością 
Wraz z rozpadem ZSRR i pojawieniem się nowych niepodległych państw zja-

wiły się również problemy i konflikty pomiędzy byłym Centrum i niegdyś podpo-
rządkowanymi republikami. Nowe państwa wybierały różne modele realizacji swo-
ich relacji z Rosją. Ukraina znalazła się w szczególnie trudnej sytuacji ze względu 
na szereg wskaźników. Po pierwsze, w Związku Radzieckim sytuacja Ukrainy była 
dwuznaczna. Z jednej strony została podporządkowana siłą władzy radzieckiej 
i tym samym wielu uznaje, że przypadła jej rola typowej kolonii w radzieckim impe-
rium. Jednak można też wskazać, że Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziec-
ka stanowiła po Rosji drugi potencjał w ZSRR. W dużej mierze była również współ-
twórcą ZSRR, o czym dobrze świadczy to, że kariery dwóch sekretarzy KPZR: 
Nikity Chruszczowa i Leonida Breżniewa na różnych etapach były związane 
z Ukrainą. Ukraińców można był znaleźć na najwyższych stanowiskach partyjnych, 
zarówno w strukturach dowodzenia Armią Radziecką, jak też innych w organach 
siłowych. 

Zbigniew Brzeziński wielokrotnie wskazywał, że pojawienie się niepodległej 
Ukrainy jest jednym z najważniejszych wydarzeń XX wieku, o ile niepodległa Ukra-
ina jest najlepszym zabezpieczeniem przed możliwością odbudowy rosyjskiego 
imperializmu. Moskwa również doskonale rozumiała, że przywrócenie swoich 
wpływów na obszarze byłego ZSRR wymaga maksymalnej integracji Ukrainy 
z byłym Centrum. 

Ukraina od momentu ogłoszenia i potwierdzenia w referendum Aktu Niepod-
ległości spotykała się z wieloma problemami związanymi z budową nowego pań-
stwa. Wśród wielu trudnych do rozwiązania kwestii znalazły się również dotyczące 
wyboru priorytetów polityki zagranicznej. Rosja w tej sytuacji często okazywała się 
konkurentem, by nie rzec: przeciwnikiem. Wśród wielu problematycznych kwestii 
znalazło się popieranie przez część rosyjskich polityków separatystycznych nastro-
jów w południowo-wschodnich regionach Ukrainy, a przede wszystkim kwestia 
broni nuklearnej oraz podział Floty Czarnomorskiej i jej status. 

Na Ukrainie po ogłoszeniu niepodległości znalazło się 130 silosów startowych 
dla strategicznych rakiet wielogłowicowych, których na terenie Ukrainy znajdowało 
się aż 176. Do tego 44 bombowce strategiczne przystosowane do przenoszenia 
broni nuklearnej i pokaźna ilość taktycznych głowic nuklearnych. W sumie 12 % 
nuklearnego potencjału ZSRR.4 

Taka sytuacja wywoływała zaniepokojenie zarówno w USA, jak Rosji. Nego-
cjacje między Kijowem, USA i Rosją doprowadziły do porozumienia, w myśl które-
go Ukraina rozpoczęła w 1992 roku przekazywanie broni nuklearnej Rosji. Proces 
                                                        
3 Dokładny zapis umowy podpisane 21 marca 2010 roku w Charkowie znajduje się na stronie interneto-

wej Rady Najwyższej Ukrainy: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=643_359 
4 Szerzej na ten temat zob. m. in. J. Kozakiewicz: Rosja w polityce niepodległej Ukrainy. Warszawa 

1999, s. 213 – 235 
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ten trwał do 1996 roku. Ukrainie zależało na uzyskaniu jak najszerszych gwarancji 
bezpieczeństwa, w tym gwarancji jedności terytorialnej. Sytuację komplikował spór 
między Kijowem a Moskwą o Flotę Czarnomorską i kwestia krymska. Ukraina sta-
rała się wykorzystać swoją pozycję państwa nuklearnego, jako nacisk na Rosję 
i państwa zachodnie. Do tego broń nuklearna stała się przedmiotem wewnątrzpoli-
tycznego sporu na Ukrainie. Powstałe w parlamencie „pronuklearne lobby” (w jego 
skład weszli m. in. przedstawiciele „Ruchu”, Partii Republikańskiej) z jednej strony 
utrudniało podpisanie przez Ukrainę odpowiednich porozumień, a z drugiej, jak 
wspomina Krawczuk, pomagało tworząc nacisk na zagranicznych gwarantów pro-
cesu denuklearyzacji Ukrainy (głównie USA).5 Ostatecznie w roku 1994 Ukraina 
otrzymała odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa ze strony Rosji, USA i Wielkiej 
Brytanii oraz uzyskała rekompensaty za wywiezioną broń i zdemontowane instala-
cje nuklearne. Ostatnie lata pokazały, że udzielone przy rozbrojeniu gwarancje 
okazują się dzisiaj niewystarczające.6 

 
Flota dzieli 
Jednak o ile kwestię broni nuklearnej rozwiązano,7 to sytuacja związana ze 

stacjonowaniem Floty Czarnomorskiej na terenie Ukrainy wciąż wywołuje spore 
emocje. Po ogłoszeniu niepodległości przez Ukrainę i rozpadzie ZSRR Flota Czar-
nomorska przeszła pod kontrolę Kijowa. Jednak część oficerów wystąpiła przeciw 
podporządkowaniu Floty Ukrainie. Rozpoczął się spór pomiędzy Kijowem i Moskwą 
dotyczący podziału Floty Czarnomorskiej oraz warunków stacjonowania Floty na 
terytorium Ukrainy. Jednocześnie rosyjska Duma uznała, że Ukraina nie ma prawa 
do Floty Czarnomorskiej i wystosowała odezwę do Rady Najwyższej Ukrainy 
o przekazanie całej Floty Czarnomorskiej pod dowództwo WNP.8 

Podczas spotkania prezydentów Leonida Krawczuka oraz Borysa Jelcyna 
3 sierpnia 1992 r. ustalono, że Flota zostanie podzielona po 50%. Jednak w cza-
sie, kiedy trwały negocjacje Flota Czarnomorska przeszła pod całkowitą kontrolę 
Rosji, a Sewastopol pozostał główną bazą rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. 
9 czerwca 1995 r. prezydenci Leonid Kuczma i Borys Jelcyn ustalili podział Floty 
w proporcjach - 81,7% okrętów przypadło Rosji, a Ukraina otrzymała 18,3%. 

Ostateczne porozumienie dotyczące podziału Floty Czarnomorskiej, statusu 
Sewastopola i stacjonowania floty rosyjskiej na Krymie zostało podpisane 28 maja 
1997 r. i umożliwiło trzy dni później podpisanie Traktatu o przyjaźni i współpracy w 
Kijowie. W ten sposób Rosja uznała suwerenność i nienaruszalność terytorialną 
Ukrainy. Porozumienie zakładało, że główną bazą Floty Czarnomorskiej pozostaje 
Sewastopol. Rosyjska flota będzie stacjonować w trzech zatokach (w czwartej 
stacjonuje flota ukraińska) wydzierżawionych na 20 lat z możliwością automatycz-
nego przedłużenia tego okresu o następne pięć lat, jeśli żadna strona nie zgłosi 
odpowiednio wcześniej zastrzeżeń. Według ustaleń Flota Czarnomorska Rosji na 
terytorium Ukrainy może posiadać 338 okrętów i statków. Skład osobowy nie może 
przekraczać 25 tys. żołnierzy i obsługi. Dodatkowo w skład Floty może wchodzić 

                                                        
5 L. Krawczuk: Majemo te, szczo majemo. Spohady i rozdumy. Kyjiw 2002, s. 177 
6 Mówiono o tym podczas konfliktu gazowego w styczniu 2009 roku 
7 Podczas wizyty w kwietniu 2010 w USA prezydent Wiktor Janukowycz obiecał również pozbycie się 

zasobów wzbogaconego uranu, który znajdował się wciąż w posiadaniu Ukrainy 
8 Zob. Nadal w klinczu. W „Gazeta Wyborcza”. 25 – 26.01.1992; Krymska przepychanka. W „Gazeta 

Wyborcza”. 27.01.1992; Czyj jest Krym. W „Gazeta Wyborcza”. 8 – 9.02.1992 
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22 samoloty bojowe. Poza tym Rosja zatrzymała liczne obiekty infrastruktury 
umożliwiające funkcjonowanie rosyjskich jednostek (16 punktów dowodzenia z 80, 
11 obiektów komunikacyjnych, 5 obiektów wsparcia rakietowo - artyleryjskiego oraz 
torpedowego). Rosja zobowiązała się do rocznej opłaty za dzierżawę w wysokości 
97,5 mln dolarów, dodatkowo miała zapłacić Ukrainie 526,5 mln dolarów kompen-
sacji od uzyskanych podczas podziału floty okrętów i statków oraz 200 mln dolarów 
rekompensaty za wywiezioną z Ukrainy nuklearną broń taktyczną.9 Można powie-
dzieć, że od samego początku kwestia stacjonowania Floty Czarnomorskiej została 
powiązana z rosyjskim gazem. Otóż rosyjskie należności za dzierżawę miały być 
odpisywane od ukraińskiego długu za gaz wobec Rosji, który oszacowano na su-
mę 3 mld dolarów. W nowych porozumieniach strona rosyjska zobowiązała się 
płacić 100 mln dolarów rocznie dzierżawy od roku 2017 oraz obniżyć cenę na gaz 
dla Ukrainy o 100 dolarów za tysiąc metrów sześciennych. Porozumienie zakłada 
również mechanizm automatycznego przedłużania okresu jej trwania o pięć lat, 
jeśli żadna ze stron nie wyrazi wcześniej zastrzeżeń. 

Stacjonowanie Floty Czarnomorskiej na Krymie od początku wzbudza wiele 
kontrowersji. Przede wszystkim stoi ono w sprzeczności z zapisami Konstytucji 
Ukrainy uchwalonej w 1996 roku. Artykuł 17 głosi m. in.: „Na terytorium Ukrainy nie 
dopuszcza się rozmieszczenia obcych baz wojskowych”. W wypadku Umowy 
z 1997 r. zastosowano formułę tymczasowości, w związku z tym, że bazy te istniały 
przed rokiem 1997. Dla Rosji obecność militarna ma zasadnicze znaczenie jeśli 
chodzi o utrzymanie wpływów na obszarze byłego ZSRR. Eksperci wskazują prze-
de wszystkim na aspekt polityczny. Obecność rosyjska na Krymie, a zwłaszcza w 
Sewastopolu wiąże miejscową ludność z rosyjską „macierzą”. Krym jest jedynym 
obszarem Ukrainy, gdzie etniczni Ukraińcy stanowią mniejszość. Rosjanie są w 
większości, a dodatkowym polem konfliktowym jest obecność Tatarów krymskich, 
którzy powracali masowo na półwysep od końca lat 80-tych XX w. Rosjanie na 
Krymie stanowią 58,3% wszystkich mieszkańców Krymu, natomiast Ukraińcy 
24,4%, trzecią grupę stanowią tu Tatarzy krymscy – 12% (w mieście Sewastopol 
wskaźniki te wyglądają jeszcze inaczej: 71,6% to Rosjanie, a 22,4% Ukraińcy). 
Obecnie liczbę Tatarów szacuje się na niemal 300 tys. z tendencją wzrostową.10 
Odmienni kulturowo i religijnie, z moralnym prawem do powrotu na ojcowiznę 
i odzyskania utraconego mienia są w obecnych realiach politycznych Krymu niemal 
skazani na konflikt z miejscową ludnością słowiańską. 

Krym, który został przekazany Ukraińskiej SRR w 1954 roku na polecenie 
Chruszczowa, co stanowiło kulminację obchodów 300-lecia Umowy Perejasław-
skiej, do dnia dzisiejszego jest z Ukrainą bardzo słabo związany. 

 
Gra o Krym 
20 stycznia 1991 r. na Krymie odbyło się referendum dotyczące statusu pół-

wyspu. Udział wzięło 93,26% uprawnionych do głosowania, z których to ponad 
80% opowiedziało się za „restytucją Krymskiej Autonomicznej socjalistycznej Re-
publiki Radzieckiej jako podmiotu ZSRR”. W lutym 1991 roku Rada Najwyższa 

                                                        
9 Szerzej na ten temat zob. m. in. J. Kozakiewicz: Rosja w polityce niepodległej Ukrainy. Warszawa 

1999, s. 213 – 235 
10 Szerzej o danych demograficznych zob. P. Andrusieczko: Zmiany struktury narodowościowej i języ-

kowej na Ukrainie w kontekście wyników spisu powszechnego z 2001 r. W: „Sprawy Narodowościo-
we”. 2004, nr 24-25 
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Ukraińskiej SRR zgodziła się na odtworzenie autonomii w ramach granic republiki 
ukraińskiej. Spowodowane to było obawą przed radykalizacją żądań sił politycz-
nych na Krymie, których działania mogły doprowadzić do oddzielenia Krymu od 
Ukrainy.11 Jak się okazało, postanowienie to nie rozwiązało kwestii krymskiej, 
a raczej można powiedzieć, że w tym momencie rozpoczął się dryf Krymu w kie-
runku Rosji. 1 grudnia 1991 r., podczas referendum w sprawie niepodległości 
Ukrainy na Krymie odnotowano najniższe poparcie dla tej idei. O ile w całej Ukrai-
nie głosowało 84% uprawnionych i za niepodległością opowiedziało się 90%, to na 
Krymie wskaźniki te wynosiły odpowiednio 65% i 54%.12 

Od uzyskania niepodległości przez Ukrainę aktywizowały się rosyjskie siły po-
lityczne na Krymie.13 Mieszkający tu Rosjanie, od powstania niepodległej Ukrainy, 
w znacznej części opowiadali się za oderwaniem Krymu od Ukrainy i stworzeniem 
niepodległego państwa.14 Jednocześnie narastał spór między Kijowem a Moskwą 
o władzę nad półwyspem. 

Kwestia separatyzmu Krymu i włączenia go pod rosyjską kuratelę znalazła 
podatny grunt wśród części rosyjskich polityków. W styczniu 1992 r. parlament 
rosyjski nakazał zbadanie zgodności z konstytucją Rosji przekazania w 1954 r. 
Krymu Ukraińskiej SRR przez ówczesnego I sekretarza KPZR Nikitę Chruszczo-
wa.15 W konsekwencji Duma rosyjska przegłosowała kasację konstytucyjnego aktu 
z 1954 r. o przekazaniu Krymu Ukrainie.16 

Wydarzenia kolejnych dni przypominały sekwencje filmu sensacyjnego. Domi-
nowały wzajemne oskarżenia o mobilizacji jednostek wojskowych, przerzucaniu sił 
specjalnych dla zabezpieczenia kluczowych miejsc na Krymie.17 Dochodziło do 
ostrej wymiany zdań na linii Kijów – Symferopol – Moskwa. Parlament Krymu zaa-
pelował do Rady Bezpieczeństwa ONZ, KBWE, prezydenta Federacji Rosyjskiej, 
Zgromadzenia Federalnego Rosji oraz narodu ukraińskiego: „Kierownictwo Ukrainy 
podjęło szereg kroków w kierunku likwidacji państwowości Republiki Krymu, grozi 
użyciem siły, w tym militarnej”. 21 maja MSW Krymu ogłosiło alarm, postawiono 
w stan gotowości bojowej oddziały milicji. Powodem były nieustanne informacje 

                                                        
11 J.M. Godzimirski, op. cit., s. 56; M.L. Haxton: Kalendarium wydarzeń na Krymie. http://www.cidcm. 

umd.edu/ mar/ukrruss.htm 
12 Tak duże poparcie nie tylko dla Rosji, ale także dla idei odnowionego ZSRR tłumaczono już wtedy 

faktem, że znaczna część mieszkańców była powiązana z radzieckimi siłami zbrojnymi i Flotą Czar-
nomorską, zob. L. Haxton, op. cit. 

13 Należy też przypomnieć, że władze Krymu poparły podczas puczu sierpniowego w Moskwie w 1991 
roku Komitet Stanu Wyjątkowego. Klęska puczystów spowodowała stan zagrożenia wśród miejscowej 
nomenklatury, stąd też wynikały częściowo działania zmierzające do odłączenia się Krymu od Ukrai-
ny. Zob. B. Berdychowska: Sytuacja narodowościowa na Ukrainie. Potencjalne konflikty. W: „Obóz”. 
1992, nr 22, s. 57 

14 Gwałtowne reakcje wywołał fakt wycofania się Ukrainy z rozmów o utworzeniu nowego układu związ-
kowego oraz podpisanie Porozumienia o utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw, w którym to 
artykuł 5 mówił o nienaruszalności granic państwowych wchodzących w skład WNP państw. 

15 Przekazanie Krymu w 1954 r. Ukrainie radzieckiej było czynem ściśle formalnym. Jak pokazały wyda-
rzenia z pierwszej połowy lat 90-tych, ludność zamieszkała na Krymie w większości nie przyjęła do 
wiadomości, że znalazła się w granicach USRR, a później niepodległej Ukrainy. Dla rosyjskiej ludno-
ści napływowej Krym niezależnie od aktów prawnych był „zawsze” radziecki, czyli rosyjski. 

16 I. Mingazutdinow, S. Tołstow, op. cit., s. 25 
17 Już 2 marca 1994 r. prezydent Jurij Mieszkow zażądał wycofania wszystkich jednostek armii ukraiń-

skiej z terytorium Republiki Krymu uznając ich stacjonowanie jako niezgodne z prawem. Według 
Mieszkowa bezpieczeństwo republiki miały zabezpieczyć siły Floty Czarnomorskiej. Zob. Kalenda-
rium. W: „Biuletyn Ukraiński”. 1994, nr 3, s. 53 
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o nadciągających ukraińskich jednostkach bojowych, których liczebność miała 
jakoby wzrosnąć w ciągu ostatniego półrocza z 5 do 53 tys. żołnierzy. W podawa-
niu tego typu informacji przodowały rosyjskie środki masowego przekazu, które 
ignorowały z kolei ukraińskie dementi. Rosja zwracała uwagę, że Ukraina co praw-
da teoretycznie broni swojej integralności ale jak wskazuje przykład Azerbejdżanu, 
Gruzji, Mołdawii, użycie siły nie doprowadziło do niczego dobrego (z wypowiedzi 
doradcy prezydenta Rosji, E. Paina, dla agencji TASS 23 maja). Kijów od początku 
stanowczo reagował na postanowienia Rady Najwyższej Krymu. I chociaż odże-
gnywał się od możliwości zastosowania środków militarnych dla przywrócenia 
ukraińskiej jurysdykcji nad półwyspem,18 to można było też usłyszeć takie wypo-
wiedzi jak oświadczenie doradcy prezydenta Krawczuka M. Mychałczenki, który 
stwierdził, że świat, a zwłaszcza gwaranci Ukrainy – USA i Rosja, powinny pamię-
tać, że Ukraina posiada broń nuklearną. Niektóre ukraińskie media wskazywały na 
konieczność użycia siły na półwyspie, kiedy wyczerpane zostaną inne środki naci-
sku. W niezależnej kijowskiej gazecie „Ukrajina Mołoda” można było przeczytać: 
„Prezydent nie chce użyć siły – ale jeśli zdecydowane kroki Kijowa wywołają zbroj-
ny sprzeciw na półwyspie (co nie jest konieczne), to wariant taki będzie znacznie 
mniejszym złem, gdyż wyodrębnienie Krymu wywoła reakcję łańcuchową Donbasu, 
Południa i Zakarpacia, a to już z pewnością doprowadzi do rozlewu krwi na całej 
Ukrainie”.19 Według gazety podłoża konfliktu nie stanowiły czynniki ekonomiczne, 
głównym czynnikiem destabilizującym miała być Rosja ze swoim pragnieniem 
obecności w akwenie Morza Czarnego. „Oczywiście, siłą nie da się rozwiązać tego 
problemu. Przemoc może jednak powstrzymać rozpełzanie się krymskiej choroby. 
I rozwiązać ręce, umożliwić wielokierunkową likwidację źródeł problemu. Po pierw-
sze – należy rozwiązać problem tatarski, uznając Medżlis i nadając Tatarom Krym-
skim autonomię narodowo – kulturalną. Po drugie – należy usunąć z terytorium 
Ukrainy obce wojska, tj. rosyjska Flotę Czarnomorską, która jest głównym czynni-
kiem destabilizującym. Po trzecie – na każdą rosyjską akcję na Krymie trzeba od-
powiedzieć ukraińskimi działaniami na Kaukazie. Na tamtym terenie niezbędna jest 
obecność rzeczywistej polityki ukraińskiej, a nie bojówek UNSO”.20 

Ta ostra, ale słowna przepychanka trwała kilka dni. Trzeba jednak zauważyć, 
że Kijów wykazał się tu zdecydowaniem i w konsekwencji potrafił umiejętnie wyko-
rzystać sytuację dla osiągnięcia własnych celów – zapewnienia integralności pań-
stwa poprzez podporządkowanie Krymu władzom centralnym.21 

Należy też wspomnieć o stanowisku Tatarów, którzy w tym konflikcie zdecy-
dowanie popierali władze ukraińskie, co wynikało głównie z obaw tkwiących w hi-
storii i związanych z Rosją.22 

W kwestii krymskiej wypowiadały się także państwa zachodnie. Stany Zjedno-
czone, Niemcy i Anglia (także Polska dołączyła do tego grona) stanowczo pod-
trzymywały stanowisko Ukrainy i zasadę jej integralności terytorialnej. Takie sta-
nowisko było w pełni zrozumiałe zważywszy, że Europa miała doświadczenia 
                                                        
18 Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Anatolij Złenko w wypowiedzi dla agencji AFP stwierdził, że: 

„Ukraina powstrzyma się od użycia siły, chyba że dojdzie do prowokacji zbrojnych ze strony Krymu”. 
Zob. Krym. Kryzys krymski – kalendarium. W: „Biuletyn Ukraiński”. 1994, nr 5, s. 9 

19 Polityka ukraińska na Krymie: wieczny start, a meta śni się tylko. W: „Ukrajina Mołoda”. 3.06.1994, 
(przekład w: „Biuletyn Ukraiński”. 1994, nr 5, s. 22) 

20 Ibidem 
21 Szerzej o napiętych dniach maja i czerwca 1994 r. zob. Krym. Kryzys krymski…, op. cit. 
22 We prefer Ukraine…, op. cit., s. 55. 
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wciąż jeszcze trwającej wtedy wojny na Bałkanach, irredenty Naddniestrza, Ab-
chazji i innych konfliktów jakie miały miejsce po rozpadzie ZSRR. 

W połowie lat 90 Ukrainie udało się bez użycia przemocy spacyfikować na-
stroje separatystyczne i utrzymać Krym w granicach państwa. Niestety w ostatnich 
latach widać było wyraźnie, że Kijów nie miał pomysłu na integrację Krymu. Zwięk-
szyło się natomiast zaangażowanie rosyjskie na półwyspie.23 

Niebezpieczeństwo związane z przedłużeniem stacjonowania Floty Czar-
nomorskiej jest właśnie związane z możliwym wzmocnieniem nastrojów separaty-
stycznych i co za tym idzie w skrajnych warunkach próbami wykorzystania Floty 
Czarnomorskiej dla „stabilizacji sytuacji” i ochrony ludności rosyjskiej.24 Wojna 
pomiędzy Gruzją i Rosją w 2008 roku pokazała, że taki scenariusz jest możliwy. 
Jednym z oficjalnych powodów rosyjskiej interwencji była obrona mieszkańców 
Osetii Południowej, którzy posiadali rosyjskie obywatelstwo. 

Na takie niebezpieczeństwo wskazywał były dowódca ukraińskich sił mor-
skich wiceadmirał Wołodymyr Bezkorowajnyj: „Ludność rosyjskojęzyczna Krymu 
postępowo przekształca się w obywateli Rosji. Wychodząc z tego, można przepro-
wadzić paralele między Południowąą Osetią, Abchazją i Krymem. W ciągu ostat-
nich 5 - 6 lat oficerowie i podoficerowie Floty Czarnomorskiej FR, którzy przejdą do 
rezerwy albo na emeryturę, pozostaną na Ukrainie. Oni mają paszporty obywateli 
Ukrainy i jednocześnie są oni obywatelami Rosji”.25 

Trudno jest oszacować dokładną liczbę osób na Krymie posiadających 
paszport rosyjski. W konsulacie Rosji w spisie obywateli FR znajduje się 29 tys. 
osób. Nieoficjalnie mówi się, że paszporty rosyjskie może posiadać ok. 60 tys. 
mieszkańców Krymu.26 

Porównując sytuację na Krymie z Abchazją i Południową Osetią, eksperci 
zwracali uwagę, że ryzyko powtórki scenariusza znanego z Południowej Osetii 
wzrasta wraz ze zbliżaniem się daty wycofania się jednostek Floty Czarnomorskiej, 
które było pierwotnie założone na 2017 rok. Teraz, kiedy przedłużono okres sta-
cjonowania FC, teoretycznie ryzyko takie zmniejszyło się. Jednak można też zało-
żyć, że wraz z kolejną zmianą priorytetów polityki zagranicznej Ukrainy, i ochło-
dzeniu relacji z Rosją na rzecz głębszej integracji z Zachodem, Rosja może do 
takiego scenariusza powrócić. Co ważne, Rosja będzie lepiej do tego przygotowa-
na, o ile wraz z przedłużeniem umowy do roku 2042, można się spodziewać 
wzmocnienia rosyjskiej obecności na półwyspie. 

 
Flota Czarnomorska – gwarant (nie)stabilności? 
Jeśli przyjrzeć się obecności Floty Czarnomorskiej na Krymie, to wielu eksper-

tów ukraińskich od lat wskazuje na destabilizującą rolę jaką odgrywa na półwyspie. 
Za prorosyjskie nastroje na Krymie w dużej mierze odpowiada właśnie Flota Czar-
nomorska, która od lat intensywnie wspiera działalność prorosyjskich organizacji. 
                                                        
23 I. Żdanow: Formuovaty efektyvnu regionalnu polityku centru. W: „Nacionalna Bezpeka”. 2008, nr 10 
24 2 marca 1994 r. ówczesny prezydent Autonomicznej Reubliki Krymu, Jurij Mieszkow, zażądał wyco-

fania wszystkich jednostek armii ukraińskiej z terytorium Republiki Krymu uznając ich stacjonowanie 
jako niezgodne z prawem. Według Mieszkowa bezpieczeństwo republiki miały zabezpieczyć siły Floty 
Czarnomorskiej. Zob. Kalendarium. W: „Biuletyn Ukraiński”. 1994, nr 3, s. 53 

25 Zob. D. Sztyblikow: Rosijsko-gruzinśkyj konflikt. Slieduszczaja – Ukraina? Wozmozien li ositinśkyj 
scenarij w Krymu? W: „Czornomorska Bezpeka”. 2008, nr 4 

26 B. Budenećkij: Rosija naczinajet pasportnoju wojnu. W: http://rupor.info/analitika/2008/06/17/rossija-
nachinaet-pasportnuju-vojnu/ 
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Korzystają oni ze wsparcia lokalowego, medialnego, finansowego, a także logi-
stycznego i informacyjnego. Tak się składa, że członkowie tych organizacji byli 
zawsze dobrze poinformowani, i zjawiali się z wyprzedzeniem w miejscach plano-
wanych ćwiczeń ukraińsko – natowskich. W Sewastopolu działa 12 prorosyjskich 
organizacji, z tego 5 uznaje się za bardzo aktywne: Rosyjska Wspólnota Krymu. 
Rosyjska Wspólnota Sewastopola, Rosyjski Wybór, Rosyjski Sojusz Młodzieżowy 
i partia Rosyjski Blok, która w 2006 r. w wyborach do rady miasta Sewastopola, 
wprowadziła 5 swoich deputowanych. Na podobieństwo Rosji, aktywne stają się 
ugrupowania młodzieżowe. Jedna z nich – organizacja „My” według ukraińskich 
mediów wsławiła się pomysłem organizacji wiosną 2007 r. obozu wojskowo – spor-
towego. Za trening miała odpowiadać prywatna kompania wojskowa Omega Servi-
ces pmc, która swoje usługi militarne proponuje na całym świecie różnym instytu-
cjom (państwowym i niepaństwowym). Na ich stronie internetowej można było 
przeczytać (strona obecnie nie działa): „Omega Services pmc to politycznie zorien-
towana kompania. Popieramy interesy i państwową politykę Rosji na całym świe-
cie. Nie przyjmujemy propozycji, które mogą być rozpatrywane jako zagrożenie 
bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej (i państw WNP)”.27 

Według Centrum Badań Obronnych w Tallinie, „Moskwa kierowała większo-
ścią swoich kampanii propagandowych na Krymie z centrum prasowego Floty 
Czarnomorskiej. Po rewolucji pomarańczowej w 2004 roku centrum prasowe ogra-
niczyło otwartą propagandę i rozpoczęło propagandę przede wszystkim poprzez 
Rosyjską Wspólnotę Krymu. W rezultacie zmiany taktyki działania, Flocie Czarno-
morskiej nie mogą być postawione bezpośrednie zarzuty o działalności antyukraiń-
skiej”. Według ekspertów Centrum, rosyjski wywiad wojskowy działa poprzez Biuro 
Informacyjne Floty Czarnomorskiej, wspierając działalność prorosyjskich organiza-
cji pozarządowych, w tym Rosyjskiej Wspólnoty Krymu.28 

Ponad 20 tys. mieszkańców Sewastopola jest związanych bezpośrednio lub 
pośrednio z Flotą. Flota jest z jednej strony pracodawcą, a z drugiej, zajmując 
atrakcyjne grunty (łącznie 19 tys. hektarów), uniemożliwia rozwój innych form ak-
tywności ekonomicznej w regionie. Przede wszystkim chodzi o rozwój infrastruktury 
turystycznej, a także wykorzystanie Sewastopola jako portu handlowego. Wartość 
rynkowa dzierżawionej ziemi i obiektów (w tym w centrum Sewastopola, i wykorzy-
stywanie infrastruktury portowej przekracza dziesiątki, jeśli nie setki razy obecne 
wpływy do miejscowego i centralnego budżetu. Do tego, rośnie zadłużenie Floty 
Czarnomorskiej, jako pracodawcy wobec ukraińskiego Funduszu Emerytalnego. 
Należy również wspomnieć o ogromnych stratach natury ekologicznej związanych 
z obecnością rosyjskiej floty.29 

Z Flotą powiązaną jest natomiast rosyjska działalność ekonomiczna na półwy-
spie. Firma budowlana żony mera Moskwy, Jurija Łużkowa, jest znana na rynku 
deweloperskim Krymu.30 Związki ekonomiczne i polityczne elit Krymu z Rosją są 
bardzo silne, i jest to po części spowodowane obecnością rosyjskich jednostek na 

                                                        
27 P. Andrusieczko: Gra w morskij bij. W: „Ukrajinśkyj Żurnał”. 2008, nr 7–8 (wersja elektroniczna: 

http://ukrzurnal.eu/pdf/uz_2008_07.pdf) 
28 M. Maigre: Krym kak achillesowa pjata Ukrainy. W: „Czornomorśka Bezpeka”. 2008, nr 4, s. 30 
29 Zob. T. Stepczenkowa: Kilka argumentiw na pidtrymku skoriszogo wywedennja rosijskogo flotu 

z terytoriji Ukrajiny. W: „Czornomorśka Bezpeka”. 2009, nr 2 
30 Szerzej o działalności mera Moskwy, J. Łużkowa, zob. http://jurij-luzhkov-news.hiblogger.net/ 
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półwyspie.31 Niektórzy z rosyjskich polityków kwestionowali przynależność Krymu 
do Ukrainy. Z tego powodu tacy politycy rosyjscy, jak Jurij Łużkow i Konstantin 
Zatulin znajdowali się na ukraińskich listach osób non grata.32 Prezydent Ukrainy 
Wiktor Janukowycz wiosną 2010 r. skasował postanowienia zabraniające tym poli-
tykom wjazd na terytorium Krymu. 

Po roku 2004 władze Ukrainy podnosiły wielokrotnie kwestię zakończenia sta-
cjonowania Floty Czarnomorskiej na Krymie w 2017 r. W ostatnich latach prezy-
dentury Juszczenki zwracano się do Rosji z propozycjami rozpoczęcia rozmów 
w tej kwestii. Było to jedną z przyczyn zaostrzenia relacji pomiędzy Kijowem i Mo-
skwą.33 

W sierpniu 2008 roku sprawdziły się jeszcze inne obawy wyrażane przez eks-
pertów ukraińskich. Otóż wskazywano, że obecność Floty na terytorium ukraiń-
skim, może spowodować mimowolne wciągnięcie Ukrainy w konflikt w regionie.34 
Podczas wojny gruzińsko – rosyjskiej, jednostki Floty Czarnomorskiej wzięły udział 
w działaniach bojowych przeciwko Gruzji. Czyli jednostki Floty stacjonującej na 
terytorium Ukrainy dokonały aktu agresji wobec jednego z najbliższych ówcze-
snych sojuszników Ukrainy. Prezydent Juszczenko próbował specjalnymi dekreta-
mi zablokować ruch okrętów Floty, jednak strona rosyjska zignorowała ukraińskie 
nakazy.35 

Sytuacja ta zmieniła dotychczasowe twierdzenia wielu ekspertów, którzy 
obecność Floty na Krymie wyjaśniali jedynie w kategoriach politycznych. Dla uza-
sadnienia takiej interpretacji wskazywano na fatalny stan jednostek rosyjskich.36 
Do tego zapisy umowy z 1997 r. wskazują dokładnie na liczbę żołnierzy i liczbę 
jednostek mogących znajdować się w posiadaniu rosyjskiej Floty Czarnomorskiej 
stacjonującej na Krymie. Do roku 2010 Rosja nie wykorzystywała pełnego limitu 
wynikającego z umowy. Zdaniem ekspertów, problem polega jednak na tym, że 
każdy punkt umowy można rożnie interpretować. A strona rosyjska w przeszłości 
wwoziła już nielegalnie na terytorium swoich baz na Krymie niezidentyfikowane 
ładunki.37 

Zresztą, od czasów prezydentury Putina można było zaobserwować działania 
na rzecz odnowienia rosyjskiego potencjału militarnego. Przedłużenie obecności 
Floty do roku 2042 daje zupełnie inną perspektywę, umożliwiająca modernizację 
Floty i wyposażenie jej w nowe jednostki. Pod koniec 2009 roku Moskwa i Paryż 
uzgodniły kwestię zakupu dla marynarki rosyjskiej okrętu desantowego Mistral 

                                                        
31 http://www.business-politika.net/article_crimea.php?id_news=67335 
32 Szerzej o zakazie wjazdu na terytorium Ukrainy J. Łużkowowi i innym rosyjskim politykom zob. 

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=891172 
33 P. Andrusieczko: Obecność Floty Czarnomorskiej na Krymie coraz mniej pożądana. 

W: http://www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/obecnosc-floty-czarnomorskiej-na-krymie-coraz-mniej-
pozadana 

34 M. Samuś: Czornomorskij Flot ce infrastruktura. W: „Ukrajinśkyj Żurnał”. 2008, nr 7–8 (wersja elektro-
niczna: http://ukrzurnal.eu/pdf/uz_2008_07.pdf) 

35 Szerzej o problemach i konsekwencjach udziału jednostek rosyjskiej Floty Czarnomorskiej w wojnie 
przeciw Gruzji w sierpniu 2008 r. Zob. A. Deremedwed: Czornomorśkyj Flot u konteksti ukrajińsko-
rosijskych widno syn. W: „Czornomorśka Bezpeka”. 2009, nr 2 

36 Szerzej o problemach technicznych jednostek Floty Czarnomorskiej zob. W. Prytuła: Czy garantuje 
Czornomorśkyj Flot Rosiji bezpeku Ukrajiny? W: „Czornomorśka Bezpeka”, 2009, nr 2 

37 Szerzej o problemach związanych z bazowaniem Floty Czarnomorskiej na Krymie zob. O. Wołowycz: 
Szljachy i zasoby rozwjazannja probłemy bazuwannja Czornomorskogo Fłotu RF u Sewastopoli. 
W: „Czornomorska Bezpeka”. 2009, nr 2 
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(helikopterowiec). Do tego Rosja ma zamiar wybudować na licencji francuskiej 
4 okręty tego typu. To zdecydowanie zmieni możliwości floty rosyjskiej. Według 
oficerów rosyjskich dzięki tym okrętom będzie możliwe wykonywanie zadań w 40 
minut, na co teraz potrzebowano by 26 godzin.38 W takiej sytuacji, można przyjąć, 
że Rosjanie będą chcieli utrzymać się na Krymie jak najdłużej i możliwe, że będą 
zmierzali do zmian zapisów umowy na umożliwiające im rozszerzenie potencjału 
Floty na Krymie. 

*** 
Wynegocjowana nowa umowa przedłużająca przebywanie rosyjskiej Floty 

Czarnomorskiej na Krymie o kolejne 25 lat (licząc od 2017 r.) jest niewątpliwym 
sukcesem Rosji, przy tym w kilku aspektach. Najważniejszy na dzisiaj jest wymiar 
polityczny. Rosyjskie władze pokazały swoim obywatelom, a także innym byłym 
republikom Związku Radzieckiego oraz Zachodowi, że nie mają zamiaru rezygno-
wać ze swojej strefy wpływu, za którą uznają tzw. bliską zagranicę. Po drugie, 
Moskwa w ten sposób zablokowała członkostwo Ukrainy w NATO do roku 2042, 
a problem ten w ostatnich latach nie dawał spać wielu rosyjskim politykom. W kon-
sekwencji podpisanego nowego porozumienia, nawet jeśli dojdzie do zmiany wła-
dzy i kierunku polityki zagranicznej, będzie trudno stronie ukraińskiej wycofać się 
z zawartej umowy. Mimo, że istnieją podstawy prawne – kwestia sprzeczności 
z konstytucją, to może przeważyć rachunek ekonomiczny, czyli Ukraina musiałaby 
oddać 100 dolarową różnicę w cenie za 1 tys. metrów sześciennych gazu. A to 
oznaczałoby sumę kilku miliardów dolarów. I chociaż NATO nigdy oficjalnie nie 
stwierdziło, że obecność Floty Czarnomorskiej na Krymie jest przeszkodą dla 
członkostwa Ukrainy w Sojuszu, to trudno wyobrazić sytuację, w której na teryto-
rium państwa członkowskiego stacjonują obce wojska. Zresztą, co prawda Rosji 
nie udało się przeciągnąć Ukrainy do swojego projektu wojskowo-militarnego, to 
jest dla niej wystarczającym, że prezydent Janukowycz występuje za przyjęciem 
zapisów mówiących o pozablokowym statusie Ukrainy. Na dzień dzisiejszy aspekt 
militarny nie odgrywa decydującej roli, a sytuacja ta może przy tak długiej perspek-
tywie stacjonowania Floty w Sewastopolu ulec zmianie. Wszystko wskazuje na to, 
że Rosja będzie wzmacniała swoją obecność w basenie Morza Czarnego. Obecne 
władze Ukrainy opierają się w swoich relacjach z Rosją na pragmatyzmie ekono-
micznym, dlatego z ich punktu widzenia podpisana umowa jest czystym biznesem. 
Opozycja ukraińska mówi o zdradzie interesów narodowych. Można się więc spo-
dziewać, że temat Floty Czarnomorskiej będzie dalej dzielił zarówno polityków, jak 
i ukraińskie społeczeństwo, co stwarza ryzyko dla eskalacji napięcia zarówno na 
samym Krymie, jak i w całej Ukrainie. 

                                                        
38 S. Kononczuk: „Charkiwski ugody”. 30 % czy 30 sribnjakiw. W: http://www.ucipr.kiev.ua/print.php? 

sid=603277312 
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BROŃ GEOFIZYCZNA PRZYSZŁOŚCIĄ TERRORYSTÓW 
 
 

Im więcej dany kraj produkuje broni, 
tym mniej bezpieczny się staje. 

Ten, kto ma broń, stanowi cel ataku. 
Albert Einstein 

 
Jedną z przyczyn niezwiązaną z żadną ideologią i prowadzącą do powstania 

terroryzmu stał się postęp techniczny. Szybki proces globalizacyjny oraz rozwój 
techniczny ułatwia nam „szarym ludziom” życie, a jednocześnie stał się rajem dla 
terrorystów. Współcześni terroryści posługują się zarówno bronią konwencjonalną, 
jak i masowego rażenia. Broń masowej zagłady, najprawdopodobniej znajdująca 
się już w rękach terrorystów, daje im wielką przewagę w potencjalnych rozmowach 
z czołowymi przedstawicielami rządów. Jest to broń, której sama nazwa budzi lęk 
i przerażenie wśród obywateli świata. Aczkolwiek jak się okazuje istnieje broń przy 
której bomba jądrowa jest tylko zabawką, a prace nad jej skonstruowaniem trwają 
od połowy lat sześćdziesiątych. 

Mowa tu o HAARP1 czyli Programie Doświadczalnym Aktywnej Aureoli o Wy-
sokiej Częstotliwości Fal. Stanowi on program badań naukowych mający na celu 
„badanie własności i funkcjonowania procesów zachodzących w jonosferze, które 
mogą mieć wpływ na działanie systemów komunikacji i nadzoru elektronicznego 
dla celów cywilnych, jak i obronnych”.2 HAARP jest bronią działającą na zasadzie 
bezprzewodowego przesyłania fal różnej częstotliwości i prądu. Opiera się na od-
działywaniu „silnie promieniujących fal radiowych, które wpływają na unoszenie się 
jonosfery poprzez koncentrowanie się promieni i ogrzewanie areałów znajdujących 
się w jej otoczeniu”.3 Za pomocą broni geofizycznej możliwe będzie manipulowanie 
w atmosferze, unicestwianie systemu łączności, przesyłanie energii, powodowanie 
samodetonacji amunicji oraz manipulowanie ludzkimi umysłami. Istnieją przypusz-
czenia, że za pomocą broni HAARP będzie można powodować stany chorobowe, 
a także śmierć. Całkiem możliwe, co wydaje się nieprawdopodobne, będzie wpły-
wanie na ludzkie nastroje oraz na ich osobowość. Pierwszy emiter fal ultrakrótkich 
został zbudowany na Alasce, w miejscowości Gakona, drugi postawiony został 
w Norwegii w Tromse, budowa trzeciego planowana jest na Grenlandii.4 Impulsy 
magnetyczne, które będą/są wywoływane prze ów emitery są w stanie modyfiko-
wać pogodę, powodować awarie związane z elektrycznością, wywołać trzęsienia 
ziemi, a także wypalać dziury w jonosferze. Projekt Amerykańskiego Departamentu 

                                                        
1 Oficjalna strona internetowa www.haarp.alaska.edu High-Frequency Active Auroral Research Pro-
gram, 15.06.2007, (10.02.2010) 
2 Ibidem, „studying the properties and behavior of the ionosphere, with particular emphasis on being 
able to understand and use it to enhance communications and surveillance systems for both civilian and 
defense purposes” 
3 N. Begich, J. Menning: The military’s Pandora’s Box. www.haarp.net. „HAARP is the test run for 
a super-powerful radiowave-beaming technology that lifts areas of the ionosphere by focusing a beam 
and heating those areas”, 10.02.2010 
4  Broń geofizyczna. www.lchx.wordpress.com, 08.08.2006, (pobrano: 10.02.2010) 
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Obrony jest owiany tajemnicą i ściśle strzeżony, jak dotąd nie było wzmianek 
o dostaniu się tej broni w ręce terrorystów. Jej zdobycie nie powinno być jednak 
problemem dla skrajnych ugrupowań terrorystycznych (jeżeli jeszcze jej nie posia-
dają), które dzięki dysponowaniu tą nową technologią będą rządzić już nie tylko 
światem, ale i wszechświatem. Na dzień dzisiejszy, każda klęska żywiołowa, czy 
katastrofa techniczna może być aktem terrorystycznym spowodowanym za pomo-
cą „Aktywnej Aureoli”. Przykładem może być zdarzenie z 4 sierpnia 2004 roku, 
kiedy to słonecznego popołudnia miała miejsce największa awaria sieci energe-
tycznych pogrążająca USA i Kanadę. Jest to o tyle zadziwiający fakt, iż w chwili 
awarii, która nastąpiła po włączeniu nadajnika w Gakona, nie było przeciążenia 
sieci ani wzmożonej aktywności magnetycznej ziemi.5 Są dwa scenariusze doty-
czące tej awarii: pierwszy przewiduje, iż były to testy rozruchowe przeprowadzone 
przez NASA; drugi mówi o potencjalnych terrorystach w szeregach amerykańskich 
naukowców, którzy mieli na celu wywołanie powszechnej paniki i strachu. W prze-
ciągu dwóch kolejnych miesięcy zdarzenia takie miały miejsce również w Finlandii, 
Wielkiej Brytanii, Szwecji i Danii, Włoszech oraz Austrii. Przy broni geofizycznej 
broń ABC wydaje się być niepotrzebna, a jedynym atutem przemawiającym nadal 
za jej posiadaniem (broni masowej zagłady) jest łatwiejszy dostęp do niej. 

Postęp techniczny stwarza szeroki wachlarz możliwości dla terrorystów i co 
najważniejsze nie jest on związany z żadnym przekonaniem. W gruncie rzeczy 
wszelkie ideologie i doktryny mogłyby nie istnieć. Terroryzm niepowiązany z żadną 
konkretną ideologią, religią czy doktryną polityczną stanowi zagrożenie o charakte-
rze uniwersalnym.6 

                                                        
5 Nie ma żadnych wątpliwości; HAARP atakuje. www.wiadomości.onet.pl (pobrano: 21.01.2005) 
6 K. Riedel: Terroryzm znak naszych czasów. Warszawa 2005, s. 82 
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WSPÓŁCZESNE FORMY PROWADZENIA ATAKÓW INFORMATYCZNYCH 
 
 
W ramach walki w sferze przetwarzania danych cyfrowych1 atakowane mogą 

być dowolne systemy, które wykorzystują kody cyfrowe do gromadzenia, analizo-
wania, przetwarzania i dystrybucji informacji i umożliwiają skryte wprowadzenie do 
nich kodu cyfrowego. Rozważając zakres możliwych obiektów ataku zauważyć 
warto, iż z polityczno-militarnego punktu widzenia dla atakującego byłoby najlepiej 
gdyby niemalże każdy system wrażliwy na atak został skrycie zainfekowany odpo-
wiednim kodem, który byłby kontrolowany przez atakującego. Z przyczyn praktycz-
nych jest to jednak niemożliwe. Dlatego też obiekty ataku muszą być oceniane 
i wartościowane według hierarchii ich ważności tak samo, jak to jest czynione dla 
potrzeb ataków konwencjonalnych. Wyłanianie i klasyfikowanie obiektów uderzeń 
poprzedzać powinna intensywna analiza: 

Atakowanego systemu, a w nim, jaki typ danych jest przetwarzany? Jaki jest 
stopień znajomości tego procesu i czy istnieje możliwość zbudowania lub znale-
zienia odpowiedniego kodu, który mógłby być zastosowany? W jaki sposób ataku-
jący kod może być umieszczony i jakie jest prawdopodobieństwo wykrycia go za-
nim wykona on swoje zadanie? 

Cel ataku, tzn., co należy osiągnąć, jaki efekt i jakie jest prawdopodobieństwo 
sukcesu? Jakie są polityczne i ogólne cele konfliktu? 

Konkretne silne i słabe strony przeciwnika? Jak atak w sferze przetwarzania 
danych cyfrowych będzie je wykorzystywał? Czy przeciwnik będzie dysponował 
zapasowymi komponentami, które może użyć by zastąpić zaatakowane elementy? 
Czy przeciwnik może osiągnąć swój cel bez użycia zautomatyzowanych systemów, 
które mają być obiektem ataku? 

Przypuszczalny sposób działania od góry do poziomu taktycznego. Jak atak 
w sferze przetwarzania danych cyfrowych wpłynie na sposób wykonywania zada-
nia przeciwnika? Czy dowodzenie i kontrola są zcentralizowane czy zdecentralizo-
wane? Jak wykonanie ataku w sferze przetwarzania danych cyfrowych wpłynie na 
ogólny wysiłek w konflikcie? 

Należy pamiętać o tym, że walka w sferze przetwarzania danych cyfrowych 
powinna być stosowana w koordynacji z innymi formami działań militarnych i niemi-
litarnych po to by osiągać najlepsze efekty w zakresie pożądanego celu działań. 
Walka ta nie jest jedynym narzędziem, ale jednym z tych, które powinny być użyte 
w skoordynowany sposób z innymi formami walki zbrojnej i niezbrojnej. 

Walka w sferze przetwarzania danych cyfrowych może być stosowana na 
znacznie zróżnicowane sposoby. Może ona być wysoce dokładną precyzyjnie kie-
rowaną bronią, zabójczą jedynie dla obiektu ataku z nieznacznymi lub żadnymi 
zniszczeniami towarzyszącymi. Przykładowo odpowiednia pamięć EPROM zain-
stalowana w samolocie myśliwskim przed jego eksportem, paraliżująca system 
kontroli lotu, gdy pojawi się odpowiedni sygnał radiowy lub wirus zainstalowany 

                                                        
1 Szerzej: R. Szpyra: Militarne operacje informacyjne. Warszawa 2003 
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w sieci łączności przeciwnika, który paraliżuje utajnioną łączność przeciwnika  
w określonym czasie może być taką bronią. Użycie jej w cyberprzestrzeni stanowi 
ekwiwalent pocisku kierowanego czy nawet pocisku typu Cruise Missile. 

O tym, że nie jest to tylko teoria świadczy wiele przykładów o jednym z nich 
piszą E.R. Koch i J. Sperber: „Sowiecka służba specjalna wyraziła szczególne 
zainteresowanie „prototypowym softwarem systemowym w kodzie źródłowym, 
kompilatorami i sterowaniem procesami produkcyjnymi, ponadto różnymi progra-
mami do wspomaganego komputerowo konstruowania elementów mechanicznych, 
elektrycznych i elektronicznych w budowie pojazdów, samolotów i przy produkcji 
chipów, a także informacjami o wojskowym wykorzystaniu amerykańskich kompu-
terów i banków danych.” Tak wielkie zainteresowanie KGB kodem źródłowym 
świadczy o tym, że Sowieci obawiali się zakupów oprogramowania systemowego 
na Zachodzie. Podejrzewali, że mogą sobie sprowadzić konia trojańskiego, gdyż 
nie mają żadnej kontroli nad kupowanym softwarem. Być może, mieli już złe do-
świadczenia z towarami objętymi embargiem, które sprowadzali z Zachodu niele-
galnymi kanałami. 

Monachijska MI Group zajmowała się swego czasu kontrolą sowieckiej misji 
wojskowej w Berlinie Wschodnim, która miała prawo poruszać się swobodnie 
w dawnych strefach okupacyjnych aliantów, a więc w Niemczech Zachodnich. Tak 
samo amerykańskie, brytyjskie i francuskie misje wojskowe miały prawo wjeżdżać 
do NRD. Sowieci zamówili wówczas swoją flotę samochodów dyplomatycznych 
u Opla. „Żółte owoce" otrzymały zlecenie umieszczenia w samochodach elektro-
nicznych pluskiew. W tym też celu wprowadzono do Opla agenta jako pracownika 
firmy, a dodatkowo strażnika, ponieważ akcję zamierzano przeprowadzać nocą. 
Przed rozpoczęciem operacji grupa ćwiczyła na terenie monachijskich koszar  
McGraw rozbieranie i fachowe składanie samochodu-atrapy. 

Kiedy nadszedł czas, agenci z US-Army zjechali z różnych krajów do Frank-
furtu, zostali przewiezieni do odpowiedniej hali i zabrali się za rozbieranie pierw-
szego wozu dyplomatów. W jego ramy wbudowali miniaturowy nadajnik, połączyli 
go z wieloma pluskwami rozmieszczonymi na „niebie" samochodu, a następnie 
złożyli całego opla. W przeciągu kilku miesięcy Amerykanie obsłużyli z tuzin samo-
chodów dla sowieckiej misji w Berlinie Wschodnim. Akcja zakończyła się powo-
dzeniem. Podsłuchane rozmowy umożliwiły zdemaskowanie wielu agentów ra-
dzieckich w Zachodnich Niemczech”.2 

Z drugiej strony walka w sferze przetwarzania danych cyfrowych stosowana 
będzie dla wywołania zniszczeń na szeroką skalę. Wirus zainstalowany w kompu-
terze kontrolującym sieć energetyczną regionu spowodowałby rozległe spustosze-
nia mające swoje konsekwencje w sferze militarnej i cywilnej. Zaatakowanie sieci 
finansowej kraju i paraliż głównych węzłów komunikacji finansowej mogłoby spo-
wodować długoterminowy efekt dewastujący ekonomię tego kraju. Takie lub jesz-
cze rozleglejsze użycie walki informacyjnej może przynosić skutki porównywalne 
z użyciem broni jądrowej. 

                                                        
2 E.R. Koch, J. Sperber: Infomafia. Szpiegostwo komputerowe, handel informacją tajne służby. Gdynia 

1999, s. 246 
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Atak informatyczny 
Atak informatyczny3 jest formą walki w sferze przetwarzania danych cyfrowych 

(Digital Data Warfare) i polega na skrytym wprowadzeniu przez atakującego złośli-
wego kodu komputerowego do określonego systemu komputerowego lub sieci 
komputerowej dla osiągnięcia pożądanych celów. 

Złośliwe kody walki informatycznej mogą przybierać głównie formę: wirusów, 
robaków, bomb logicznych, bomb programowanych czasowo, koni trojańskich lub 
ich kombinacji odpowiednich do spełnianych funkcji. Różnią się one od hacker-
skich kodów, jako że służą atakowaniu konkretnych systemów (lub sieci tych sys-
temów) dla osiągnięcia jasno określonych celów w sposób przewidziany przez 
atakującego. 

Atakującym może tu być zarówno militarna jak i państwowa, ale także i terro-
rystyczna organizacja czy też międzynarodowa lub prywatna korporacja a nawet 
pojedyncza osoba posiadająca wiedzę i zasoby niezbędne do sporządzenia i zain-
stalowania takiego kodu. D.L. Pipkin pisząc o typach intruzów4 wyróżnia: 

- intruzów zewnętrznych; 
- hakerów; 
- konkurentów; 
- intruzów wewnętrznych; 
- niezadowolonych pracowników; 
- pracowników kontraktowych i okresowych; 
- partnerów w biznesie; 
- intruzów profesjonalnych; 
- hakerów do wynajęcia; 
- przestępczość zorganizowaną; 
- aktywistów; 
- terrorystów. 
Atakujący w sferze przetwarzania danych cyfrowych może oddziaływać na 

atakowany system przy zastosowaniu jednego z następujących sposobów: 
1) Wzbranianie – uniemożliwianie atakowanemu obiektowi użycia systemu 

komputerowego, jego danych lub informacji, której ten system dostarcza. 
Może to być osiągane przez użycie złośliwego kodu, który spowoduje 
awarię sprzętu lub destrukcję programów lub danych. 

2) Degradacja – degradowanie atakowanego systemu do stanu, w którym 
nie może on efektywnie wykonywać swojego zadania. Może to być osią-
gnięte przez zmuszenie przeciwnika do wycofania z użycia zainfekowanej 
jednostki z sieci przez zagrożenie rozprzestrzeniania infekcji lub przez 
wprowadzenie robaka, który przeciąża możliwości przetwarzania danych 
tego systemu. 

3) Dezinformacja (mylenie) – wprowadzenie w błąd atakowanego systemu 
i spowodowanie generowania fałszywej informacji lub potraktowanie fał-
szywych danych za prawdziwe. 

                                                        
3 L.G. Jr. Downs: Digital Data Warfare: Using Malicious Computer Code as a Weapon. A Research 

Report Submitted to the Faculty in Fulfillment of the Curriculum Requirement. Air War College Air 
University, Maxwell AFB 1995 

4 Patrz: D.L. Papkin: Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa. Warszawa 
2002, s. 223-236 
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4) Eksploatacja – użycie środków za pomocą, których następuje transmisja 
informacji z atakowanego systemu do atakującego. 

Przy stosowaniu tej formy walki w grę wchodzić może szeroka gama celów. 
Jednakże w każdym przypadku rozważyć należy potrzeby i techniczne możliwości 
zanim opracuje się plan zastosowania walki w sferze przetwarzania danych  
cyfrowych. 

 
Fazy ataku w sferze przetwarzania danych cyfrowych 
Atak w sferze przetwarzania danych cyfrowych składa się z serii kolejnych 

kroków następujących w określonej wcześniej kolejności. W ramach tego ataku 
użyte mogą być wirusy, robaki, bomby logiczne, bomby programowane czasowo, 
konie trojańskie lub ich odpowiednie kombinacje. Wszystkie one są formą złośli-
wych kodów. Atak w sferze przetwarzania danych cyfrowych składa się z następu-
jących faz: 

- penetracji – wówczas to następuje wprowadzenie złośliwego kodu do ata-
kowanego systemu zwykle przez jego najsłabiej zabezpieczone połącze-
nie; 

- rozwoju – wtedy to złośliwy kod przenika przez system w kierunku zapla-
nowanego obiektu ataku; 

- uśpienia – w tym okresie wprowadzony kod pozostaje w ukryciu do czasu 
jego aktywacji; 

- realizacji – wówczas to następuje aktywacja kodu i wykonanie przez niego 
zaplanowanego działania; 

- zakończenia – po wykonaniu swego zadania złośliwy kod powraca do sta-
nu uśpienia i gotowości do wykonania kolejnego ataku lub ulega samoli-
kwidacji w celu zatarcia śladów swojego działania. 

Penetracja 
Wprowadzenie kodu komputerowego do atakowanego systemu jest prawdo-

podobnie najtrudniejszą fazą ataku. Związane są z tym dwa aspekty, które należy 
rozważyć. Są nimi miejsce oraz metoda penetracji. Złośliwy kod może być wpro-
wadzony do atakowanego systemu bezpośrednio (penetracja bezpośrednia) lub 
może przeniknąć do urządzeń peryferyjnych lub słabiej zabezpieczonych węzłów 
łączności, a następnie przemieścić się do docelowego miejsca (penetracja pośred-
nia). Często atakowany system jest dobrze zabezpieczony i odporny na bezpo-
średnie ataki. Dlatego też atakujący zmuszany jest do szukania sposobów pene-
tracji pośredniej. Wyróżnia się przenikanie czołowe (front-door coupling) i tylne. 

Przenikanie czołowe określane jest jako wnikanie do obiektu ataku przy wy-
korzystaniu typowych dla danego urządzenia nośników. Przykładem może tu być 
włożenie dyskietki do czytnika dyskietek lub skierowanie fal radiowych na antenę 
odbiorczą. W czasie użycia tej metody penetracji złośliwy kod przyjmuje zwykle 
formę ukrytego w legalnym programie konia trojańskiego. 

Przenikanie tylne to użycie wszelkich możliwych technik, które umożliwiają 
przeniknięcie złośliwego kodu przez media nietypowe dla danego systemu. Przeni-
kanie takie może na przykład nastąpić przez sieć energetycznego zasilania, urzą-
dzenia stabilizujące zasilanie, propagację fal radiowych wysokiej częstotliwości lub 
starannie kontrolowane impulsy elektromagnetyczne. Możliwe jest także umiesz-
czanie ukrytych złośliwych kodów w podzespołach dostarczanych przeciwnikowi 
urządzeń lub w innych przypadkach umożliwiających ich blokadę, gdy dostaną się 
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w niepowołane ręce. Program w formie konia trojańskiego może być uaktywniony 
przez zakodowany sygnał radiowy. Szczególnie ciekawą metodą jest zaprojekto-
wanie zainfekowanego procesora i umożliwienie jego skopiowania po to by 
umieszczony został w systemie przeciwnika. 

Faza rozwoju 
Z chwilą przeniknięcia złośliwego kodu do systemu, kod ten musi dotrzeć do 

planowanego miejsca ataku. Obiektem ataku mogą być wszystkie komponenty 
systemu lub konkretny zestaw danych. Atak może być dokonywany zarówno na 
oprogramowanie, jak i na podzespoły (hardware). Może to być zarówno serwer 
przechowujący najważniejsze dane, jak i węzeł łączności. Najważniejszą sprawą 
jest tu szczególnie staranne uświadomienie sobie celu ataku i w odniesieniu do 
tego sprecyzowanie atakowanego obiektu. Jeśli złośliwy kod został wprowadzony 
bezpośrednio do systemu musi zlokalizować miejsce przeznaczenia i ukryć się do 
czasu aktywacji. W wielu sytuacjach błędem byłoby projektowanie kodu, który 
miałby atakować wszystkie komponenty systemu, gdy cel mógłby być osiągnięty 
przez zaatakowanie jednego elementu systemu. Projektując atak należy brać pod 
uwagę jego skrytość i dążyć do minimalizacji możliwości jego wykrycia. Kod, który 
się rozprzestrzenia po całym systemie jest łatwiejszy do wykrycia, a jeśli zostanie 
wykryty jest mniejsze prawdopodobieństwo wykonania przez niego zadania. Chwi-
lowo może być koniecznym badanie komponentów systemu po to by znaleźć wła-
ściwy. Jednakże z chwilą ulokowania się w miejscu przeznaczenia atakujący kod 
powinien się skasować w miejscach, w których jest niepotrzebny. 

Faza uśpienia 
Z chwilą dotarcia do miejsca przeznaczenia złośliwy kod może się zamasko-

wać i pozostawać w uśpieniu do czasu wyznaczonego ataku. Niekiedy wyczekiwa-
nie nie jest potrzebne i atak następował będzie bezpośrednio po infekcji. Jednakże 
w większości przypadków czas ataku jest ważny dla osiągnięcia ogólnych celów 
atakującego. Przykładowo zgrupowanie militarne dążyć będzie do sparaliżowania 
sieci dowodzenia i kontroli przeciwnika bezpośrednio przed swoją ofensywą. Gru-
pa terrorystyczna może chcieć powiązać atak z jakimś innym zdarzeniem lub 
chcieć wykonać atak o określonej porze doby. To znacznie utrudnia identyfikację 
czasu i miejsca przeniknięcia kodu do systemu. Co jeszcze ważniejsze zniszczenia 
mogą zostać dokonane na długo przed wykryciem i odpowiedź może być niemoż-
liwa. 

Złośliwy kod ataku w sferze przetwarzania danych cyfrowych może pozostać 
w systemie w stanie uśpienia w całym okresie eksploatacji i nigdy nie być aktywo-
wany. Pozostając w uśpieniu może oczekiwać na aktywujący go sygnał z zewnątrz 
i jeżeli zainfekowany system nie został wybrany na obiekt ataku może nie być  
w ogóle aktywowany. W tym wypadku złośliwy kod może stanowić zabezpieczenie 
przed możliwym zastosowaniem w nieprzyjaznym celu i umożliwia odpowiednie 
przeciwdziałanie. Faza uśpienia trwa do czasu aktywacji kodu przez odpowiedni 
mechanizm. 

Faza realizacji 
Faza realizacji zaczyna się, gdy odpowiedni mechanizm aktywacji wyprowa-

dza kod ze stanu uśpienia i uruchamia jego działanie. Pozostający w uśpieniu zło-
śliwy kod może się uaktywnić w określonym czasie odmierzonym przez zegar sys-
temowy lub uruchomić się po wykonaniu określonej ilości cykli pracy systemu. 
Niektóre kody uruchomią się natychmiast po wniknięciu do właściwego komponen-
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tu systemu. Inne zostaną uruchomione za pomocą mechanizmów takich, jak 
transmisja odpowiedniego sygnału radiowego, logowanie się określonego odpo-
wiednimi danymi użytkownika lub nawet pojawienie się w systemie odpowiednich 
danych (na przykład pojawienie się informacji o prośbie na lądowanie samolotu 
z określonym znakiem wywoławczym może uruchomić wirusa w systemie kontroli 
ruchu lotniczego). 

Niektóre kody mające postać robaków działają natychmiast i nie potrzebują 
mechanizmu aktywacji. Jeżeli celem działania robaka będzie paraliż sieci telemoni-
toringu to bezpośrednio po wniknięciu będzie się on mnożył w systemie do czasu 
przeładowania możliwości przetwarzania danych i zdegradowania systemu do 
poziomu pożądanego przez atakującego. 

Uruchomiony złośliwy kod wykonuje działanie prowadzące do osiągnięcia jed-
nego z pożądanych celów, jakimi są: wzbranianie, degradacja, dezinformacja  
i eksploatacja. 

Wzbranianie. Złośliwy kod może uniemożliwić atakowanemu obiektowi użycie 
jego systemu. Może tego dokonać na wiele sposobów. Wśród nich najskuteczniej-
szym jest zniszczenie danych i zainstalowanych programów wykonawczych. Innym 
sposobem będzie atak na komponenty sprzętowe systemu. Przykładowo wirus, 
który może zmienić częstotliwość taktowania zegara głównego procesora może 
spowodować jego przegranie i samo destrukcję. Złośliwy kod może również ata-
kować dynamiczne komponenty systemu wprowadzając je w przeciążenia, których 
nie są w stanie wytrzymać, jak na przykład ciągłe i nieustanne przemieszczanie 
głowicy dysku magnetycznego komputera do czasu awarii. Wirus może także 
znieść ograniczenia programowe sterujące pracą poszczególnych komponentów 
komputera wprowadzając je w strefę przeciążeń niszczących. 

Degradacja. Wprowadzony do systemu wspomniany już robak może go prze-
ładować i drastycznie obniżyć jego efektywność pracy, co uniemożliwi wykonanie 
zadania, do którego został przeznaczony. W 1988 roku wprowadzony do Internetu 
robak zaatakował 6000 komputerów podłączonych do światowej sieci i blokując je 
powodując niemalże paraliż sieci. Wiele firm na całym świecie poniosło już wielkie 
straty w wyniku takich ataków. 

Jeżeli nawet w takiej sytuacji system komputerowy nie został całkowicie spa-
raliżowany to świadomość częściowego zainfekowania i obawa przed złymi konse-
kwencjami rozprzestrzeniania się infekcji zmusza do wycofania tego systemu  
z eksploatacji. Może to być wystarczającym efektem dla atakującego. 

Inną formą degradacji są efektu z obszaru „psycho-elektroniki”. Wprowadzony 
do systemu wirus może powodować szkodliwą dla operatorów pracę monitorów, 
wskaźników radarowych i innych urządzeń zobrazowania informacji wywołując 
bóle głowy i inne negatywne reakcje organizmu. 

Dezinformacja. Jedną z form dezinformacji jest umożliwienie normalnego 
funkcjonowania systemu przy jednoczesnym zmuszeniu go do traktowania wpro-
wadzanych fałszywych danych jako prawdziwe. Niewielka modyfikacja programy 
sprawdzania ważności kart kredytowych może być powodem wielkich strat. Wpro-
wadzenie fałszywych danych w sferze militarnej może mieć jeszcze większe kon-
sekwencje. Możliwość imitowania wykrytych obiektów w przestrzeni powietrznej 
w sytuacji, gdy one nie istnieją i odwrotnie ignorowania rzeczywistych środków 
napadu powietrznego może umożliwić uzyskanie zaskoczenia, co jest wartością 
nie do przecenienia. 
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Niezbędna do uzyskania pożądanego efektu modyfikacja programu nie musi 
być wielka. Prosta zmiana znaku „<” na „>” może wystarczyć dla osiągnięcia celu 
atakującego. Przykładowo system kontroli ognia, którego program został zmodyfi-
kowany przez wirusa tak by zamiast ignorować nadlatujące obiekty o prędkości 
mniejszej niż dźwiękowa ignorował obiekty o prędkości większej niż dźwiękowa 
zamiast atakować nadlatujące pociski rakietowe zwalczał będzie własne samoloty 
poddźwiękowe, które powinny być bezpieczne. 

Eksploatacja. Eksploatacja dotyczy uzyskiwania konkretnej informacji z ata-
kowanego systemu. Zakres, w jakim może to być osiągnięte zależy od stopnia 
dostępu atakującego do atakowanego systemu. Jeżeli atakujący ma jakikolwiek 
dostęp do atakowanego systemu stosowany złośliwy kod może gromadzić infor-
mację w wielu miejscach dostępnych dla atakującego. Jeżeli atakujący pozostaje 
na zewnątrz systemu dostęp jest trudniejszy, lecz nie niemożliwy. W tym celu wy-
korzystane mogą być różne skryte kanały komunikowania do przekazania sygna-
łów, które ułożone w odpowiednie sekwencje mogą nieść wiadomość dla kogoś, 
kto wie jak ją odczytać. Przykładowo, jeżeli istnieją zasady postępowania zapobie-
gające transmisji sygnałów z systemu na zewnątrz atakujący może zastosować 
kombinację pogwałceń zasad i braku tych pogwałceń. Kombinacja ta jak kod Mor-
se’a może zawierać wiadomość. Atakujący potrzebuje jedynie odwrócić działanie 
zespołu logowania by uzyskać mechanizm informowania. Systemy komputerowe 
stają się coraz bardziej zintegrowane za pomocą coraz rozleglejszych sieci, dlate-
go też stają się one coraz bardziej podatne na ataki w ramach walki w sferze prze-
twarzania danych cyfrowych. 

Faza zakończenia 
Zależnie od ogólnych celów atakującego użyty kod może być zaprogramowa-

ny na całkowite samozniszczenie po wykonaniu zadania. Postępując w ten sposób 
osiąga się następujące korzyści: 

- jeżeli atak nie był oczywistym dla atakowanego obiektu, co może mieć 
miejsce w wypadku skrytych działań, usunięcie atakującego kodu może 
uniemożliwić zidentyfikowanie prawdziwej przyczyny awarii lub przesłanki 
tego, że doszło do ujawnienia tajnej informacji; 

- w przypadku, gdy obiekt ataku jest świadomy zaistnienia tego ataku, jed-
nak nie rozpoznaje natury tego ataku, usunięcie atakującego kodu może 
utrudnić ocenę szkód i zakresu ataku; 

- nawet, gdy obiekt ataku jest całkowicie świadomy, co do formy i skali ataku 
to usunięcie atakującego kodu znacznie utrudni zidentyfikowanie sposobu 
penetracji i podjęcie właściwych przedsięwzięć zapobiegawczych przeciw-
ko przyszłym atakom; 

- usunięcie atakującego kodu czyni także znacznie trudniejszym dla atako-
wanego ustalenie źródła ataku i identyfikacji napastnika; ustalenie tych da-
nych może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych lub sankcji 
militarnych w stosunku do atakującego. 

W niektórych, szczególnych przypadkach atakujący może chcieć ponownie 
wprowadzić atakujący kod w stan uśpienia i gotowości do wykonania kolejnego 
ataku. Przykładowo złośliwy kod zainstalowany w eksportowanym zestawie prze-
ciwlotniczym może spowodować gwałtowny skręt w prawo i ominięcie celu w sytu-
acji, gdy transmitowany jest pewien ustalony wcześniej sygnał. Dla zaatakowanego 
zestawu przeciwlotniczego wyglądać to może na przypadkową awarię i może on 
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być dalej utrzymywany w eksploatacji gdyż prawdziwy powód nie został odkryty. 
Wszystkie, bowiem testy i przypadki użycia przeciwko samolotom nie wysyłającym 
skrytych sygnałów wypadają pomyślnie. Jednakże atakujący będzie wiedział, że 
jego samoloty emitujące odpowiednie sygnały pozostaną bezpieczne przed ata-
kiem dostarczonym zainfekowanym zestawem przeciwlotniczym. 

Pozostawienie atakującego kodu w stanie uśpienia jest ryzykowne, ponieważ 
atakujący nie będzie wiedział czy przy następnym ataku zostanie on wykryty przy 
następnej aktywacji. Atakowany może przygotować przeciwdziałanie lub wykorzy-
stać wykryty kod do wykonania ataku odwetowego. Dlatego też znacznie rozsąd-
niejszym podejściem jest usuwanie atakującego kodu po wykonaniu przez niego 
zadania. Jedynie, gdy penetracja jest skrajnie trudna a ryzyko przeciwdziałania 
mniej ważne można tę opcję rozważać. 

 
Metody przeprowadzania ataków na sieci 
Hakerzy najczęściej włamują się do sieci w celu uzyskania dostępu na pozio-

mie administracyjnym i przejęcia kontroli nad komputerem, serwerem czy elemen-
tem wyposażenia sieciowego. 

Tylne wejścia (backdoors) 
„Tylne wejście” (backdoors) to środek5 lub technika stosowana przez hakera 

do uzyskania dostępu do systemu sieciowego, utrzymania go i korzystania z niego. 
W szerszym znaczeniu określa się w ten sposób lukę w systemie zabezpieczeń. 
Dla hakera istotne jest zachowanie możliwości dostępu do raz „złamanego” syste-
mu, również w obliczu wprowadzania nowych zapór, filtrów, serwerów proxy czy 
uaktualnień. 

„Tylne wejścia” dzielą się na dwie kategorie: aktywne i pasywne. Aktywne 
mogą być wykorzystywane w dowolnym czasie. „Tylnego wejścia” pasywnego użyć 
można dopiero po pewnym czasie lub po wystąpieniu określonego zdarzenia sys-
temowego. Wybór pomiędzy nimi uzależniony powinien być od architektury bram 
zabezpieczających sieć. 

Przeciążanie (flooding) 
W systemie, którego interfejs sieciowy powiązany został z protokołem TCP/IP 

i który jest połączony z Internetem łączem stałym lub telefonicznym, część lub 
wszystkie usługi mogą stać się niedostępne. Pojawić się może wówczas komunikat 
w stylu: „Połączenie utracone lub zerowane przez serwer”. 

Komunikat taki jest często symptomem ataku przeciążeniowego (flooding). 
Przedstawimy teraz atak SYN, gdzie haker ukierunkowuje się na komputer lub 
wybraną usługę TCP, taką jak na przykład usługa HTTP (port 80). Atak wymaga 
protokołu TCP, stosowanego przez wszystkie komputery w Internecie.  

Współczesne techniki przeciążania uwzględniają również zacieranie śladów 
ataku.  

Zacieranie śladów (log bashing) 
Przykładem zacierania śladów jest modyfikowanie dziennika nadzoru (audit 

trail editing) przy użyciu programów czyszczących, określane najczęściej nazwami 
log bashers lub wipers, oraz modyfikowania śladów (track-editing), takich jak tzw. 
anti-keyloggers. 

                                                        
5 J. Chirillo: Hack Wars. Na tropie hakerów. Gliwice 2001 
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Hakerzy modyfikują dziennik nadzoru, aby ukryć ślady swoich operacji dostę-
pu do systemu. Ponieważ większość metod pozwala całkowicie usunąć wszelkie 
pozostałości po bezprawnych czynnościach w obcym systemie, zapoznanie z tymi 
metodami jest istotnym czynnikiem ułatwiającym ich późniejsze wykrycie. 

W zwykłych okolicznościach różne osoby mogą samodzielnie wprowadzić 
użycie programów rejestrujących. Mogą one monitorować na przykład, jak kompu-
ter wykorzystują dzieci i co przeglądają w Internecie. Mogą również pomóc w usta-
leniu, kto korzysta z komputera pod nieobecność właściciela. Rejestrowane są 
wówczas wciśnięcia klawiszy i aktywność dysku twardego. Tak samo wykorzystują 
programy tego typu, nazywane keyloggers, hakerzy. Ich celem jednak jest prze-
chwycenie haseł i numerów kart kredytowych. 

Log bashing pozwala usunąć zarejestrowane informacje o wciśnięciach klawi-
szy, korzystając z prostych procedur usuwających lub wyłączających korzystanie 
z określonych plików. Efektem jest ominięcie mechanizmów monitorowania syste-
mu. 

Bomby pocztowe, spam i podrabianie korespondencji 
Bomby pocztowe to wiadomości email, których celem jest uniemożliwienie 

funkcjonowania skrzynki pocztowej odbiorcy. Mogą one przyjmować postać poje-
dynczej wiadomości z dużymi załącznikami lub tysięcy wiadomości, które przecią-
żają skrzynkę lub serwer. Istnieją programy do generowania dużych ilości wiado-
mości i przesyłania ich do wskazanej skrzynki pocztowej — efektem jest awaria 
serwera poczty lub uniemożliwienie korzystania z przepełnionej skrzynki. 

Wysyłanie tzw. spamu lub spamowanie (spamming) to kolejna forma naduży-
cia. Jego celem jest dostarczenie wiadomości elektronicznych do osób, którego nie 
życzą sobie pewnego rodzaju korespondencji. Najbardziej typowym przykładem 
jest rozsyłanie reklam. W Internecie można wykupić tego rodzaju usługi od firm 
dysponujących setkami tysięcy adresów zasypywanych spamem. Sytuacja taka 
utrzymuje się i do momentu, gdy sprzedawane produkty pozostają legalne, nie 
można jej w zasadzie zapobiec. 

Kolejnym szeroko rozpowszechnionym zjawiskiem jest podrabianie wiadomo-
ści pocztowych (email fraud, email spoofing), polegające na wprowadzeniu w pole 
From (Od) wiadomości fałszywego adresu e-mail i rozesłaniu w dużej ilości eg-
zemplarzy do różnych odbiorców z instrukcją nakazującą przesłanie odpowiedzi. 
Wszystkie odpowiedzi trafiają wówczas do skrzynki ofiary. Na tego typu działania 
zwracają szczególną uwagę usługodawcy Internetu, ponieważ powodowały one 
niejednokrotnie zakłócenie pracy całych sieci. 

Autorzy programów typu email bombers zapewniają często, że korzystanie 
z ich narzędzi gwarantuje anonimowość prawdziwego nadawcy. Łatwo jednak 
zorientujemy się, że nie jest to takie proste. Istotnym uzupełnieniem pakietu do 
rozsyłania bomb pocztowych jest lista serwerów SMTP, które (jak dotąd) nie reje-
strują adresów IP. Właśnie dzięki nim funkcjonuje większość programów rozsyłają-
cych „niechcianą” pocztę, dostępnych dla platformy Windows. 

Łamanie haseł (password cracking) 
Zapomniałeś hasła? Twoje hasła uległy zniszczeniu? Musisz dostać się do 

plików czy systemu zabezpieczonego hasłem? Zwolniony pracownik nie usunął 
zabezpieczeń ze swoich plików? A może po prostu chcesz się dowiedzieć, w jaki 
sposób haker może uzyskać dostęp do Twojej sieci, systemu czy plików? 
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W typowym systemie komputerowym każdy użytkownik korzysta z jednego, 
zawsze tego samego hasła tak długo, aż sam, lub administrator, zdecyduje o jego 
zmianie. Po wprowadzeniu przez użytkownika mechanizmy uwierzytelniania kom-
putera szyfrują hasło, zamieniają na ciąg znaków i porównują z długą listą, prze-
chowywaną najczęściej w jednym z plików systemu. Odnalezienie dopasowania 
ciągu hasła i nazwy logowania warunkuje dostęp do systemu. Takie rozwiązanie 
powoduje, że często podstawowym celem ataku hakera jest właśnie plik haseł. 
W zależności od konfiguracji uzyskanie pewnego poziomu dostępu umożliwia 
utworzenie kopii takiego pliku. Wówczas pozostaje już tylko uruchomienie odpo-
wiedniego programu do łamania haseł, który przetworzy zaszyfrowane ciągi zna-
ków na właściwe hasła. 

Podstawą działania programów do łamania haseł jest szyfrowanie, kolejno, 
długiej listy różnorodnych ciągów znakowych, na przykład całego słownika, i po-
równywanie ciągów wynikowych z odnalezionymi w pliku. Znalezienie tylko jedne-
go dopasowania umożliwia uzyskanie dostępu. Atak taki nie wymaga dużych umie-
jętności, a w Internecie dostępnych jest wiele pomocnych programów. Część sys-
temów chroni się przed tego rodzaju włamaniami, zabezpieczając mocno plik  
haseł. 

Zdalne przejęcie kontroli 
Wraz z rozwojem Internetu i współpracy sieciowej pojawia się coraz więcej 

programów, przy których nawet najgroźniejszy wirus wydaje się niemal nieszkodli-
wy. Celem takich programów jest umożliwienie osobie nieuprawnionej przejęcia 
kontroli nad serwerem sieciowym lub osobistą stacją roboczą. Po zainstalowaniu 
takiego demona haker może przejmować hasła, korzystać z dostępu do kont (rów-
nież pocztowych), modyfikować dokumenty, udostępniać dyski, rejestrować wci-
śnięcia klawiszy, zawartość ekranu, a nawet wykorzystać mikrofon komputera do 
podsłuchiwania rozmów. 

Aby w pełni uświadomić sobie znaczenie takiego przejęcia kontroli, należy 
wiedzieć, jakie możliwości uzyskuje haker: może dysponować naszymi kontami 
online, przeglądać prywatną korespondencję, rozsyłać spam lub szkodzące od-
biorcom wiadomości pocztowe, a nawet podglądać zawartość naszego ekranu. 
Wyjątkowo niebezpieczne odmiany tego rodzaju oprogramowania oferują funkcje 
czyszczenia całych dysków albo wręcz doprowadzania do uszkodzenia monitora. 
Znane są sytuacje, gdy ofiara tego rodzaju ataku spokojnie używała swojego kom-
putera do własnej pracy w czasie, gdy ten był wykorzystywany do popełniania 
przestępstwa. Trudno w takiej sytuacji udowodnić własną niewinność, zwłaszcza 
że po popełnieniu poważnego przestępstwa, haker dba szczególnie dokładnie 
o usunięcie śladów swojej działalności (stosując przedstawione wcześniej techniki 
zacierania śladów). 

Programy służące do zdalnego przejmowania kontroli określa się nazwą de-
monów zdalnego sterowania (remote-control daemons). Są one najczęściej roz-
prowadzane jako programy-żarty, gry, obrazki, wygaszacze ekranu, życzenia świą-
teczne albo pomocne narzędzia. Jako najbardziej rozpowszechnione należy wy-
mienić trzy: Netbus, Back Orifice i SubSeven. Ich liczba jest jednak znacznie  
większa. 

Pakiety antywirusowe czy wyszukujące konie trojańskie, jak dotąd często nie 
dotrzymują kroku szybkiemu powstawaniu coraz to nowych kompilacji. Co gorsza, 
dystrybucja i korzystanie z tych programów nie wymaga dużych umiejętności. 
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Większość z nich wyposażona została w programy klienckie z interfejsem GUI 
i bogatym menu. Dość aktualnym przykładem jest rozpowszechniana przez  
hakerów jako załącznik do emaliowego spamu mutacja popularnego demona zdal-
nego sterowania BackDoor-G, nazwana BACK-AGN. Adres nadawcy jest zazwy-
czaj podrobiony — oznacza to, że można spodziewać się zupełnie dowolnej, rze-
komej tożsamości nadawcy. Gdy użytkownik uruchamia załącznik, program instalu-
je się w systemie. BACK-AGN to pracujący w systemie Windows 9x internetowy 
koń trojański, otwierający w systemie lukę umożliwiającą praktycznie nieograniczo-
ny dostęp do systemu. 

Niepokojącym zjawiskiem jest to, że wciąż dostępnych jest wiele wersji pro-
gramów, takich jak BackDoor-G, których działanie pozostaje niemal niewykrywalne 
dla przeciętnego użytkownika, mimo że pliki, które instalują w folderach Windows 
i Windows System są dość charakterystyczne. Obie wymienione tu mutacje korzy-
stają z pliku BackDoor-G.,ldr, umieszczanego w folderze Windows. Jest to program 
ładujący z tego samego folderu właściwy moduł serwera, BackDoor-G.srv. Odbiera 
on i wykonuje przesłane Internetem polecenia. Dodatkowo wykorzystywana jest 
biblioteka DLL o nazwie WATCHING.DLL lub LMDRK_32.DLL, przechowywana 
w folderze Windows\ System. Program prowadzi nasłuch w oczekiwaniu połączeń 
realizowanych przez klienta, którego głównym plikiem jest BackDoor-G.dll. Dalsze 
elementy to program klienta, BackDoor-G.cli, i program konfiguracyjny, BackDoor-
G.cfg. 

Monitorowanie komunikacji (sniffing) 
Sniffery lub „podsłuchiwacze sieciowe” to programy, które pasywnie prze-

chwytują i kopiują pakiety komunikacji sieciowej systemu, serwera, routera lub 
bramy. Pożytecznym zastosowaniem tego rodzaju oprogramowania jest monitoro-
wanie i rozwiązywanie problemów z siecią. Używane przez hakerów sniffery „ci-
che” stanowią poważne zagrożenie sieci, głównie ze względu na małą wykrywal-
ność i możliwość przeprowadzania autoinstalacji w niemal dowolnym systemie. 

Większość odmian podsłuchiwaczy sieciowych przewiduje możliwość wykry-
wania i wybierania do kopiowania danych, które zawierają na przykład nazwę lo-
gowania i hasło. Najbardziej podatne na przechwycenie są dane logowania zdal-
nego, telefonicznego, połączeń wirtualnych, ekstranetów itp., ze względu na ilość 
pośredniczących w komunikacji bram. Wyobraźmy sobie tysiące nazw logowania 
i haseł, które można przechwycić, lokując nieautoryzowany szperacz sieciowy na 
jednej z istotniejszych bram w Internecie. 

Jak już wspomniano, podsłuchiwacz sieciowy może być nieocenioną pomocą 
w diagnozowaniu problemów z siecią. 

Podstawą działania sniffera jest tworzenie kopii danych odbieranych i wysyła-
nych przez interfejs sieciowy lub modem. Znaleźć można wśród nich najróżniejsze 
informacje. Narzędzia te znakomicie pomagają w monitorowaniu i testowaniu ko-
munikacji jako służące do odczytywania pakietów sieciowych na różnym poziomie 
warstw OSI. Jednak i one mogą posłużyć mniej wzniosłym celom. Monitor sieciowy 
może umożliwić szybkie przechwycenie nazwy i hasła, skąd już tylko krok do roz-
szerzenia włamania na dalsze komputery. 

Najpopularniejsze szperacze automatycznie dekodują i tłumaczą istotne in-
formacje. Przykładami mogą być SpyNet, EtherSpy i Analyzerfor PC-DOS. Jeden 
z najlepszych internetowych szperaczy, SpyNet (CaptureNet) dla Windows 
95/98/NT, przechwytuje wszelkiego rodzaju pakiety sieciowe. Jego dodatkowy 
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moduł, PeepNet, przeprowadza interpretację i próbę rekonstrukcji sesji. Program 
może rejestrować operacje w sieci, trwale znakując godzinę ich przeprowadzenia 
(co ma znaczenie jako dowód przestępstwa). Liczbę przechwytywanych pakietów 
można ograniczyć filtrami, rozpoznawane są podstawowe protokoły sieci Ethernet, 
program może pracować również na łączach telefonicznych. 

Sniffery o podobnych możliwościach, pracujące w systemach UNIK i Macin-
tosh, to przede wszystkim EtherReal i Spy.c. 

Podrabianie IP i DNS (spoofing) 
Podrabianie IP i DNS stosowane jest głównie w celu przejęcia tożsamości 

stacji zaufanej, aby oszukać zabezpieczenia i uzyskać możliwość nieuprawnionej 
komunikacji ze stacją docelową. Gdy podrabiany jest adres IP, haker najpierw 
wyłącza stację zaufaną z komunikacji i dopiero w drugim kroku przyjmuje jej toż-
samość. Stacja docelowa kontynuuje wówczas komunikację ze stacją nieupraw-
nioną. Zapoznanie z mechanizmem podrabiania IP wymaga dobrej znajomości 
protokołów IP i TCP oraz procedury wymiany potwierdzeń (handshaking). Pisali-
śmy o nich we wcześniejszych rozdziałach. 

Podrobienie adresu IP wymaga znajomości odpowiedniego adresu zaufanej 
stacji oraz zmodyfikowania nagłówków wysyłanych przez nią pakietów, tak aby nie 
miały one postaci pakietów uprawnionych do komunikacji. Jak już powiedzieliśmy, 
podszycie się pod stację zaufaną wymaga wyłączenia jej z komunikacji. Podrobie-
nie adresu źródłowego jest możliwe dzięki temu, że większość oprogramowania 
komunikacji międzysieciowej nie kontroluje tego pola w przekazywanych pakie-
tach. Aby włączyć się do komunikacji, haker musi jednak przewidzieć przesyłane 
przez stację docelową sekwencje TCP. 

Najbardziej typowe techniki podrabiania IP obejmują przechwytywanie i mody-
fikowanie przesyłanych między dwoma stacjami pakietów, przekierowywanie trasy 
lub (i) pakietów ze stacji docelowej do atakującej, przewidywanie odpowiedzi stacji 
docelowej oraz różne odmiany nękania przeciążeniowego TCP SYN. 

W typowym przypadku po włamaniu do systemu haker kompiluje „tylne wej-
ście”, które umożliwi kolejne włamania i przejmowanie kontroli nad systemem. 
Teoretycznie funkcję taką pełnić może fałszowanie adresu IP — wykorzystywane 
usługi opierają uwierzytelnienie wyłącznie na adresie sieciowym. 

Wiele wysiłku włożono ostatnio w badanie przypadków podszywania się pod 
usługę DNS. Zastąpienie buforującego serwera DNS umożliwia hakerowi łączenie 
użytkowników z inną lokalizacją niż zamierzona. 

Korzystając z tej postaci podszywania się, haker wymusza na podrzędnym 
serwerze DNS przesłanie pewnego żądania do serwera nadrzędnego, po czym 
podrabia odpowiedź. Mechanizm taki może funkcjonować dzięki stosowaniu przez 
większość demonów DNS zapytań „rekurencyjnych”. Umożliwiają one wysłanie 
żądania do dowolnego serwera DNS w sieci. W celu jego zrealizowania serwer 
wysyła odpowiednie zapytania do pewnych, trwale określonych serwerów central-
nych. Haker wykorzystuje wówczas możliwość przewidzenia, jakie żądanie będzie 
przesyłane, i podsuwa przygotowaną odpowiedź. W trakcie dobrze przygotowane-
go ataku odpowiedź hakera odebrana zostaje przed odpowiedzią właściwego ser-
wera. Dalej z pomocą przychodzi mechanizm buforowania uzyskanych danych 
przez określoną liczbę godzin. Udana modyfikacja wpisu takiej nazwy jak na przy-
kład www.yahoo.com kierować będzie licznych użytkowników zmodyfikowanej 
usługi DNS do witryny wskazanej przez włamywacza. 
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Konie trojańskie 
Konie trojańskie to szkodliwe, tworzące luki w zabezpieczeniach, programy, 

które rozpowszechnia się najczęściej jako oprogramowanie „podarowane” użyt-
kownikowi komputera - program narzędziowy, żart czy wersja demonstracyjna gry. 
Jak pisaliśmy we wcześniejszych rozdziałach, mechanizm konia trojańskiego wy-
korzystuje się często do zainstalowania „tylnego wejścia” do systemu. Rosnąca 
obecnie liczba „zarażeń” tego rodzaju jest wynikiem prostej, technologicznej ko-
nieczności korzystania z portów. Usługi na portach o niższych numerach służą 
często do przechwytywania haseł, które są następnie przesyłane hakerowi pocztą 
elektroniczną lub udostępniane w katalogach FTP. Porty dalsze obsługują przede 
wszystkim programy zdalnego dostępu, umożliwiające komunikację z komputerem 
przez Internet, sieć, kanał VPN lub połączenie telefoniczne. 

Istotnym problemem z koniami trojańskimi jest lawinowo rosnąca liczba ich 
mutacji. W roku 1997 powstało ich 7, w kolejnym - 81, w 1999 - 178 i liczba ta po-
dwajała się w latach następnych. Nie istnieje program antywirusowy czy do usu-
wania koni trojańskich, który wykrywa wszystkie jeszcze niezbadane mutacje. Pro-
gramy mające rzekomo chronić system, wykrywają jedynie ułamek grożących 
komputerom niebezpieczeństw. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że wciąż 
w Internecie dostępne są kody źródłowe, umożliwiający tworzenie coraz nowszych 
wersji szkodliwego oprogramowania. 

Infekcje wirusowe 
Termin „wirus” będzie oznaczał dla nas program komputerowy, tworzący ko-

pie samego siebie przy użyciu programu głównego. Oznacza to, że wirus wymaga 
takiego programu głównego. Poza więc plikami uruchamialnymi zarażony może 
być, i często jest, moduł obsługi dysku twardego. Wraz z uruchomieniem zarażo-
nego oprogramowania rozpoczyna się wykonywanie i replikowanie kodu wirusa. 

Wirusy rozprowadzane przez hakerów służą zazwyczaj do rozprowadzania 
pewnego ładunku (payload). Ma on uaktywnić się i wprowadzić zniszczenia w za-
rażonym systemie dopiero po upływie pewnego okresu czasu. „Zniszczenia” ozna-
czać mogą uszkodzenie plików, usunięcie danych, a nawet wszystkich plików 
z twardego dysku. Wirusy najczęściej dystrybuowane są jako załączniki pocztowe, 
ukryte „dodatki” do pirackich kopii oprogramowania albo razem z zarażonymi  
dyskietkami. 

Destrukcyjność wirusa ściśle zależy od jego rodzaju. Do słynnych „majstersz-
tyków” należy kod inicjujący zdarzenie w momencie otwarcia wiadomości e-mail 
(niesławne I Love You i Donald Duck). Tradycyjnie wyróżnia się w cyklu życia wiru-
sa trzy stadia: aktywacji, replikacji i operacji. 

1) Aktywacja. Pierwszy moment „złapania” wirusa, najczęściej z zaufanego 
źródła. 

2) Replikacja. W tej fazie wirus zaraża, możliwie najwięcej obiektów. 
3) Operacja. Moment uaktywnienia „ładunku” wirusa — pewna data (jak 13 

w piątek czy 1 stycznia) lub zdarzenie (trzeci restart, uruchamiana za po-
mocą Harmonogramu zadań procedura porządkowania dysku itp.). 

Wirusy klasyfikuje się odpowiednio według sposobu ich działania. Wyróżniane 
są: wirusy głównego sektora rozruchowego (boot sektor), wirusy sektora rozrucho-
wego partycji, wirusy plikowe, wirusy polimorficzne, wirusy wieloczęściowe, wirusy-
konie trojańskie, robaki i makro wirusy. 
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Głównym problemem, któremu stawiają czoło programy antywirusowe jest 
szybka utrata ich aktualności. Hakerzy korzystają z różnorodnych „zestawów do 
tworzenia wirusów” (jak The Nuke Randomic Life Generator lub Yirus Creation 
Lab) i kreują coraz to nowe wcielenia, pozostawiające charakterystyczne tylko dla 
nich samych ślady. Stąd potrzeba regularnego uaktualniania oprogramowania 
ochronnego zarówno w zakresie nowych danych, jak i nowych mechanizmów wy-
szukiwania zarażeń. 

Wardialing 
Skanowanie portów w poszukiwaniu istniejących w zabezpieczeniach luk - 

idea sprawdzenia możliwie dużej liczby „nasłuchujących” i wybrania z nich tych, 
które mogą zostać zaatakowane lub w określonym celu wykorzystane - nie jest 
niczym nowym. Na podobnej zasadzie przeprowadzać można przegląd kodów 
systemu telefonicznego. Działania takie określa się terminem wardialing - polegają 
one na skanowaniu numerów telefonów i rejestrowaniu tych z nich, które odpowia-
dają sygnałem na możliwość nawiązania połączenia. 

Napisanych zostało wiele wspaniałych programów, pozwalających skanować 
całe zakresy numerów telefonicznych. Dobrymi przykładami są Toneloc, THC Scan 
i Phone-Sweep, żeby wymienić przynajmniej kilka. Zasada jest prosta: jeżeli po 
wybraniu numeru modem dostarcza wstępnej informacji o uzyskaniu komunikatu 
CONNECT, numer jest rejestrowany, a komputer rozłącza się i przechodzi do 
sprawdzania kolejnego. Jest to więc działanie bardzo podobne do opisywanego 
wcześniej skanowania EP i portów. 

Znacznie programów typu wardialers maleje w ostatnich czasach, gdy coraz 
więcej pozostających w kręgu zainteresowania hakerów komputerów połączonych 
jest tylko z siecią lokalną czy Internetem bez możliwości dostępu telefonicznego. 
Przeprowadzenie ich skanowania wymaga pewnej techniki „pełnego przeglądu” 
i wysyłania dużej ilości pakietów różnych protokołów. Jest to w zasadzie jedyna 
metoda ustalenia, które usługi są aktywne. 

Programy typu wardialers zyskały popularność w chwili pojawienia się na ryn-
ku niedrogich modemów, umożliwiających telefoniczny dostęp do sieci. Narzędzie 
to wybiera kolejno numery z listy telefonów i oczekuje na sygnał fali nośnej komu-
nikacji danych. Po utworzeniu listy wykrytych modemów haker może przejść do 
kolejnego etapu - wyszukiwania dostępnych w nich luk. Dostępne współcześnie 
oprogramowanie, wyposażone w odpowiednie moduły wtyczek, potrafi zapewnić 
wykrycie nie tylko modemu, ale i niezabezpieczonego hasłem PC z oprogramowa-
niem zdalnego dostępu. Automatycznie wysyłane są też podstawowe skrypty 
umożliwiające włamanie. 

THC-Scan to jedno z najbardziej rozbudowanych narzędzi tej grupy. Jest rów-
nież szeroko stosowane. To w zasadzie nowa wersja programu Toneloc, określana 
jako skaner grupy The Hacker's Choice (THC) autorstwa niesławnego guru 
van Hausera (prezesa The Hacker's Choice). Ta nowa implementacja wniosła na 
arenę wardialingu wiele nowych elementów (automatycznie wykrywa prędkość, 
liczbę bitów danych i stopu oraz ustawienie parzystości modemu docelowego). 
Narzędzie może też wykrywać typ systemu operacyjnego. Ciekawą możliwością 
jest funkcja rozpoznawania kolejnego tonu wybierania - umożliwia ona atakujące-
mu wykorzystanie centrali PBX ofiary do przeprowadzania darmowych połączeń. 
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Waldemar ŁAGODOWSKI 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

UDZIAŁ ŻOŁNIERZY WP W MISJACH POKOJOWYCH 
- NADZOROWANIE PIERWSZYCH WYBORÓW PARLAMENTARNYCH, 

PREZYDENCKICH I MUNICYPALNYCH W BOŚNI I HERCEGOWINIE 
W 1996 ROKU 

 
 
W ostatnim okresie ukazało się kilka publikacji o tym kraju; przebijał z nich 

zawód zbyt wolnym rozwojem BiH; między innymi z powodu braku porozumienia 
i konsolidacji elit politycznych, a także zaszłości waśni etnicznych. Pomimo potęż-
nej pomocy materialnej od społeczności międzynarodowej - mówi się o 5 mld dola-
rów – gospodarka kuleje. Sytuacja taka może doprowadzić do zachwiania i tak 
dość kruchej stabilizacji kraju. 

 
Może najpierw kilka informacji o tym kraju. 
Bośnia i Hercegowina 
Oficjalna nazwa: Republika Bośni i Hercegowiny 
Powierzchnia: 51 129 km² 
Ludność: 3 628 000; na 1 km 2 70,95 
Stolica: Sarajewo 
Ustrój: państwo, w skład którego wchodzi Republika Serbów Bo-

śniackich oraz Federacja Bośni i Hercegowiny, kierowane 
przez trzyosobowe prezydium 

Waluta: 1 dinar = 100 dinarów jugosłowiańskich = 100 para 
Język: serbski i chorwacki 
Religie: chrześcijaństwo 50%, (prawosławie 30%, katolicyzm 15%, 

protestantyzm 4%), islam 40% i inne 10% 
 
Republika, utworzona z leżącej na północy Bośni (42 010 km2) i położonej na 

południu Hercegowiny (9119 km2), stanowiła niegdyś środkową część Jugosławii. 
Na północy i zachodzie graniczy z Chorwacją, na wschodzie z Serbią, a na połu-
dniu z Czarnogórą. Jej granica morska na Adriatyku ma zaledwie 20 km długości. 
W październiku 1991 r. Bośnia i Hercegowina ogłosiła suwerenność w ramach 
Jugosławii, a po referendum w marcu 1992 r. stała się niepodległą republiką. 

Szybko powstały tam jednak trzy państwa: serbskie, chorwackie i muzułmań-
skie. Od marca 1992 do 1995 r. nieprzerywalnie trwały krwawe walki, którym nie 
potrafiły zaradzić organizacje międzynarodowe (Unia Europejska, KBWE etc.). 

Jednocześnie zaczęły nasilać się waśnie etniczne, które „dolały oliwy do 
ognia” i tak już krwawej wojny domowej. W Sarajewie, Banja Luce, Mostarze, 
Travniku i Visegradzie aż do momentu wybuchu konfliktu zachowały się wspaniałe 
meczety, kryte bazary, łaźnie, fontanny i mosty, które obróciła w pył wojenna za-
wierucha. Zburzone i wypalone zostały całe wioski. Najkrwawsze bitwy stoczyli ze 
sobą Chorwaci i Muzułmanie w 1993 r. w zachodniej Hercegowinie. 

Na terenie młodego kraju dochodziło do czystek etnicznych, co uznawane jest 
za największą zbrodnię ludobójstwa w Europie po II wojnie światowej. W 1994 r. 
do wojny wmieszało się NATO. Bombardując serbskie cele wojskowe doprowadziło 
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do zwolnienia kursu przez ten kraj. W 1995 r. doszło do porozumienia w Dayton 
(potwierdzonego porozumieniem w Paryżu), w którym Bośnia i Hercegowina zosta-
ła podzielona na cześć serbską i chorwacko-muzułmańską. Na terenie tegoż kraju 
do dziś stacjonują siły porządkowe SFOR. 

W 1995 r. przy udziale Unii Europejskiej i NATO, zawarto tzw. Porozumienie 
z Dayton, a w 1996 r. przeprowadzono wybory parlamentarne, prezydenckie i mu-
nicypalne.1 Wybory te były pierwszą okazją udziału obywateli BiH w demokratycz-
nych wyborach oraz miały ułatwić pojednanie i odbudowę kraju. 

Wybory były nadzorowane przez 1200 wolontariuszy, reprezentantów OSCE 
(Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie), z tego 120 – z Polski, 
a wśród nich – 30 przedstawicieli WP. 

Zadaniem naszym było nadzorowanie i współpraca z lokalnymi władzami 
w przygotowaniu i zapewnieniu rzetelnego, uczciwego przebiegu wyborów. W ten 
sposób społeczność międzynarodowa włączyła się do procesu pokojowego funk-
cjonowania państwa Bośni i Hercegowiny i zamanifestowała solidarność z naro-
dem tego kraju w kształtowaniu poprawnych stosunków mieszkających tam od 
wieków, różnych grup etnicznych. 

Już w Polsce przedstawiono nam wymagania,2 jakim powinien sprostać supe-
rvisor,3 które w wolnym tłumaczeniu sformułowane zostały następująco: 

- znaczne doświadczenie w organizacjach polowych wg cywilnego programu 
szkolenia i/lub programu informacji społecznej; 

- doświadczenie w administracji publicznej z preferencjami na trening zespo-
łowy i/lub procedury wyborcze; 

- zdolność przedstawiania racji niezależnie od opinii wrażliwego politycznie 
środowiska; 

- cztery lata doświadczenia zawodowego; 
- kulturalne podejście i wrażliwość; 
- płynna znajomość języka angielskiego (fluently); 
- ważne prawo jazdy i umiejętność prowadzenia pojazdów z 4WD; 
- być zdrowym i zdolnym do pracy w surowych warunkach. 
Jednocześnie przedstawiono nam obowiązki i odpowiedzialność: 
- nadzorowanie przygotowania, zgodnie z ustaleniami OBWE, 5-7 lokali wy-

borczych (600 teamów miało nadzorować ok. 4000 lokali wyborczych); 
- nadzorowanie i monitorowanie rejestracji komitetów wyborczych; 
- koordynowanie i kontrola rozlokowania zaopatrzenia i bezpieczeństwa ma-

teriałów wyborczych; 
- odpowiadanie na pytania i rozwiązywania problemów dotyczących procesu 

wyborczego; 
- koordynowanie i nadzorowanie tworzenia zespołów i lokali wyborczych; 
- sporządzanie raportów wymaganych przez Wydział Wyborczy sekretariatu 

OBWE w BIH; 
- nadzorowanie prawidłowość przebiegu procesu wyborczego w czasie wy-

borów; 

                                                        
1 http://bosnia-i-hercegowina.national-geographic.pl/bosnia-i-hercegowina.html. (pobrano: 13.01.2010. 

g. 15:20) 
2 Opracowanie OSCE the Secretariat Prevention Centre (w zasobach autora) 
3 Supervisor (ang.) – nadzorujący 
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- nadzorowanie i koordynowanie liczenia głosów oraz dysponowania list wy-
borczych. 

Było bardzo ważne dla sztabu OBWE w BiH oraz wszystkich Supervisors 
przybyłych z zagranicy aby asystować przy wyborach, żeby uznać prymat lokal-
nych władz w realizacji procesu wyborczego, szczególnie w lokalach wyborczych. 
Z drugiej strony, Supervisors przyjmują odpowiedzialność za wykonanie zadania 
OBWE wsparcia wyborów zapewnić uwzględnienie ustaleń Tymczasowej Komisji 
Wyborczej oraz logiczne zasady praktyki wyborczej. 

Ponadto zalecano, by przy wystąpieniu jakichkolwiek niejasności czy nieporo-
zumień między Supervisors a lokalnymi władzami, bardzo ostrożnie zarejestrować 
okoliczności a następnie – z wyczuciem – próbować znaleźć rozwiązanie poprzez 
konsultacje z odpowiednimi lokalnymi decydentami. Jeżeli byłoby to konieczne – 
zasięgnąć opinii czy poprosić kierownictwo OBWE o instrukcje. 

W tym celu został opracowany dokument PRZEWODNIK PO ZADANIACH 
I ODPOWIEDZIALNOŚCI SUPERVISORS,4 w którym szczegółowo przedstawiono 
zadania, odpowiedzialność oraz zasady postępowania w różnych, konfliktowych 
zwłaszcza, sytuacjach. 

W innym dokumencie5 określono dobitnie oczekiwania wobec członków tej 
misji: „Członkowie Misji OBWE powinni prezentować najwyższy poziom personalny 
i profesjonalny przez cały czas: podczas służby poza nią.” 

Pierwszy etap podróży do BiH zakończył się w Wiedniu, gdzie przez trzy dni 
byliśmy dodatkowo szkoleni w zakresie obowiązków supervisors. Mieliśmy ponadto 
dość dużo czasu wolnego, który spożytkowaliśmy na zwiedzanie tego przepiękne-
go miasta. Oczarowały nas Belvedere, Neues Rathaus, Parlament, Wiedeń Prater, 
Wiedeń Hoher Markt i inne cudowne miejsca. Nawet spacer ulicami robił wraże-
nie… Mieliśmy też taką małą satysfakcję, tak po polsku, kiedy na obrzeżach prze-
pięknego Wiednia zobaczyliśmy… odpadające tynki, a w parku – kloszarda! 

Po trzech dniach szkolenia i zwiedzania „przerzucono” nas samolotem, woj-
skowym Herkulesem C 130, do Belgradu i zakwaterowano w dostojnym hotelu 
JUGOSŁAWIA; hotel niegdyś wręcz luksusowy – dziś podupadły, zaniedbany, 
zaledwie z resztkami świetności ale też z całkiem okazałymi… karaluchami, z któ-
rymi siłą rzeczy musieliśmy „zaprzyjaźnić się”. Na szczęście, nie były zbyt agre-
sywne… Hotel był wynajęty ryczałtem przez OSCE; my płaciliśmy po kilkanaście 
DM za dobę w wygodnym, przestronnym pokoju z widokiem na piękny Dunaj. 

Tutaj przedstawiono nam problematykę wyborów, które mieliśmy kontrolować: 
ich charakter, miejsca, specyfikę, w tym zagrożenia, udział refugees (ang. uchodź-
cy) i inne ważne sprawy. Podobnie jak w Wiedniu – mieliśmy też czas na zwiedza-
nie stolicy b. Jugosławii, a obecnie Serbii. Belgrad był piękny, choć zaniedbany; 
szczególne wrażenie zrobiło na nas Stare miasto – historyczna dzielnica Belgradu 
z miłą naszemu sercu ulicą Tadeusza Kościuszki. 

W dalszym etapie uczestników misji rozdzielono na dwu osobowe zespoły 
i skierowano do nadzoru przygotowań do wyborów. Ja znalazłem się w teamie 
z Andre Wocial – Francuzem, który okazał się być… Polakiem z Francji; bodajże 
w znamiennym roku 1981 wyjechał z Polski i pozostał we Francji, którą odtąd uwa-

                                                        
4 Przewodnik po zadaniach i odpowiedzialności supervisors. Dokument - w zasobach autora. 
5 Annex H. Code of conduct for OSCE mission members. Dokument w zasobach autora 
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żał za swoją (nową) ojczyznę. Mankamentem było, że Andre doskonale rozmawiał 
po polsku i „trenowanie” języka angielskiego nie bardzo nam wychodziło. 

Do kontroli wyznaczono naszemu teamowi stosunkowo mało atrakcyjny teren: 
powiat ZRENJANIN w Serbii – 30 km na północ od Belgradu. Siedziba powiatu 
proweniencji naszej Piły czy Kościana… W porównaniu z niektórymi kolegami, 
którzy np. polecieli do Australii czy chociażby Chorwacji, czuliśmy się potraktowani 
(przez los) po macoszemu. 

W skład zespołu wchodziła również tłumacz - Serbka mieszkająca w Zrenjani-
nie oraz kierowca z, dość wyeksploatowanym ale sprawnym, samochodem marki 
Fiat 124. 

Swego rodzaju nadzór i opiekę sprawował sekretarz partii, który reprezento-
wał władze powiatu. Sekretarz prezentował nam w różnej formie walory terenu. 
Bywaliśmy na różnych spotkaniach, zawodach sportowych, w zakładach pracy. Nie 
trudno było zauważyć, że władze powiatu traktowały nas jak wysłanników z Euro-
py, którzy po powrocie do swoich krajów przedstawią odpowiednim organom pozy-
tywną, życzliwą opinię o Serbii. Udzielaliśmy nawet wywiadu lokalnej gazecie, któ-
rej przedstawiciel stawiał nam różne pytania, często odbiegające od charakteru 
naszego pobytu w Serbii np. czy Prezydent Kwaśniewski zmienia kierunek polityki 
w Polsce w dobrym kierunku. Grzecznie udzielaliśmy zawoalowanej odpowiedzi, 
dając do zrozumienia, że Srbiję6 czeka podobna droga; widać było, że nie podzie-
lali naszych opinii. Cóż, było jasne, że reprezentują tzw. beton partyjny/polityczny.  

Naszym zasadniczym zadaniem było odwiedzanie uchodźców, którzy znaleźli 
schronienie w Serbii (łącznie w 25 krajach - ponad 640 tys., z tego w FR Yu-
goslavia - ponad 220 tys.7), na terenie powiatu Zrenjanin (około 140 tys. uchodź-
ców). Mieszkali w różnych miejscach, w tym w nowo wybudowanych mini osiedlach 
domków jednorodzinnych na obrzeżach Zrenjanina. Byli zadowoleni ze stworzo-
nych im warunków i, w większości, deklarowali udział w wyborach; ze zrozumiałych 
względów nie pytaliśmy ich o sympatie polityczne, natomiast zachęcaliśmy do 
udziału w głosowaniu, przy okazji informując o miejscach lokali wyborczych. 
Uchodźcy byli bardzo życzliwie nastawieni do nas; często częstowali nas herbatą, 
a niejednokrotnie też rakiją. 

Drugim zadaniem było wizytowanie przygotowywanych lokali wyborczych. By-
ły to na ogół przystosowane sale szkolne; spełniały one podstawowe wymagania 
przepisów wyborczych. Także informacja o dotarciu do nich była znana uchodź-
com m.in. w wyniku naszych wizyt. 

Po dwóch tygodniach działalności wśród uchodźców wróciliśmy do Belgradu, 
gdzie kontynuowano szkolenie, przygotowując nas do wypełniania zadań w czasie 
wyborów. 

Około 10 września polecieliśmy czarterowym samolotem do Sarajewa. Stolica 
BiH przywitała nas chłodem, pustym budynkiem portu lotniczego i ciężkimi, rzuca-
jącymi się w oczy, ranami w postaci ostrzelanych czy nawet wyburzonych budyn-
ków. Na nas, pamiętających widoki ślicznego Sarajewa z czasów Zimowej Olim-
piady,8 zrobiło to przygnębiające wrażenie. 

Już na lotnisku podzielono nas na grupy i odwieziono na punkt odpoczynku 
skąd następnego dnia przenieśliśmy się do jednego z zaproponowanych miejsc 
                                                        
6 Oficjalna nazwa Serbii 
7 Final statistics on BiH electoral registration abroad. Dok. w zasobach autora 
8 Zimowa Olimpiada w Sarajewie – 1984r 
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pobytu. Wybraliśmy wygodny, przestronny dom na wzgórzu, z ładnym widokiem na 
miasto. Mieszkaliśmy tam przez 10 dni. 

W czasie przejazdu z lotniska do Sarajewa „straszyły” i - równocześnie powo-
dowały napływanie łez do oczu - zburzone, często doszczętnie wypalone całe wio-
ski. To był straszny widok; jednocześnie było to dla nas potwierdzenie słuszności 
podjęcia decyzji o udziale w tej misji: chociaż w ten drobny sposób mogliśmy po-
móc temu narodowi wrócić do pokoju. To był jeden z tych momentów, w których 
uświadamialiśmy sobie z nutką dumy: Europa pomaga swojemu młodemu bra-
tu/siostrze w osiągnięciu pokoju i spokoju. 

Pokoje podzieliliśmy między sobą: w jednym z pokojów mieszkały trzy osoby, 
w tym jedna Amerykanka; cała trójka spała w jednym wielkim łóżku. Tak wyszło, 
a ponieważ Amerykanka przyjęła ten „przydział” z absolutnym spokojem, „nie było 
tematu”; to było takie amerykańskie! 

Dom, w którym mieszkaliśmy, był swego rodzaju smutnym symbolem sytuacji 
wielu rodzin w Sarajewie. Otóż jego właściciele walczyli przeciwko sobie w wojnie 
domowej. Było to mieszane małżeństwo bośniacko-serbskie i w niczym to nikomu 
nie przeszkadzało. Dopiero wojna domowa wyzwoliła i wyostrzyła konflikty etnicz-
ne. W tym przypadku ojciec walczył po stronie Bośniaków a dwaj synowie – po 
stronie Serbów. Potencjalnie – strzelali do siebie synowie i ich ojciec. Po zakoń-
czeniu wojny domowej synowie wyemigrowali do Niemiec. W domu zostali starzy, 
osieroceni rodzice. Symbolicznie – proponując swój dom na mieszkanie supervi-
sors OBWE – przyczyniali się do utrwalania pokoju w tym wyniszczonym, umęczo-
nym kraju. 

Nie wszyscy mieszkańcy BiH byli pozytywnie do nas nastawieni. Wprawdzie 
nie notowano aktów wrogości ale przypadków niechęci było sporo. W jednym ze 
sklepów na wieść, że jesteśmy z misji OBWE, nie chciano nam sprzedać… bułek. 
Może to i śmieszne ale niestety charakterystyczne dla mieszkańców Bałkanów: 
zawiści, niechęci, a niestety często i wrogość. Podczas mojego udziału w innych 
misjach spotykałem się z tym zjawiskiem dość często: niechęci, a nawet wrogości, 
bez głębszego powodu - nawet do dyskusji o możliwości porozumienia się - nawet 
gdy miały miejsce akty agresji czy represji. Próby nakłonienia do rozmów, negocja-
cji bardzo często trafiały na mur niechęci; trudno wytłumaczalny i jeszcze trudniej-
szy do zrozumienia dla nas, ludzi żyjących w krajach demokratycznych. 

Przedstawiciel Misji OBWE w BiH poinformował wyczerpująco o czekających 
nas zadaniach oraz zasadach poruszania się w rejonie Sarajewa. Wiele czasu 
przeznaczył na omówienia zasad bezpieczeństwa. Zaopatrzono nas też w mapy 
różnego przeznaczenia: od zwykłych drogowych po specjalne mapy IFOR z do-
kładnym oznaczeniem miejsc zaminowanych, zwłaszcza tych blisko szlaków dro-
gowych i spacerowych. 

Główne zadania przedstawiały się następująco:9 
1. Inspekcja sieci lokali wyborczych. 
Przed dniem wyborów Supervisors wizytują wszystkie lokale wyborcze w ich 

Rejonie Odpowiedzialności w celu zapoznania się z ich rozmieszczeniem i, jeśli to 
możliwe, potwierdzenia ważności dokumentów wyborczych i komitetu wyborczego. 

2. Potwierdzenie Porozumienia w sprawie dostarczenia materiałów wybor-
czych do lokali wyborczych. 

                                                        
9 Przewodnik…,op. cit., s. 3 i dalsze 
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Przed dniem wyborów Supervisors potwierdzają, wraz z Lokalną Komisja Wy-
borczą (LEC), czy zostały zawarte właściwe porozumienia na dostarczenie mate-
riałów wyborczych do lokali wyborczych. Jeżeli porozumienia wydają się problema-
tyczne, należy skonsultować LEC oraz Przedstawiciela Wyborczego OBWE w celu 
zapewnienia dystrybucji materiałów wyborczych zgodnie z harmonogramem. 

3. Potwierdzenie Porozumienia w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa lokali 
wyborczych. 

Przed dniem wyborów Supervisors potwierdzają, wraz z Lokalną Komisja Wy-
borczą (LEC), czy zostały zawarte właściwe porozumienia na zapewnienie bezpie-
czeństwa lokali wyborczych, włącznie z zaangażowaniem lokalnej policji. Lokalna 
policja powinna skonsultować Międzynarodowe Siły Policyjne (IPTF) i Międzynaro-
dowy Kontyngent Wojskowy ONZ (IFOR) w celu ustalenia stanu lokalnego bezpie-
czeństwa i zaplanowania oraz przyjęcia procedury reakcji w przypadku wystąpienia 
zagrożenia. 

4. Potwierdzenie otwarcia i funkcjonowania lokali wyborczych. 
W dniu wyborów, Supervisors powinni być obecni w czasie otwarcia wybra-

nych lokali wyborczych. Po rozpoczęciu głosowania o godzinie 07:00, Supervisors 
powinni odwiedzić lokale wyborcze w swoim rejonie odpowiedzialności w celu 
upewnienia się, że lokale są otwarte i funkcjonują bez zakłóceń. W przypadku, gdy 
któryś lokal nie działa, należy powiadomić LEC i wesprzeć działania prowadzące 
do uruchomienia lokalu tak szybko jak tylko to możliwe. 

5. Służenie radą Przewodniczącemu Komisji wyborczych. 
W czasie Dnia wyborczego Supervisors są odpowiedzialni za wsparcie dzia-

łania każdego z lokali. Powinni odpowiedzieć na pytania oraz doradzić Przewodni-
czącym Komisji wyborczych. Mogą dostarczyć przewodniki, informacje, wyjaśnie-
nia polityki i procedury wyborczej, a także doradzić w kwestii przepisów wybor-
czych, utrzymania pokoju i właściwego porządku i innych spraw dotyczących lokali 
wyborczych. Supervisors mogą ułatwić komunikację pomiędzy lokalami wyborczy-
mi, LEC i Biurami Wyborczymi OBWE oraz sprawić, że lokale wyborcze otrzymają 
właściwe materiały wyborcze. 

6. Reagowanie na skargi, monitorowanie i badanie sytuacji wpływających na 
przebieg wyborów. 

Supervisors powinni przyjmować skargi i prosić przewodniczącego komisji 
wyborczej, akredytowanych przy Wyborach przedstawicieli OBWE (włącznie 
z międzynarodowymi obserwatorami), lokalnych przedstawicieli partii, reprezentan-
tów grup mieszkańców i osób prywatnych, o informacje dotyczące wszelkich 
aspektów sytuacji w lokalach wyborczych i ich sąsiedztwie. 

7. Reagowanie na sytuacje wpływające na uczciwość, bezpieczeństwo i spo-
kój procesu wyborczego. 

W ekstremalnych przypadkach mających/mogących mieć wpływ na uczci-
wość, spokój i bezpieczeństwo procesu wyborczego, Supervisors OBWE mogą 
interweniować w celu zapewnienia ciągłości procesu głosowania lub prosić o do-
datkową pomoc dla zapobieżenia jego przerwaniu. Robiąc to, muszą przestrzegać 
obowiązujących, ustalonych przez Misję OBWE w BiH w części IV Przewodnika.10 
Muszą również sporządzić notatkę dla LEC i Sztabu Wyborczego OBWE. 

                                                        
10 Ibidem, s. 7 i dalsze 
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8. Potwierdzanie Porozumienia w sprawie transportu pudeł z kartami wybor-
czymi do Centrów Obliczania Głosów. 

Przed dniem wyborów Supervisors potwierdzają zawarcie stosownych poro-
zumień na bezpieczny transport pudeł z kartami do głosowania i innych materiałów 
wyborczych z lokali wyborczych do centrów obliczeniowych. Po zamknięciu lokali 
wyborczych w dniu wyborów, Supervisors biorą udział, jeśli to możliwe, w transpor-
cie pudeł do centrów obliczeniowych i zapewniają ich zmagazynowanie we właści-
wych miejscach. 

9. Badanie zgodności kart do głosowania. 
Przed rozpoczęciem liczenia głosów, Supervisors biorą udział w badaniu 

zgodności kart do głosowania w centrach obliczeniowych. Mają zapewnić aby karty 
do głosowania wypełnione przez uchodźców, przesiedleńców i żołnierzy przyjęte 
z Centrów Sortowania były wyjęte z kopert i zmieszane z innymi kartami z lokali 
wyborczych miejskich tak, by nie można było odszyfrować głosujących. 

10. Liczenie głosów 
Supervisors są aktywnie włączeni w proces liczenia głosów. Jeżeli to możliwe, 

w każdym zespole liczącym powinien być jeden Supervisor. Powinni oni wspierać 
każdą operację obliczeniową i towarzyszyć w pokrewnych działaniach. 

 
Ponadto sporządzono wykaz istotnych czynności w procesie wyborów ustala-

jąc pierwotną i kolejną odpowiedzialność, lokalnych władz i OBWE, za jej efektyw-
ny przebieg.11 Zgodnie z wykazem, jedynie za liczenie głosów odpowiedzialność 
pierwotną ponosiło OBWE. 

Wybory przebiegły bez większych zakłóceń; w kilku przypadkach zanotowano 
próby przeszkodzenia w otwarciu lokali wyborczych. Wyniki wyborów ilustruje tabe-
la nr 1. 

 
Tabela nr 1. Wyniki wyborów 15 września do Izby Reprezentantów Bośni 

i Hercegowiny 
 

Jednostka  
polityczna 

Ilość  
mandatów 

Partie, które weszły 
do parlamentu 

Uzyskane 
głosy [%] 

Liczba  
mandatów 

Uwagi 

Federacja Bośni 
i Hercegowiny 

(28) SDA 54 16  
HDZ 28 8  
ZLBiH 7 2  
SBiH 7 2  

Republika  
Serbska 

 
(14) 

SDS 54 9  
SDA 17 3  
SMP 12 2  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.bosnia.org.uk 
 
Nasza grupa została przydzielona do nadzorowania ekipy liczenia głosów. 

Miejsce liczenia głosów zlokalizowano w Sarajewie, w opustoszałym hangarze na 
terenie lotniska. Do liczenia głosów zaangażowano przedstawicieli miejscowej 
ludności reprezentujących poszczególne partie biorące udział w wyborach. Duża 
grupa pochodziła z okolic miasta Pale. Codziennie eskortowaliśmy ich przejazd 
autobusem do Sarajewa i z powrotem. Pojawiał się zawsze dreszczyk emocji; Pale 
i okolice miały złą sławę – zdarzały się tam nawet porwania członków misji ONZ 
                                                        
11 Ibidem, s. 5 – 6. 
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przez niedobitki Serbskich żołdaków.12 Na dodatek, krążyły pogłoski, że w tym 
rejonie ukrywał się jeden z serbskich zbrodniarzy wojennych, Radovan Karadzić. 

W czasie przerw w liczeniu głosów rozmawialiśmy z mieszkańcami BIH zaan-
gażowanymi do liczenia głosów. Chętnie opowiadali o swoich codziennych pro-
blemach, o trudnym życiu w zniszczonym kraju. Ze zrozumiałych względów nie 
wspominali o wojnie; my też nie dopytywaliśmy się - było ich tajemnicą, z kim sym-
patyzowali… 

Wybory zakończyły się sukcesem… pokoju i spokoju. I choć nie udało się do-
tychczas tego sukcesu w pełni zdyskontować, to jedno zwycięstwo jest trwałe: 
wojny nie ma. 

Jakąś cząsteczkę tego zwycięstwa możemy przypisać sobie – polskim ofice-
rom w służbie pokoju. 

 
W 1996 roku grupa 30 przedstawicieli WP wzięła udział w międzynarodowym 

nadzorze wyborów parlamentarnych, prezydenckich i municypalnych w Bośni 
i Hercegowinie. Autor był w tej grupie, od 14 sierpnia - przez 6 tygodni. Udział w tej 
misji był jednocześnie okazją do poczynienia różnych spostrzeżeń, którymi autor 
dzieli się z czytelnikami w nadziei, że pozwolą one lepiej zrozumieć aktualną sytu-
ację tego surowo przez los (i zaborczych sąsiadów) traktowanego narodu. 

                                                        
12 W rejonie Pale został porwany, kilka lat wcześniej, oficer ONZ, którego macierzystą jednostkę woj-

skową stanowiła WSOSP w Dęblinie, gdzie, razem z autorem, wypełniał przez wiele lat obowiązki 
służbowe. 
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Jacek BEUTLICH 
Firma Menadżer Bezpieczeństwa, Poznań 
 
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W KONTEKŚCIE NIEWŁAŚCIWYCH 

POSTAW WŁASNYCH OBYWATELI 
 
 
Niektóre postawy wobec narodu jak kosmopolityzm, ksenofobia, szowinizm 

i rasizm mogą zagrażać jego bezpieczeństwu. 
Kosmopolityzm jest przeciwstawieniem patriotyzmu. Kosmopolita to „obywa-

tel świata”. Uważa on, że ojczyzną człowieka jest cały świat. Naród, państwo i hi-
storia nie mają dla niego znaczenia. Odcina się on od tradycji, kultury narodowej, 
losów własnego narodu i innych nacji. Jest to postawa negatywna ośmieszana 
w polskiej literaturze oświeceniowej. Postawy kosmopolityczne części magnatów 
i szlachty doprowadziły do rozbiorów Polski. Kosmopolita nie stworzy niczego war-
tościowego w kulturze czy sztuce, ponieważ jest odcięty od dorobku swojego na-
rodu. Kultury narodowe są częścią spuścizny kulturowej całego świata. 

Ksenofobia to postawa charakteryzująca się strachem wobec wszystkiego co 
obce. Jest to postawa niechęci wobec innych religii, narodów, państw, ras i kultur. 
Przejawia się to w poczuciu wyższości własnego narodu wobec innych nacji. Kse-
nofobia jest nietolerancyjna wobec innych postaw i zachowań. W języku polskim 
ślady jej widzimy w takich określeniach narodów jak: Szwaby, Szkopy, Pepiczki, 
Żabojady, Makaroniarze. Również nasi sąsiedzi mają równie obraźliwe określenia 
na Polaków np. Polaczki. Jest to postawa zdecydowanie nacechowana emocjami 
negatywnymi. 

Szowinizm jest to skrajna forma nacjonalizmu. 
Charakteryzuje się on bezkrytycznym stosunkiem do 
własnego narodu. Szowinista nie dostrzega jego wad, 
a zalety wyolbrzymia. Gardzi on innymi narodami 
i popiera agresywną politykę swojej ojczyzny. Szowi-
nizm jest ideologią nietolerancyjną opartą na wyzysku 
i dyskryminacji innych nacji. Przykładami szowinizmu 
może być faszyzm włoski i nazizm niemiecki. Faszyzm 
był ruchem społeczno-politycznym o założeniach anty-
demokratycznych, antyliberalnych szowinistycznych 
i totalitarnych. Twórcą faszyzmu był Benito Mussolini 
i skupiał w swoich szeregach zwolenników udziału 
Włoch w I wojnie światowej, kombatantów wojennych 
i byłych socjalistów. 

 
Fot. 2. Benito Mussolini1 

W obawie przed rosnącymi wpływami komunistów, faszyści uzyskali poparcie 
przemysłowców i właścicieli ziemskich oraz prawicowych polityków. W 1921 roku 
powstała Narodowa Partia Faszystowska z Mussolinim na czele. Utworzono bo-
jówki faszystowskie „czarne koszule”. W 1922 roku Mussolini dokonał zamachu 
stanu zwanego „Marszem na Rzym”. Król powierzył mu utworzenie nowego rządu. 
Po objęciu władzy faszyści krwawo rozprawili się z opozycją wprowadzając dykta-
turę i rozwiązując wszystkie partie i związki zawodowe poza faszystowskimi. Fa-

                                                        
1 jspivey.wikispaces.com/file/view/mussolini.gif/76802295/mussolini.gif 
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szyzm opierał swoją władzę na centralizmie i systemie monopartyjnym. Na czele 
państwa stał Mussolini i Wielka Rada Faszystowska. Ważne stanowiska obsadzo-
no faszystami, a organy władzy państwowej podporządkowano partii. Tajna policja 
eliminowała przeciwników reżimu. Istniała zasada bezwzględnego posłuszeństwa 
wobec Mussoliniego i jego partii. Zwalczano komunizm, krytykowano kapitalizm. 
Najlepszym ustrojem według włoskich faszystów był korporacjonizm czyli tworzenie 
wspólnych zrzeszeń pracodawców i pracowników. Praca miała być podstawą po-
tęgi państwa. Poprzez prace publiczne np. budowanie autostrad zlikwidowano 
bezrobocie. Rozwinięto też sferę socjalną poprzez budowę: szkół, przedszkoli, 
ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. Włochy miały panować nać basenem 
Morza Śródziemnego. Sojusz z Niemcami i Japonią doprowadził do udziału Włoch 
w II wojnie światowej, co zakończyło się klęską państwa faszystowskiego.2 Fa-
szyzm włoski wobec słabości państwa i mentalności obywateli nie był w stanie 
zrealizować w pełni swoich szowinistycznych i rasistowskich założeń. 

Konsekwentnie swoje założenia wprowadził w życie nazizm czyli niemiecki 
narodowy socjalizm – hitleryzm. Była to zbrodnicza i ludobójcza doktryna o charak-
terze skrajnie antydemokratycznym. Twórcą jej był Adolf Hitler stojący na czele 
Narodowo-Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej. W wyniku wyborów 
w 1933 roku hitlerowcy doszli do władzy. Nazizm, podobnie jak włoski faszyzm, 
głosił hasła socjalne, antykapitalistyczne, odwetowe, szowinistyczne i antysemic-
kie. Zwolennikami nazizmu byli głównie drobnomieszczanie i część robotników. 
Głównym celem nazizmu były podboje terytorialne, co znalazło poparcie wielkiego 
kapitału. Po zdobyciu władzy hitlerowcy stworzyli państwo totalitarne. Oparte było 
ono na hierarchii jako podstawie organizacji społeczeństwa. Rasistowskie ustawy 
norymberskie skierowane zostały przeciwko obywatelom pochodzenia żydowskie-
go. W 1934 roku Hitler ogłosił się wodzem narodu niemieckiego. Jego dyktatura 
oparta była na systemie policyjnym, obozach koncentracyjnych i zagłady. Łamiąc 
traktat wersalski rozbudował armię niemiecką. W 1938 roku został naczelnym do-
wódcą Wermachtu. Stosując szantaż polityczny wobec mocarstw zachodnich zajął 
Austrię w 1938 roku, Czechosłowację w latach 1938-1939 oraz Kłajpedę w 1939 
roku. Atakiem na Polskę 1 września 1939 roku rozpoczął II wojnę światową. Woj-
ska hitlerowskie podbiły większość państw europejskich, lub je sobie podporząd-
kowały. Mimo początkowych sukcesów po napaści na Związek Radziecki, We-
rmacht zaczął ponosić klęski na froncie wschodnim. Przełomem była klęska 
w bitwach: stalingradzkiej i na Łuku Kurskim. Od tego momentu kolejne ofensywy 
wojsk radzieckich i alianckich na zachodzie doprowadziły do bezwarunkowej kapi-
tulacji III Rzeszy i upadku nazizmu.3 

Rasizm. Postawą wiążącą się z szowinizmem jest rasizm. Teoria ta zakłada, 
że wartość człowieka zależy od jego rasy. Rasizm zakłada, że są lepsze i gorsze 
rasy ludzi. W XIX wieku uznano, że najwartościowsza jest rasa biała i należy ją 
bronić. Idee te usprawiedliwiały antysemityzm, politykę kolonialną i niewolnictwo. 
Rasizm wiązał się zawsze z przemocą wobec człowieka innej rasy. Obecnie uważa 
się, że rasizm nie ma żadnych podstaw naukowych. Rasiści doprowadzają do an-
tagonizmów między narodami. 

Przykładem organizacji rasistowskiej jest Ku-Klux-Klan powstały w Stanach 

                                                        
2 J.W. Borejsza: Rzym, a wspólnota faszystowska. Warszawa 1981r. 
3 H.E. Bernaś: Mordercy z Wermachtu. Warszawa 1987r. 
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Zjednoczonych po wojnie secesyjnej. Była to zakonspirowana organizacja dążąca 
do utrzymania przewagi białych w USA. Dążyli oni do ograniczenia praw  
afroamerykanów, katolików i Żydów. Ku-Klux-Klan 
odrodził się w 1915 roku. Został zdelegalizowany 
z powodu stosowania przemocy na tle rasowym 
i religijnym. 

Przejawem rasizmu jest też antysemityzm, któ-
ry jest postawą charakteryzującą się nienawiścią do 
narodu żydowskiego. Antysemici postrzegają Ży-
dów jako grupę religijną, etniczną i rasową. Przy-
kładem skrajnego antysemityzmu jest nazizm, który 
próbował zniszczyć naród żydowski w Europie. 

Innym przykładem rasizmu był Apartheid czyli 
segregacja rasowa. Pojecie to związane jest z sys-
temem politycznym jaki panował w Republice Połu-
dniowej Afryki do połowy lat 90-tych XX wieku. Na-
zwa Apartheid została użyta po raz pierwszy w la-
tach 30-tych XX wieku. W latach 40-tych XX wieku  

 
Fot. 3. Uczestnik demonstracji 

Ku-Klux-Klanu4 
używała jej Partia Narodowa. W 1948r Apartheid został usankcjonowany przez 
prawo. 

Jednak dyskryminacja Afrykanów trwała już od początku kolonizacji Afryki 
przez białego człowieka. Schyłek XX wieku był końcem Apartheidu w RPA. 

Pojęcie rasizmu nie jest tylko przypisane rasie białej. Hasła nazistowskie gło-
siła również Japonia podczas II wojny światowej np. „Azja dla Azjatów”. Przykła-
dem „czarnego rasizmu” może być radykalna organizacja Partia Czarnych Panter, 
której celem była ochrona czarnej mniejszości w Stanach Zjednoczonych. Organi-
zacja ta była szczególnie aktywna w latach 60 i 70-tych XX wieku. 

Niestety zjawisko rasizmu nie jest też obce w Polsce, mimo że procesów 
o dyskryminację rasową nie ma. Obcokrajowcy w naszym kraju mogą częściej 
spotykać się z ksenofobią niż rasizmem. Dotyczy to zwłaszcza osób pochodzących 
z Azji, Afryki, byłego Związku Radzieckiego i Romów. Na terenie Polski znajduje 
się wiele graffiti o charakterze rasistowskim. W Białymstoku odnotowano rasistow-
skie ataki na czarnoskórych piłkarzy. 

Istnieją też w Polsce organizacje rasistowskie takie 
jak Nacjonalistyczne Stowarzyszenie „Zadruga” 
i Narodowe Odrodzenie Polski. „Zadruga” jest organiza-
cją polityczną, która powstała w 2006 roku we Wrocławiu 
i odwołuje się do tradycji przedwojennej. 

Kolejną organizacją rasistowską jest Narodowe Od-
rodzenie Polski. Jest to narodowo – radykalna i nacjona-
listyczna partia polityczna. Nawiązuje ona do tradycji 
Ruchu Narodowo Radykalnego Falanga z okresu mię-
dzywojennego. 

 
Rys. 4. Znak Nacjonali-
stycznego Stowarzysze-
nia „Zadruga”5 

Partia ta bez powodzenia starała się zaistnieć na polskiej arenie politycznej. 
Doświadczenie z II wojny światowej, jak i przemiany demokratyczne w III Rzeczpo-

                                                        
4 phillips.blogs.com/photos/uncategorized/2007/11/28/1130_kkk.jpg 
5 upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Toporzel.svg/180px-Toporzel.svg.png 
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spolitej doprowadziły do sytuacji, w której powyżej opisane organizacje stanowią 
margines życia politycznego. 

Ustawa z 6 czerwca 1997 roku w artykule 256 mówi, że: „Kto publicznie pro-
paguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści 
na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze 
względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wol-
ności do lat 2.” Artykuł 257 mówi, że: „Kto publicznie 
znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę 
z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, 
rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej wyznanio-
wości lub z takich powodów narusza nietykalność 
cielesną innej osoby podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3”.6 

 
Rys. 5. Znak Narodowego 
Odrodzenia Polski „Falanga”7 

Chociaż organizacje rasistowskie w Polsce stanowią margines życia społecz-
nego, a prawo zabrania głoszenia treści antyrasowych, to zjawiska tego nie można 
lekceważyć. Zarówno treści szowinistyczne jak i rasistowskie są głoszone przez 
ludzi o radykalnych poglądach, którzy w sprzyjających im okolicznościach mogą 
wyrządzić szkodę społeczeństwu. Dlatego też, każdy pracownik firm zajmujących 
się ochroną osób i mienia musi znać charakterystykę postaw szkodliwych społecz-
nie. Ochraniając pochody, uroczystości czy publiczność na stadionie należy liczyć 
się z wystąpieniami tego typu ekstremistów. 

                                                        
6 Dz.U.z 1997r. Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami 
7 www.wyborca.pl/pic/partie/nop.jpg 
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Marina KUCHARSKA 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

КУЛЬТУРА И ИСТОРИЯ ИСЛАМА В РОССИИ 
 
 
Вот уже более четырех веков на территории России совместно 

проживают многочисленные народы, исповедующие Ислам и православные. 
История неоднократно показала как по-разному складывались отношения 
между Исламом и российским государством, т.е. от полного неприятия до 
признания ее в качестве традиционной для страны религии. 

Как известно независимые мусульманские государства на территории 
современной России существовали тусячу лет, начиная с Волжской Болгарии 
– государства в среднем Поволжье и бассейне реки Камы ( Х-ХIIIвв.), до 
окончания Кавказской войны (1817-1864 ), закончившейся присоединением 
Кавказа к России. В течение всего этого периода мусульмане жили на 
территории христианских государств – русских княжеств и феодальных 
республик. 

По мнению многих исследователей начальной точкой отсчёта 
распространения Ислама на территории России являются два события, 
имевшие место во времена Праведных Халифов. Оба они связаны со 
вступлением мусульман на земли провинций бывшего Сасанидского Ирана – 
Иранская империя во главе с династией Сасанидов, включая также 
Азербайджан, Туркменистан, Дербент, часть Афганистана и другие 
территории.1 

Другой отправной точкой распространения Ислама среди народов 
России стало вхождение мусульман в 615 году в Мервский оазис (совр. Мары 
в Туркменистане), последствием которого было постепенное распростра-
нение Ислама среди тюркских племён.2 

В 704-714 годах войска Халифата под предводительством Кутейбы 
завоевали территорию за рекой Амударьёй, где в скором времени возник 
мощнейший интелектеальный центр исламской мусли: собиратели 
и комментаторы хадисов аль-Бухари и ат-Тимирзи, исламский законовед 
Бурхануддип Маргилани, медик и философ Абу Али ибн Сина, математик, 
историк и географ аль-Хорезми, первый энциклопедист, географ – 
естествоиспытатель аль-Буруни, астроном и поэт Омар Хайям. Здесь же 
были созданы первые памятники тюркской литературы: «Наука о счастье» 
Ю. Баласагуни (ХI в.) и «Мудрые изречения» Х.А. Ясави.3 Следует отметить, 
что именно отсюда Ислам расроастранился и укрепился, как идейная основа 
тюркских народов Поволжья и Сибири. 

В связи с выше сказанным напрашивается вывод, что распространение 
Ислама среди тюрков Средней Азии сыграло ключевую роль в его 
распространении на территории всего Российского государства. 

Есть также основания предполагать, что ещё в домонгольский период 
определённая часть неселения русских княжеств приобщилась к Исламу, 
                                                        
1 А Давлетшин, Д. Макаров: Начало распространения Ислама в России. В: «Ислам». 2002. №2(2) 
2 Там же 
3 Там же 
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о чём свидетельствует наличие в православной терминологии не только 
булгарских, но и арабских терминов.4 

Проникновение Ислама на территорию Российского государства несло за 
собой и изменения в облик послений. Так, например, культовая архитектура, 
как центр становления и распространения научно-философских и религиоз-
ных идей Ислама, как место образования нравственных основ общинной 
жизни мусульман, стала неизбежной частью общего архитектурного 
многообразия городов Поволжья.5 

К моменту образования мощного государства – Руси вокруг Москвы, 
после падения Казанского ханства 1552 г. позиции Ислама значительно 
ослабились, а с приходом династии Романовых отношения православной 
Руси к Исламу официально закрепляется в царском указе от 16 мая 1681 
года, в котором нетерпимость к магометанству приобретает характер 
государственной политики.6 

Позднее, во времена Петра I в отношении Ислама также имела место 
политика гонений, заключавшаяся в насильственной христианизации 
тюркоязычного населения, уничтожении мусульманского духовенства 
и малочисленных, к тому уже времени, мечетей. Мессионеры оскверняли 
мусульманские кладбища, надмогильные плиты клались в основания быстро 
строившихся православных храмов. По указу 1742 г.началось разрушение 
мечетей: буквально за два месяца в Казанском уезде из существовавших 536 
мечетей было разрушено 418, в Сибирской губернии из 130 – 98, 
в Астраханской – из 40 – 29. Данная политика привела почти к полному 
исключению ислама из активной социальной и культурной жизни российского 
государства.7 Именно поэтому с того времени и не сохранились образцы 
древней культовой архитектуры Ислама. Но отдельные её элементы всё же 
присутствуют в архитектурных чертах некоторых церквей, которые весьма 
отличаются от христианских стандартов, даже православных. 

Итак, знаменитые купола «маковки» имеют аналогии в архитектуре 
арабского мира и не имеют в христианском.8 В росписи церквей и храмов 
трудно не заметить проникновение отдельных декоративных приемов, 
восточных орнаментальных деталей, появление пышной восточной 
узорности, полихромности, так не свойственной русскому искусству. 

Так, например, по предположению историка М. Худякова Соборная 
восьмиминаретная мечеть Куп – Шариф, разрушенная на территории 
казанского кремля в 1552 году, послужила прообразом московского храма 
Василия Блаженного на Красной площади.9 Центральный купол храма, 

                                                        
4 Р. Набиев: Ислам на Руси. B: http://www.islam.ru/pressclub/histori/islam_na_rusi. 2010 
5 Ислам и культовая архитектура в городе Самаре. B: http://www.edc.samara.ru/-volga/ch6/ch6 

_5/Islam-1.htm. 2010 
6 Там же 
7 См. об этом подробнее: А.Н. Григорьев: Христианизация нерусских народностей как один из 

методов национально-колониальной политики царизма (с половины 16 в. до февраля 1917 г.). 
Материалы по истории Татарии, вып. 1. Казань 1948, c. 226-285. Характеристика политики 
христианизации в Поволжье в XVI-XIX вв. дана также в работе: Chantal Lemercier-Quelquejay: 
Les missions orthodoxes en pays musulmans de Moyenne - et Base-Volga, 1552-1865. B: „Cahiers 
du Monde russe et sovietique”. 1967. № 8, p. 369-403 

8 Там же 
9 М.Г. Худяков: Очерки по истории Казанского Ханства. Казань 1991, с. 187 



105 
______________________________________________________________________________ 

являющийся девятым и возвышающимся над остальными восемью, являлся 
олицетворением победы креста над полумесяцем. Отмечено, что архитектура 
храма Василия Блаженного не имеет аналогов в русском зодчестве того 
времени, но зато имеет много общего с архитектурой Востока.10 

Также в архитектуре Петропавловского собора в Казани присутствуют не 
только русские и европейские, но и многочисленные восточные элементы. По 
мнению Н. Халитова, такое сочетания цветов не встречается в церковной 
архитектуре других областей России, в то время, как в раскраске татарских 
мечетей преобладали именно эти цвета: охристо-желтый фон и голубые, 
зеленые, белые и красные детали.11 Также и академик С. Айдаров считает, 
что собор является памятником строгановского барокко, возведенным 
с использованием наиболее характерных черт булгаро – татарской архитек-
туры с присущими ей восточными и евроазийскими компонентами.12 

Также мусульманское происхождение имеют некоторые государственные 
символы и регалия Московской Руси, позднее Российского царства. Одним из 
самых ярких доказательств историко – культурного взаимодействия между 
русской и исламской культурой является знаменитая «шапка Мономаха», 
предположительно подаренная Ивану Калите ханом Узбеком, которая 
является классическим образцом татарского декоративно – прикладного 
искусства. «Шапка» богато украшена характерным для татарского декора-
тивно - прикладного искусства растительным орнаментом, инкрустирована 
драгоценными камнями. Во многих современных изданиях по истории Москвы 
отмечено, что изысканные изделия исламского мира оказывали существен-
ное влияние и на вкусы москвичей.13 

Следует также обратить внимание на многочисленные тюркские 
названия русской одежды и предметов домашнего обихода – чоботы 
и башмаки (старинная русская обувь); кафтан, казакин, кушак (пояс), тулуп, 
алтын, амбар, чулан, деньга, казна, казначей,полтина и т.д. 

Исламское влияние не обошло стороной и московскую монету, основой 
которой была монетная система Золотой Орды. Так, в самом конце правле-
ния Дмитрия Донского (1359-1389гг.) или в начале княжения его сына 
Василия (1389-1425гг.) стали чеканиться первые московские серебряные 
монеты, с изображением воина на одной стороне, и с трехстрочной надписью 
на татарском языке арабской вязью «Султан Тохтамыш. Да продлится» - на 
обороте.14 

Чрезвычайно тесно с Золотой Ордой был связан еще один московский 
князь Иван Калита. Во времена его правления на Царской площади 
в московском Кремле появилась резиденция постоянных посольств из Сарая 
– Ханский двор, а также первое постоянное поселение татар, 
распологавшееся на противоположном берегу Москвы-реки (если смотреть от 
                                                        
10 Там же 
11 Н. Халитов: Очерки по архитектуре ханской Казани. Казань 2005, с. 134 
12 Национальные традиции, культура и искусство татарского народа. B: http://www.tatar.ru/ 

index.php?node_id=960 2010 
13 Татарско – ордынское происхождение символики монаршего величия московских 

правителей. B: http://www.islam.ru/pressclub/histori/taorism/ 2010 
14 Д. Хайретдинов: Татарско-ордынское происхождение символики монаршего величия 

московских правителей. В: Форумы российских мусульман на пороге нового тысячелетия. 
Нижний Новгород 2007 
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Кремля).15 Если говорить о Ханском дворе, то скорее всего его возникновение 
является последствием хороших взаимоотношений Ивана Калиты с ханом 
Узбеком, от которого он и получил в 1331г. Ярлык на Владимирское великое 
княжество. Следует также вспомнить, что женой царя была сестра хана 
Узбека – царевна Кончаке. 

Место первого поселения татар, по мнению М. Сафарова, было выбрано 
не случайно. Во-первых, через Татарскую слободу проходила дорога 
в Золотую Орду, от этой дороги осталось название „Ордынка” – улица 
в Москве. В старину Ордынка тянулась дальше современных ее границ.16 
Татарская слобода находилась далеко от крупных районов Москвы, что 
несомненно препятствовало распространению татарского влияния на русское 
население. Но в скором времени по соседству с татарами стали селиться 
и русские, а татары, в свою очередь, преобретали дома в русской части 
столицы. 

На территории бывшей Татарской слободы до наших дней сохранилась 
не только Московская Историческая мечеть с начала ХIX века, но и богатые 
купеческие особняки, принадлежавшие старинным московским династиям 
татар. Здесь следует отметить, что многие известные в России имена также 
происходили из татарских родов – Аксаков, Державин, Карамзин, Тургенев, 
а в составе русского дворянства можно проследить несколько сот фамилий, 
имеющих тюркское происхождение: Юсуповы, Тенишевы, Урусовы и многие 
другие, сыгравшие огромную роль в политической, военной и культурной 
истории Российского государства. Наиболее ярким представителем одной из 
таких семей был русский царь - Борис Годунов (1598 – 1605 гг.). 

Ряд знатных татарско – башкирских родов, не отрекаясь от ислама, 
преданно несли службу российскому государству. На протяжении XVI – XVII 
веков южнее Москвы существовало вассальное от России мусульманское 
ханство – так называемое Касимовское царство, в котором служили татары, 
а правителем мог быть исключительно мусульманин – чингизид.17 

Коренным поворотом в государственно – религиозной политике, в том 
числе и по отношению к Исламу, следует считать приход к власти 
императрицы Екатерины Великой. В 1773 году ею был подписан указ 
о терпимости всех вероисповеданий в России: «В толь великом государстве, 
распространяющем свое владение над толь многими разными народами, 
весьма бы вредный для спокойства и безопасности своих граждан был порок, 
запрещение или недозволение их различных вер. И нет подлинно иного 
средства, кроме разумного иных законов дозволения, православного нашею 
верою и политикою неотвергаемого, которым бы можно всех сих заблудших 
овец паки привести к истинному верных стаду. Гонение человеческие умы 
раздражает, а дозволение верить по своему закону умягчает и самые 
жестоковыйные сердца, и отводить их от заматерелого упорства, уступая 
споры их противные тишине государства и соединению граждан». А спустя 
год по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору русское правительство 
гарантировало неприкосновенность всех религиозных свобод для мусуль-
ман. Именно в этот период русское правительство приступило к инкорпо-
                                                        
15 П.В. Сытин: Из истории Московских улиц. Мocквa 1948, с. 163-164 
16 М. Сафаров: Татарские названия на карте Москвы. В: «Татарские новости». 2001, № 2 (79) 
17 Д. Арапов: Мусульманское дворянство в Российской империи. В: «Мусульмане». 2010, № 3 
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рации мусульманской аристократии в состав российского дворянства, в ре-
зультате чего к концу ХIХ века в России насчитывалось 70 тысяч мусульман.18 

Следует подчеркнуть, что отряды татар –мусульман принимали активное 
участие в многочисленных войнах на стороне Российского государства. Так, 
например, во время заграничных походов, длившихся с 1813 по 1814годы, 
высокой доблестью отличились 33 башкирских и татарских конных полка. Не 
меньшую отвагу проявили поволжские, приуральские, крымские и бела-
русские мусульмане. По данным Д. Арапова в 30-х – 80-х годах группа 
знатных военных горцев Кавказа и крымских татар входила в постоянный 
состав наиболее приближенной к трону части Императорской гвардии – 
Собственного Его Императорского Величества конвоя. Известен также ряд 
специальных указов и инструкций, предоставляющих все необходимые 
условия для соблюдения религиозных обрядов воинами данных эскадронов.19 

Стоит вспомнить имена известных генералов – мусульман честно 
и доблестно служивших русскому оттечеству – Максуд Алиханов – Аварский 
(1846 – 1907), Сахиб – Гирей Мухамед Еникеев (1856 – 1929), Халилов, 
Тевкелев и др. 

Но вернемся к происхождению символики монаршего величия, а именно 
к туграм московских правителей. Тугра – калиграфический знак, основанный 
на арабско-тюркской письменности, известный как герб султанов – мамлюков 
Египта, падишахов Османской империи, ханов и принцев Крыма).20 Так, 
например, в Османской империи, Египте и Крыму тугра чеканилась на 
монетах, использовалась в качестве украшений ювелирных изделий 
и общественных зданий. Но все же наибольшее применение тугра нашла на 
государственных грамотах и посланиях. 

Московские правители были настолько очарованы туграми, что было 
принято решение создать аналогичный знак для удостоверения и украшения 
грамот. По имеющимся данным, первая из сохранившихся российских тугр 
датируется примерно 1620 г. – времена царствования Михаила Федоровича.21 

Безусловно, тугра российских самодержавцев представляла миру совсем 
иной образ Российского государства, нежели величественный двуглавый 
орел, изображение которого также виднелось на всех восточных грамотах. 
Как подчеркивает С. Фаизов, две эмблемы составляли как бы парадную свиту 
посольской грамоты и великолепно дополняли друг друга, т.е. большая или 
средняя государственная печать с орлом красовалась на внешней стороне 
грамоты, а тугра в свою очередь, напоминала о близости Российской 
державы миру Востока. Как известно, орел являлся символом единства 
духовной и светской власти, а также символом неприкосновенности послания 
московских правителей, а тугра – праздничное шествие его торжественных 
строк: «Бога Благословенного и Всевышнего Милостью и Благодатью22...» 

Само происхождение двуглавого орла опять-таки тесно связяно 
с Востоком. Двуглавый орел появился в русской геральдике на печати 

                                                        
18 Там же 
19 Там же 
20 Д. Хайретдинов: Татарско-ордынское происхождение символики монаршего величия 

московских правителей. В: «Мусульмане». 2010, № 3 
21 С. Фаизов: Тугра – восточный герб России. В: «Мусульмане». 2010, № 2 
22 Там же 
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великого князя Ивана III в конце ХV века одновременно с титулом «Государя 
всея Руси, новым обрядом венчания на великое княжение и возложение 
шапки Мономаха на наследника московского престола. Но по мнению многих 
ученых он был известен подданым великого князя задолго до этого, 
благодаря золотоордынским медным монетам хана Золотой орды Джанибека 
(1341 – 1357 гг.). Специалистами по нумизматике неоднократно отмечалось, 
что именно в этот период символ джучидских монет переносится на русские 
монеты.23 

Мусульманская культура не обошла стороной и русскую литературу, так 
как в силу своих исторических и географических обстоятельств Россия 
собрала внутри себя многие мировые цивилизации, при этом, дав им 
возможность развития и укрепления своего единства. 

Итак, культурные и религиозные традиции мусульманских народов все 
чаще и чаще привлекали великие российские умы. 

Например, совершенно уникальные исторические сведения, представля-
ющие нам культуру и религию мусульманских народов Индии, Персии 
и Ближнего Востока, содержатся в знаменитом «Хождении за три моря», 
хронике, написанной русским купцом Афанасием Никитиным (1472), 
изобилующей арабскими, персидскими и тюркскими словами. По имеющимся 
данным ничего подобного мы не найдем ни в одной с дошедших до нас 
хрониках.  

Позднее в XVIII веке появляются первые переводы Корана на русский 
язык. 

А с проникновением России на Кавказ коранические сюжеты и мусуль-
манский Восток всё больше и больше притягивали к себе русских поэтов 
и писателей, становясь неотъемлемой частью российской культуры. 

Огромное влияние культура Ислама оказала на творчество таких великих 
русских писателей как: А. Пушкин, Ю. Лермонтов (чья судьба была нераз-
рывно связана с Кавказом), П. Вяземский, А. Фет, Ф. Тютчев, Л.Н. Толстой 
и многие другие. 

В конце XIX — начале XX веков появляются переводы на русский язык 
поэтических произведений арабских и персидских авторов. 

Вышеназванные великие русские мыслители были выразителями самых 
прогрессивных идей своего времени. Их взгляды не потеряли своей 
актуальности и сегодня, когда в российском обществе закладываются 
прочные основы для долгосрочного межрелигиозного мира и диалога. 
Ознакомление с Кораном и ролью Ислама в развитии мировой цивилизации 
позволило учёным и философам отказаться от стереотипов, господство-
вавших в российском обществе со времён Ивана Грозного, и сделать шаг 
к новому религиозному сознанию, суть которого можно выразить словами: не 
я владею Истиной, но Истина владеет мной.24 

                                                        
23 А.В. Орешников: Древнейшее изображение двуглавого орла. В: Труды Московского 

нумизматического общества. Мocквa 1899, т. 2 
24 Коран в русской литературе. B: http://www.islamnewsry/pages - 4.html 2010 
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Piotr KWIATKIEWICZ 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

KONFLIKTY ZBROJNE NA BLISKIM WSCHODZIE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 
I ICH WPŁYW NA CENY ROPY NAFTOWEJ 

 
 
Ustalenia terminologiczne 
Termin Bliski Wschód ewoluował od czasów zakończenia II wojny światowej, 

zmieniając kilkakrotnie swój zakres znaczeniowy. W przypadku nauk politologicz-
nych, jest on obecnie postrzegany najczęściej jako: obszar rozciągający się od 
Egiptu do Iranu, włączywszy w to Turcję na północy i kraje Półwyspu Arabskiego 
wraz z wyspami Zatoki Perskiej. Z rzadka przytoczony powyżej zakres terytorialny 
rozszerzany bywa o Libię i Państwa Maghrebu na Zachodzie oraz Sudan na Połu-
dniu. Stanowisko to, oparte na kryterium cywilizacyjno-kulturowym wykształconym 
przez wielowiekową wspólnotę dziejów tych ziem, prezentuje podejście właściwe 
dla badań historycznych. 

W przypadku gospodarczych opracowań branżowych sektora Oil&Gas termin 
Bliski Wschód zamyka w sobie wyłącznie tereny Azji Zachodniej obejmujące tak 
państwa Arabskiego Wschodu, jak i Izrael oraz Iran. Turcja zakwalifikowana zosta-
je do regionu Europa bądź Europa – Eurazja,1 natomiast Egipt do Afryki. 

Biorąc pod uwagę problematykę niniejszego wykładu prezentującego interdy-
scyplinarne podejście do zagadnienia, który przedstawia konsekwencje wpływu 
relacji politycznych właśnie na procesy gospodarcze, za stosowne należy przyjąć 
ramy terytorialne funkcjonujące w literaturze fachowej sektora naftowego, rozsze-
rzając jednakowoż podany zakres o Turcję i Egipt przez wzgląd na aktywny udział 
obu tych państw w omawianych zdarzeniach. 

 
Ocena naftowych rezerw naturalnych Bliskiego Wschodu 
Na obszarze bliskowschodnim mieści się około 60% światowych naturalnych 

rezerw surowca.2 Co ciekawe ten stan rzeczy właściwie nie zmienił się w ciągu 
ostatnich sześćdziesięciu lat.3 Według systematycznie sporządzanych zestawień, 
                                                        
1 Choćby statystyka BP, patrz: BP Statistical Reviewof World Energy. June 2009, s. 11 W: http://www. 

bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical 
_energy_review_2008/STAGING/local_assets/2009_downloads/statistical_review_of_world_energy_ 
full_report_2009.pdf 

2 Ibidem 
3 Warta podkreślenia jest tu trafność amerykańskich prognoz z pierwszej połowy XX wieku na temat 

znaczenia regionu dla branży naftowej i uznania go za potencjalne źródło zaopatrzenia. Rząd Stanów 
Zjednoczonych, chcąc zabezpieczyć stałe dostawy surowca pozyskanego z wykupu zagranicznych 
rezerw surowca, utworzył 1 lipca 1943 roku Zarząd Rezerw Naftowych (Petroleum Reserves Coropo-
ration). Rząd USA nie ukrywał swych celów, czego dowodzi wypowiedź należącego do kierownictwa 
ZRN – Sekretarza Handlu Jesse Jonesa na łamach The New York Times (patrz: U.S. Agency Set up to 
Buy Oil Abroad: Jones Reveals Creation of New RFC Subsidiary to Acquire Petroleum and Reserves. W: „The 
New York Times”. 2 lipca 1943, s. 1,24). Natychmiast podjęto negocjacje z działającymi amerykań-
skimi firmami na terenie Arabii Saudyjskiej, głównie z California Arabian Standard Co. I Texas Oil Co. 
(patrz: J.H. Crider: U.S. Seeking Share in Oil of Arabia. W: „The New York Times”. 8 października 1943, 
s. 8). Oba towarzystwa nie kwapiły się jednak do wyzbycia się udziału w swych koncesjach (patrz: Oil 
Talks Break Down. W: „The New York Times”. 18 listopada 1943, s. 38). Alternatywą stała się budo-
wa z funduszy państwowych ropociągu pozwalającego na tranzyt ropy znad Zatoki Perskiej do wy-
brzeży Morza Śródziemnego (patrz: J.H. Carmical: U.S. Will Develop Oil of Near East. W: „The New 
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stan zasobów naturalnych ropy naftowej w regionie wahał się od 50% do 64% glo-
balnych pokładów surowca. 

 

 
Rysunek nr 1. Szacunki rezerwy ropy naftowej (rok 1967) 
Źródło: B. Kovarik: The Oil Reserve Fallacy. W: http://www.radford.edu/~wkovarik/oil/ 

5oilreservehistory.html 
 
W drugiej połowie XX wieku zaznaczyła się pod tym względem wyraźna ten-

dencja wzrostowa przy niewielkiej amplitudzie, wynosząc odpowiednio: w połowie 
lat osiemdziesiątych – 56%, lat dziewięćdziesiątych – 64.5% i wreszcie 61% obec-
nie.4 

W przypadku wydobycia, mającego zupełnie kluczowe znaczenie dla oma-
wianego problemu, udział Bliskiego Wschodu w światowej produkcji systematycz-
nie się powiększał.5 Dynamika tego trendu przedstawia się iście imponująco. 
W połowie ubiegłego stulecia nieco ponad jedna z dziesięciu baryłek ropy pocho-
dziła z tego regionu, w 1975 roku była to już niemal co trzecia, a obecnie pułap 

                                                                                                                                             
York Times”. 28 stycznia 1944, s. 1,2). Najprawdopodobniej nie zawierzano jednak towarzystwom 
naftowym i ich ocenie zasobności tamtejszych złóż. Z tego też powodu w listopadzie 1943 roku dotar-
ła tu misja pod przewodnictwem dyrektora Amerykańskiego Instytutu Naftowego de Golyera. Na pod-
stawie sformułowanych przez niego wniosków 24 marca 1944 roku zebrał się komitet 11 osób pod 
przewodnictwem senatora Francisa Maloney’a w celu określenia dalszych kierunków polityki naftowej 
Stanów Zjednoczonych. We wnioskach stwierdzono, że ciężar światowej produkcji naftowej przesunie 
się na obszar Bliskiego Wschodu i właśnie ten region będzie odgrywał kluczowe znaczenie dla rynku 
energetycznego (patrz: J. MacCormac: Maloney to Head Senate Oil Study. W: „The New York Ti-
mes”. 24 marca 1944, s. 11). Jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnego sprawozdania, gdy tylko po-
twierdzono zasobność rezerw naftowych w regionie Zatoki Perskiej, Zarządowi Rezerw Federalnych 
udało się nakłonić do współpracy ARAMCO (patrz: J.H. Carmical: 20–year Oil Plan, for Nation 
Sought. W: „The New York Times”. 23 stycznia 1944, s. 1,4). 

4 US Energy Information Administration, Oil Proved Reserves, All Countries (Billion Barrels). 
W: http://www.eia.doe.gov/emeu/international/oilreserves.html 

5 US Energy Information Administration, United States, Persian Gulf, Total OPEC, and World Total, 
Years 1970-2007. W: http://www.eia.doe.gov/emeu/international/oilproduction.html 



111 
______________________________________________________________________________ 

33,3% został wyraźnie przekroczony. Z dużą dozą prawdopodobieństwa w 2010 
roku cztery z dziecięciu baryłek pochodzić będą z tego regionu.6 

 
Rysunek nr 2. Produkcja baryłek ropy na świecie w poszczególnych regionach w la-

tach 1980-2003 
Źródło: US Energy Information Administration. W: http://www.eia.doe.gov/pub/ 

oil_gas/petroleum/analysis_publications/oil_market_basics/images/reglprod.gif 
 
Zarys złożeń metodologicznych 
Przy przeprowadzeniu analizy relacji między konfliktem zbrojnym na terenie 

Bliskiego Wschodu a cenami ropy naftowej i uwzględnieniu wszystkich wspomnia-
nych wyliczeń, kluczowe znaczenie posiadać będzie ustalenie czynników determi-
nujących zakładaną relację. Najogólniej rzecz ujmując zatem, jeśli istnieje związek 
przyczynowo-skutkowy między toczoną na Bliskim Wschodzie wojną a ceną ropy 
naftowej – wskazanie okoliczności, w jakich się on czy też one ujawniają, a na-
stępnie ich wyselekcjonowanie. 

Przyjmując a priori hipotezę o istnieniu wpływu wojny na Bliskim Wschodzie 
na cenę ropy, pierwszym i zasadniczym krokiem badawczym będzie uzyskanie 
odpowiedzi na pytanie: „Czy każdy konflikt zbrojny w regionie miał taki właśnie 
skutek?”. W dalszej kolejności natomiast rozstrzygnięcie kwestii: „Czy udział pań-
stw naftowych w konflikcie równoznaczny jest z wpływem na ceny ropy?” 
W przypadku braku potwierdzenia skierowanie poszukiwań na sprawy związane 
z regulacjami prawnymi w zakresie zawartych w licencjach wydobywczych zasad 
płatności z tytułu eksploatacji złóż (zwanych dalej „strukturą własnościową” – przy-

                                                        
6 BP Statistical Review of World Energy - June 2009, op.cit. s. 9. Szegółowo z omówieniem C rude Oil 

the Supplyoutlook – Report to the Energy Watch Group October 2007. EWG-Series No 3/2007, s. 12 
na witrynie internetowej http://www.energywatchgroup.org pod adresem 
http://www.energywatchgroup.org/fileadmin/global/pdf/EWG_Oilreport_10-2007.pdf (aktualizacja 25 
06 2010). 
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padek P.K.) i ustalenie: „Konflikt czy też zmiany „struktury własnościowej” będące 
jego konsekwencjami determinują zmiany cen ropy naftowej?” oraz „Jakie jeszcze 
okoliczności związane z regionem działań zbrojnych warunkują zmiany notowań 
surowca?”. 

Zgłębienie problemu wymaga przedstawienia chronologicznego szkicu histo-
rycznego zawierającego zestawienie konfliktu z obowiązującymi w tym okresie 
cenami surowca oraz informacje na temat ówczesnych wielkości konsumpcji i wy-
dobycia ropy naftowej. 

 
Konflikty a cena 
Po zakończeniu II wojny światowej średnie roczne ceny ropy naftowej ukształ-

towały się na poziomie 1,05 USD w 1945 roku, 1,12 w 1946 i 1,90 w 1947 roku za 
baryłkę. Wartości te, uwzględniając czynnik inflacyjny, odpowiadają obecnym od 
13 do 15 USD. 

 
Tabela nr 1. Roczne ceny ropy naftowej w latach 1945 – 1949 (dane7). 
 

Rok USD/bbl 
1945 1,05 
1946 1,12 
1947 1,90 
1948 1,99 
1949 1,78 
1950 1,71 

Źródło: US Energy Information Administration, op. cit. 
 
Pierwszym otwartym konfliktem zbrojnym w regionie była wojna będąca na-

stępstwem proklamacji niepodległości Izraela. W obszar nowo powstałego państwa 
żydowskiego wtargnęły wówczas równocześnie wojska siedmiu państw arabskich: 
Egiptu, Jordanii, Iraku, Syrii, Libanu, Arabii Saudyjskiej8 i Jemenu. Potencjalna 
przewaga leżała zdecydowanie po ich stronie. W konfrontacji z dobrze zorganizo-
wanymi, sprawnymi i mobilnymi siłami żydowskimi okazali się „politycznie niedoj-
rzali, psychologicznie nieprzygotowani, wojskowo niewypróbowani, społecznie 
zacofani i gospodarczo niedorozwinięci”.9 Na tej kanwie nawet wszechstronna 
pomoc, udzielana im przez rząd w Londynie, nie była w stanie doprowadzić ich do 
zwycięstwa.10 Ponieśli druzgocącą klęskę. Zamiast wymazać z mapy politycznej 

                                                        
7 Dla „Arabian Light” w oparciu o BP Statistical Review. W: http://www.eia.doe.gov/.../BPCrudeOil 

Prices.xls (pobrano: 25 06 2010) 
8 Udział Arabii Saudyjskiej określić należy jako czysto symboliczny. Na froncie palestyńskim walczyły 

bowiem zaledwie 2 bataliony wojsk tego kraju (patrz: J. Zdanowski: Arabia Saudyjska. Warszawa 
2004, s. 143) 

9 Wg niezwykle trafnej definicji arabskiego historyka Nabiha Amina Farisa (patrz: N.A. Faris: The Arab 
Countries of West Asia in the Twentieth Century. W: „Journal of Word History”. 1959, t. V, nr 1, s. 233 

10 G.S. Nikitina: Palestina posli wtoroj mirowoj wojny. Obrazowanie gosudarstwa Izrael i jego wniejsznia-
ja politika w 1949–1951 gg. W: Meżdunarodnyje otnoszenija na Bliżniem i Sredniem Wostoke posle 
wtoroj mirowoj wojny. 40–50 gody. Moskwa 1974. s. 188 
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świata Izrael, przyczynili się do poszerzenia przezeń dotychczasowego stanu po-
siadania.11. 

Wojna pozostała praktycznie bez wpływu na ceny ropy. Średnia cena roczna 
w 1948 roku, czyli w okresie prowadzenia zmagań wyniosła 1,99 USD.12 Analizując 
całą sytuację, wyjaśnienie braku znaczenia dla notowań baryłki surowca nie wyda-
je się proste. Wstępnie warto zwrócić uwagę na pewne okoliczności, które, jak się 
wydaje, nie mogły pozostawać bez związku z rezultatem ostatecznym. Na pewno 
należy do nich obszar działań zbrojnych. Prowadzone były one w jedynym z nie-
licznych zakątków Arabskiego Wschodu, który nie obejmował terenów wydobycia 
surowca. Nikłe było też prawdopodobieństwo, aby znalazły się one w obrębie tea-
tru wojny, biorąc pod uwagę cele uczestniczących w starciach stron. Nie mniejsze 
znaczenie odgrywały też kwestie własnościowe oraz częściowo nieadekwatnie 
niski do potencjału stan wykorzystania surowca wydobywanego z bliskowschod-
nich złóż w zaopatrzeniu rynków charakteryzujących się największą jego kon-
sumpcją. 

Udział państw producentów w konflikcie niczego tu nie zmieniał. Rządy Arabii 
Saudyjskiej oraz Iraku, krajów posiadających największe pokłady surowca na 
Arabskim Wschodzie, z których też wydobywano go najwięcej w regionie, były 
bowiem w tym czasie praktycznie jedynie nominalnymi właścicielami wydzierża-
wianych towarzystwom naftowym gruntów. Prawdziwymi dysponentami pól i prze-
mysłu rafineryjnego pozostawały wielkie kompanie ITN – w Iraku,13 i Aramco – 
w Arabii Saudyjskiej. Wojna toczona do niedawna na obszarze mandatu palestyń-
skiego w żadnej mierze nie naruszała ich interesów. W rezultacie zupełna bierność 
czy też neutralność rynku wobec wydarzeń może być uznana za konsekwencję 
braku jakiegokolwiek wpływu państw angażujących swe siły zbrojne w konflikcie 
tak na podaż, jak i na sam proces produkcji. Przedstawiona propozycja interpreta-
cji mogłaby być oczywiście jeszcze pogłębiona. Niemniej i na tym poziomie dobrze 
tłumaczy przypadek, który to jasno i dobitnie zaprzecza stereotypowi, jakoby każdy 
konflikt zbrojny, a tym bardziej toczony na obszarze Bliskiego Wschodu miał wpływ 
na cenę ropy naftowej. 

Czy zatem rzeczywiście kluczowe znaczenie w przypadku konfliktu zbrojnego 
toczonego przez państwa naftowe ma struktura własnościowa? 

W 1950 roku Aramco przystało na zmianę umów koncesyjnych. Po renego-
cjacji 50% wpływów z wydobycia surowca przypadło odtąd monarchii saudyjskiej. 
W marcu 1951 roku irański Medżlis podjął decyzję o nacjonalizacji AIOC, choć dwa 
i pół roku później po zamachu stanu doszło do anulowania ustawy nacjonalizacyj-
nej. Zmiany objęły także Irak i działający tu ITN, będący własnością brytyjską. Naj-
pierw premier Nuri as-Said ogłosił konieczność „przedyskutowania w najbliższym 
czasie z władzami Towarzystwa podniesienia sum opłat za dzierżawę, otrzymywa-

                                                        
11 Ibidem 
12 US Energy Information Administration. W: http://www.eia.doe.gov/.../BPCrudeOilPrices.xls (pobrano: 

25 06 2010) 
13 W 1928 roku, gdy po odkryciu w roku poprzednim bogatych złóż naftowych pod Kirkukiem doszło do 

podpisania układu o Czerwonej Linii (J.C. Hurewitz; Diplomacy in Near and Middle East. Princeton 
N.Y. 1956, s. 161–175) i zamiany Tureckiego Towarzystwa Naftowego w Irackie Towarzystwo Nafto-
we, w którym amerykańskie Standard Oil of New Jersey oraz Socony Vacuum miały 23,75% udziału. 
Pozostałymi udziałowcami byli Anglo–Persian Oil Co., Royal Dutch Sheel, Compaignie Francaise des 
Petroles – wszystkie po 23,75% oraz z 5 % udziałem prywatne Partizipations&Investmens Co., silnie 
związane z interesami brytyjskimi. 
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ną od zagranicznych przedsiębiorstw z tytułu udzielonej im koncesji, do poziomu 
wypłacanego w ościennych krajach i stworzenia własnego przemysłu petroche-
micznego”.14 Wkrótce też 26 lipca 1951 roku podpisano stosowną umowę.15 Rząd 
iracki dopiął swego.16 Zagwarantował sobie równy udział w zyskach z eksploatacji 
tutejszych złóż naftowych zamiast wypłacanych mu dotąd 4 szylingów od każdej 
wydobytej tony ropy.17 Ponadto ITN zobowiązywało się po kosztach własnych 
zaopatrywać w surowiec państwowe rafinerie.18 

Żadne z wymienionych wydarzeń nie zmieniło jednak nominalnej ceny rocz-
nej, która w latach 1950 i 1951 roku wynosiła 1,71 USD/bbl.19 Również panujące 
wówczas krótkookresowe trendy nie uległy większym wahaniom. 

W początku 1955 roku doszło do izraelskiego ataku na Strefę Gazy oraz do 
trwających przez półtora roku kryzysu sueskiego i działań wojennych w strefie Ka-
nału. Oba te wydarzenia pozostały zupełnie bez wpływu na światowe ceny ropy 
naftowej. Notowania surowca stabilnie i niezmiennie utrzymywały się na średnim 
rocznym poziomie 1,93 USD/ bbl od 1953 po 1956 rok.20 Nawet wyłączenie Kanału 
Sueskiego z frachtu morskiego nie zmieniło niczego w tej sferze. 

Propozycja wyjaśnienie tego stanu rzeczy uwzględniać mogłaby trzy nakłada-
jące się na siebie czynniki: 

- nadal drugorzędną pozycję Bliskiego Wschodu w dziedzinie wydobycia ro-
py naftowej względem regionu Ameryki Północnej i Europy w latach pięć-
dziesiątych; 

- niewielki, zawężony do strajkowych akcji protestacyjnych w Iraku i Kuwej-
cie, wpływ działań zbrojnych na funkcjonowanie kompanii naftowych w re-
gionie; 

- ograniczoną rolą Kanału Sueskiego jako drogi eksportu bliskowschodniej 
ropy. 

Podobnie, jak w przypadku wojny arabsko – izraelskiej, zaprzeczyć należy tu 
twierdzeniu o każdorazowym wpływie konfliktu zbrojnego w regionie Bliskiego 
Wschodu na notowania giełdowe ropy naftowej. Niewiele natomiast na podstawie 
wydarzeń lat 1955-1956 na Bliskim Wschodzie wnioskować można na temat roli, 
jaką odgrywa udział w działaniach wojennych państw producentów oraz poruszo-
nych kwestii własnościowych. Choć konflikt sueski nastąpił już po wejściu w życie 

                                                        
14 A.F. Fiedczenko, op. cit., s. 136 
15 Pozostawało otoczone ścisłą tajemnicą. Nawet w fachowych tytułach ograniczono się do lakonicz-

nych komentarzy typu „rząd iracki odtąd otrzymywać ma znacznie większe środki niż dotychczas” (patrz: 
„The Financial Times”. 25 lipca 1951, s. 2) 

16 A. Ross: Iraq Breaks Off Oil Accord Talks With Company Owned by British. W: „The New York Times”. 28 
lipca 1951, s. 1 

17 Treść układu patrz: „Word Petroleum”. 1952, nr 10, s. 75–76; oraz Iraq Reaches Accord With Oil Con-
cerns. „The New York Times”. 14 sierpnia 1951, s. 1. Podział zysków 50% / 50% stawał się standar-
dem w porozumieniach z kompaniami naftowymi (patrz: A.E. Primakow, op. cit., s. 17). 

18 oraz rozszerzyć zakres szkoleń dla miejscowych kadr pracowniczych (patrz: O.G. Gerasimow, op. 
cit., s. 46). Zarząd Towarzystwa zadeklarował też podjęcie działań na rzecz poprawy warunków 
mieszkaniowych zatrudnianego personelu (patrz: The Middle East 1955, s. 127). Stosowne podpisy 
pod dokumentem złożono 13 sierpnia 1951 roku, dopiero wtedy też jasne stały się szczegóły umowy 
(Word Petroleum 1952, op. cit.) 

19 US Energy Information Administration. W: http://www.eia.doe.gov/.../BPCrudeOilPrices.xls (pobrano: 
25 06 2010) 

20 Iibidem. 
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nowych porozumień koncesyjnych, nie stwarza jednak podstaw, by analizować na 
jego przykładzie wpływ wspomnianych umów na notowania baryłki ropy naftowej, 
gdyż żadne z wymienionych państw nie uczestniczyło w nim. 

Średnia ceny rocznej w 1958 roku wyniosła 1,91 USD/bbl. Oznaczało to nie-
znaczny 10% wzrost w stosunku do 1957 roku. Kurs ten utrzymał się również 
w 1959 roku.21 W kontekście bliskowschodnim zmianę tę przypisać można nie-
pewności co do dalszych losów irackich złóż po zwycięstwie rewolucji republikań-
skiej w tym kraju i objęciem władzy przez A.K. Kasima.22 Bliższe prawdy zdaje się 
wyjaśnienie oparte na oddziaływaniu czynnika o charakterze czysto ekonomicz-
nym, a mianowicie niepewnością gospodarczą wraz z pojawieniem się pierwszych 
symptomów recesji zza oceanu. 

Lata sześćdziesiąte XX wieku można określić jako czas absolutnej stabilności 
w przypadku nominalnej średniej rocznej ceny ropy. Baryłka surowca w latach 
1961-1969 niezmiennie kosztowała 1,80 USD.23 

Mające miejsce w tej dekadzie potężne wstrząsy polityczne, nawet takie, jak 
kryzys kubański, niosące za sobą bezpośrednie zagrożenie dla globalnego pokoju, 
nie wpłynęły na zmianę cen surowca choćby o centa. Identycznie przedstawiała się 
sytuacja z konfliktami zbrojnymi. Incydent w Zatoce Tonkijskiej i zaangażowanie 
Stanów Zjednoczonych w wojny wietnamskie pozostały zupełnie neutralne dla na 
notowania ropy. Analogicznie do sytuacji z początku poprzedniej dekady, gdy to-
czyła się wojna koreańska, okresy rozejmu czy też intensyfikacji działań zbrojnych 
nie odzwierciedlały się w giełdowej cenie baryłki ropy. 

Wojna sześciodniowa, toczona między 5 a 10 czerwca 1967 roku, nie odbie-
gała tym pod względem niczym od wymienionych konfliktów. Żadnej roli nie ode-
grał tak region zmagań, jak i prowadzenie działań zbrojnych na obszarach stano-
wiących bezpośrednie sąsiedztwo eksploatowanych pól naftowych. Wszystko to 
zostało niemalże zignorowane przez rynek. 

Nawet tak potencjalnie ważkie dla niego zdarzenia, jak zamkniecie części 
dróg transferu ropy – Kanału Sueskiego oraz rurociągu TAPINE – nie przyczyniło 
się do wzrostu cen. Biorąc pod uwagę długoterminowe konsekwencje obu tych 
zdarzeń, krótki okres trwania konfliktu nie do końca uznać można za okoliczność 
łagodzącą reakcję światowej gospodarki, a precyzyjniej jej całkowity brak. 

Po raz kolejny nie potwierdziło się twierdzenie o każdorazowym wpływie kon-
fliktu zbrojnego w regionie Bliskiego Wschodu na notowania giełdowe ropy nafto-
wej. Podobnie rzecz przedstawia się w przypadku założenia dotyczącego roli, jaką 
odgrywa udział w działaniach wojennych państw producentów oraz poruszonych 
kwestii własnościowych. Żadna z nich w najmniejszym stopniu nie zaważyła na 
kursie notowań ropy naftowej. 

Proponowane wyjaśnienie nie odbiega od zaprezentowanego uprzednio dla 
przypadku konfliktu o Kanał Sueski: 

- nadal drugorzędna pozycja Bliskiego Wschodu jako źródła zaopatrzenia 
regionu Ameryki Północnej i Europy; 

- niewielki wpływ działań zbrojnych na funkcjonowanie kompanii naftowych 
w regionie; 

- ograniczona rola Kanału Sueskiego oraz naftociągu TAPINE jako drogi za-
                                                        
21 Ibidem 
22 Oil Flow Normal, London Hears. W: „The New York Times”. 25 lipca 1958, s. 5 
23 US Energy Information…, op. cit. 
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opatrzenia w bliskowschodnią ropę naftową Europy i Stanów 
Zjednoczonych. 

Wojna październikowa w 1973 roku (Jom Kippur), biorąc pod uwagę teren 
działań wojennych, głównych uczestników zmagań oraz końcowy rezultat, nie po-
winna była mieć innego wpływu na cenę ropy naftowej, niż poprzednie wojny arab-
sko – żydowskie. 

Stało się jednak inaczej. Średnia cena roczna ropy naftowej podniosła się 
trzykrotnie: z 3,29 na 11,58 USD/bbl.24 Doszło do tego, choć pod względem zakre-
su terytorialnego oraz składu uczestniczących w nim państw, konflikt ten nie różnił 
się zasadniczo od poprzedniego. W porównaniu do stanu z 1967 roku w sposób 
zasadniczy zmieniła się natomiast struktura własnościowa eksploatowanych złóż 
na Arabskim Wschodzie oraz udział regionu w globalnym wydobyciu. 

Stąd też właśnie uzasadnione wydaje się wskazanie obu tych elementów przy 
wyjaśnieniu powodów odmiennego niż w opisywanych dotąd konfliktach zachowa-
nia rynku. Proponowana interpretacja przyczyn wzrostu notowań kursu baryłki ropy 
naftowej to: 

- zmiana struktury własnościowej (nacjonalizacja przemysłu wydobywczego 
w Iraku) oraz nowych formuł porozumień koncesyjnych (Kuwejt, Arabia 
Saudyjska); 

- znaczący wzrost udziału bliskowschodniej ropy w światowym wydobyciu 
w stosunku sytuacji z 1967 roku. 

Oczywiście w pierwszym z wymienionych przypadków nietrudno dostrzec da-
lekosiężne konsekwencje wojny sześciodniowej. Rządząca w Iraku od 1966 roku 
ekipa prezydenta R. Arifa skompromitowała się w 1967 roku. Dokonany przewrót 
wojskowy przez baasistów był niczym innym, niż konsekwencją tego blamażu. 
Nowy reżym przystąpił do działań na rzecz przejęcia kontroli nad miejscowym wy-
dobyciem. W rezultacie tych zabiegów 1 czerwca 1972 roku znacjonalizowano 
największe w kraju Irackie Towarzystwo Naftowe, a w następnym roku majątki 
kolejnych potentatów branży: Mosulskiego Towarzystwa Naftowego, Standard Oil 
of New Jersey, Mobil Oil, Gulbelkian oraz znaczącej części udziałów Royal Dutch. 

W 1972 roku na forum OPEC Arabowie zażądali, by importerzy, dewaluując 
swe pieniądze, renegocjowali porozumienia zawarte z eksporterami. Zmienił się 
tez stosunek eksporterów do wykorzystywania zysków. Dotąd zadawalali się, inka-
sując gotówkę, teraz walczyli o udziały w koncernach, a nawet o prawa własności. 
Postanowiono pierwotnie wykupić 25% udziałów głównych firm naftowych. Limit 
ten po 1982 roku podniesiono docelowo do 51%. Zresztą koncerny znajdowały się 
w innej sytuacji niż państwa importerzy. W odróżnieniu od ograniczenia bądź 
wstrzymania dostaw podwyżki cen nie przynosiły im szkody.25 W kontekście niniej-
szych wydarzeń rok 1971 uznaje się powszechnie za kończący okres pełnej kon-
troli nad rynkami naftowymi przez Stany Zjednoczone jako największego produ-
centa a zarazem konsumenta surowca w świecie. 

Analiza porównawcza przypadków wojny październikowej 1973 roku oraz 
czerwcowej 1967 roku i wcześniejszych opisanych nie potwierdza założenia, 
w myśl którego to konflikt zbrojny w regionie Bliskiego Wschodu prowadzi nieo-
                                                        
24 US Energy Information…, op. cit.; Crude Oil Prices by Selected Type. 1970-2009. 

W: http://www.eia.doe.gov/emeu/aer/pdf/pages/sec11_15.pdf 
25 M. Brown: The Nationalization of the Iraqi Petroleum Company. W: „International Journal of Middle 

East Studies”. Cambridge 1979, Vol 10, No 1, pp107-124 



117 
______________________________________________________________________________ 

dzownie do zmian notowań cen ropy naftowej. Żaden poprzedni nie przyniósł bo-
wiem takich właśnie reperkusji. Nie daje też podstaw, aby uznać jako siłę sprawczą 
zaistnienia takiej sytuacji na zasadzie conditio sine qua non uczestnictwo państw 
producentów. Choć w wojnie październikowej 1973 roku oba te elementy wystąpi-
ły, a cena baryłki surowca znacząco została podniesiona, to jedynymi zmiennymi w 
stosunku do konfliktów toczących się w latach 1948 – 1967 pozostawał udział re-
gionu bliskowschodniego w światowym wydobyciu ropy naftowej oraz struktura 
własnościowa. 

Reasumując dotychczasowe rozważania, można na tej podstawie wysunąć 
konkluzję, zgodnie z którą w latach 1948-1975 to nie walki zbrojne, lecz zmiany 
struktury własnościowej będące konsekwencjami konfliktu determinowały wzrost 
cen. Ponadto, co wydaje się niezmiernie interesujące, zważywszy na obecne rea-
lia, do połowy lat siedemdziesiątych XX wieku decydującym czynnikiem oddziały-
wania cenowego pozostawała nie tyle wielkość zasobów na obszarze konfliktu, co 
aktualny oraz planowany udział wydobycia surowca z tego terenu na światowym 
rynku. 

 
Rysunek nr 3. Ceny ropy naftowej w latach 1947 – 1973 na tle kluczowych wydarzeń 

politycznych i gospodarczych w świecie 
 
W 1979 roku upadły rządy szacha w Iranie. Cena baryłki (średnia roczna cena 

– 13,6 USD/bbl., średnia za styczeń 1979 roku – 13,08 USD/bbl) poszybowała do 
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pułapu 30,03 USD/bbl.26 Wzrost cen niewątpliwie związany był z rewolucją i osta-
tecznie przejęciem władzy przez przywódców religijnych. 

Iracka agresja na Iran we wrześniu 1980 roku pociągnęła za sobą dalszy 
wzrost cen do 35,69 USD/bbl w 1980 roku. Jak się miało okazać, była to najwyż-
sza roczna średnia do końca wieku. 

Proponowane wyjaśnienie zmian notowań baryłki ropy to: 
- zmiana struktury własnościowej (nacjonalizacja przemysłu wydobywczego 

w Iranie); 
- dalszy znaczący wzrost udziału bliskowschodniej ropy w światowym wydo-

byciu; 
- poważny wpływ działań zbrojnych na funkcjonowanie przemysłu wydobyw-

czego w Iranie i Iraku (obustronne ataki na instalacje i infrastrukturę nafto-
wą); 

-  zagrożenie dla frachtu naftowego w Cieśninie Ormuz. 
Casus ten może zostać uznany za potwierdzenie tezy przypisującej znaczenie 

oddziaływania na rynki nie tyle wielkości zasobów na obszarze konfliktu, co aktual-
nego oraz planowanego udziału wydobycia surowca z tego terenu na światowym 
rynku. 

Stany Zjednoczone, największy konsument surowca na świecie, po wzroście 
ceny baryłki ropy powyżej 30 USD/bbl ograniczyły wówczas swój import z niemal 
ośmiu milionów baryłek dziennie w 1979 roku do około pięciu i pół miliona. Według 
analiz zawartych w raportach amerykańskiego Departamentu Skarbu idealna cena 
ropy powinna oscylować wokół dwudziestu dolarów za baryłkę. Jak łatwo obliczyć, 
obniżając o siedemnaście dolarów cenę baryłki ropy, Stany Zjednoczone były 
w stanie zaoszczędzić, utrzymując import na niezmienionym minimalnym poziomie, 
prawie sto milionów dolarów dziennie, czyli niemal trzydzieści pięć miliardów rocz-
nie.27 

Wzrost cen ropy naftowej miał miejsce tylko w pierwszych miesiącach konflik-
tu. Był to rezultat obaw, jakie początkowo wywołały informacje o wzajemnych ata-
kach iracko – irańskich na instalacje naftowe. Począwszy od wiosny 1981 roku 
cena baryłki surowca systematycznie zaczęły spadać. Obniżka spowodowana była 
zmniejszeniem konsumpcji w świecie. Recesja przyczyniła się do globalnego obni-
żenia popytu. Zużycie z ponad 63 mln baryłek dziennie w 1980 roku obniżyło się 
do niespełna 59 mln baryłek w 1983 roku. Wydobycie obniżyły także inne państwa 
regionu: pułap konsumpcji z końca lat siedemdziesiątych osiągnięty został dopiero 
w 1986 roku. W okresie tym konflikt iracko-irański wymuszał nie tylko na walczą-
cych stronach, lecz także na innych państwach regionu zwiększenie wydobycia 
ropy celem zdobycia środków na zakup broni. W okresie wojny iracko – irańskiej 

                                                        
26 Crude Oil Prices by Selected Type, 1970-2009. W: http://www.eia.doe.gov/emeu/aer/txt/ptb1107.html 

a także World Crude Oil Prices. W: http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/pet_pri_wco_k_w.htm 
27 Wspomnianymi opracowaniami Departamentu Skarbu zainteresowała się Rada Bezpieczeństwa 

Narodowego. „Niższe ceny ropy – wspominał ówczesny sekretarz obrony Caspar Weinberger – rów-
nały się praktycznie obniżeniu podatków”. Zgodnie z sugestiami zawartymi w podsumowaniu raportu 
przygotowanego przez Departament Skarbu, obniżenie ceny ropy do 20 dolarów za baryłkę „przynio-
słoby znaczną korzyść całemu narodowi [...] Wstępnym efektem obniżenia ceny ropy byłby zasadni-
czy transfer dochodów od zagranicznych producentów do amerykańskich użytkowników ropy. Ozna-
czałoby to bezwzględny wzrost amerykańskiego dochodu i siły nabywczej. Niższa cena ropy oznacza 
transfer dochodu do tego kraju, większy udział w dostępie do światowych zasobów”. Patrz: P. Schwe-
izer: Victory czyli Zwycięstwo. Tajna historia świata lat osiemdziesiątych. Warszawa 1994, s. 153 
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cena baryłki ropy obniżyła się ponad dwukrotnie z przeszło 35 dolarów do niespeł-
na 15 dolarów.28 

 

 
Rysunek nr 4. Roczne ceny ropy naftowej w latach trwania wojny iracko- irańskiej. 
Źródło: Opracowanie własne 
 
Wahania, a precyzyjniej spadek, notowań ropy naftowej po roku 1980 to 

oczywiście wpływ oddziaływania praw popytu i podaży. Zachowanie rynku było 
jednak w sposób dotąd niespotykany kreowane przez czynniki polityczne. Krocio-
we oszczędności i poprawa koniunktury gospodarczej nie były jedynymi korzy-
ściami, jakie Stany Zjednoczone mogły zyskać na niższej cenie ropy. Spadek ceny 
tego surowca traktowano jako ważny element zimnowojennej rozgrywki. Dla 
Związku Radzieckiego eksport ropy naftowej stanowił podstawowe źródło pozy-
skania dewiz. Każda jednodolarowa podwyżka ceny baryłki ropy przysparzała 
Kremlowi do miliarda dolarów dodatkowego zysku. Mechanizm ten działał również 
w przeciwnym kierunku. Spadek cen ropy obniżał dochody budżetowe w Związku 
Radzieckim. W przeciwieństwie do pozostałych producentów, Moskwa nie mogła 
utrzymywać swych wpływów ze sprzedaży na stałym poziomie, zwiększając wydo-
bycie, gdyż osiągnęła maksymalny pułap swych możliwości w tej dziedzinie. Ro-
nald Reagan – zdaniem członka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Billego Clarka 
– zdawał sobie w pełni sprawę, że eksport energii jest podstawowym składnikiem 
corocznych dochodów Moskwy w twardej walucie. Jedynym dostępnym dla Wa-
szyngtonu narzędziem obniżenia cen ropy naftowej było zmuszenie do zwiększe-
nia wydobycia państw, które znajdowały się w orbicie wpływów amerykańskich. 
Sugerował to raport Departamentu Skarbu: „[gdyby Arabia Saudyjska i państwa 
Półwyspu Arabskiego – przyp. P.K.] z dostępnymi zasobami ropy zwiększyły wy-
dobycie od 2,7 do 5,4 miliona baryłek dziennie, spowodowałoby to obniżenie ceny 
ropy na rynku światowym o około 40%, co w efekcie byłoby bardzo korzystne dla 
Stanów Zjednoczonych”.29 

Analizując całokształt wpływu wojny iracko – irańskiej na wahania cen ropy 
naftowej, uprzednią propozycję wyjaśnienia wskazane byłoby rozszerzyć o czynnik 
dający się określić mianem oddziaływania politycznego – presji, jaką wywierały 
Stany Zjednoczone na państwa Półwyspu Arabskiego w kwestii zwiększenia wy-
dobycia. 
                                                        
28 US Energy Information…, op. cit. 
29 P. Schweizer, op. cit., s. 153 
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Konsekwencje wojny dla rynku naftowego nie ustały wraz z zakończeniem 
działań zbrojnych na frontach. Państwa regionu z miesiąca na miesiąc podnosiły 
wydobycie. Palma pierwszeństwa w tłoczeniu na rynek dodatkowej ropy należała 
wówczas do Arabii Saudyjskiej i Kuwejtu. Oba państwa te bojkotowały wcześniej 
ustalone w ramach OPEC limity wydobycia, przyczyniając się do znacznej nadpro-
dukcji surowca. W przypadku Kuwejtu zwiększenie w tym czasie podaży nawet 
kosztem mniejszego zysku od sprzedanej baryłki miało sens. Nadprodukcja była 
bowiem w dużej mierze wynikiem przyśpieszonej eksploatacji złoża Ar-Rumajla, 
którego jedynie wierzchołek znajdował się w Kuwejcie, a przytłaczająca większość 
należała do Iraku. 

Decyzję o zwiększeniu wydobycia stąd ropy szejkanat podjął zaledwie dzień 
po zawarciu zawieszenia broni na froncie iracko – irańskim. Narzucone tempo 
eksploatacji Ar-Rumajla nie pozostawało bez związku z obawami o ewentualną 
reakcję Iraku, całkowicie dotąd zaabsorbowanego konfliktem z Iranem i pragma-
tycznie nie zwracającego uwagi na proceder uprawiany przez południowego sąsia-
da. Ten stan rzeczy nie mógł jednak trwać wiecznie. Od momentu, gdy rząd 
w Bagdadzie parafował układ z Iranem kończący działania zbrojne, podniesienie 
ze strony Iraku sprawy eksploatowanego złoża, które uznawał on za integralną 
część własnych zasobów naftowych, stanowiło jedynie kwestię czasu. Kuwejt naj-
wyraźniej go nie marnował. Decyzja o przyśpieszonej eksploatacji złoża Ar-
Rumajla okazała się dla Kuwejtu fatalna w skutkach i w niespełna dwa lata od dnia 
jej wydania przyszło mu zapłacić za to słoną cenę. Zajęcie Kuwejtu przez Irak od-
czuli zresztą wszyscy importerzy ropy: w ciągu dziesięciu tygodni mimo istniejącej 
stale nadwyżki na rynku podrożała ona niemal dwukrotnie z 20 dolarów za baryłkę 
płaconych w końcu lipca 1990 roku do 40 w pierwszej dekadzie października. 

Wysoki poziom cen ropy już w kilka dni po irackiej aneksji na Kuwejt okazał 
się sporym zaskoczeniem dla Białego Domu i, co należy wyraźnie podkreślić, jedy-
nym niespodziewanym zdarzeniem związanym z sytuacją polityczną na Bliskim 
Wschodzie latem 1990 roku. Zresztą zgodnie z prawdą tego ruchu cen w górę nie 
dało się wyjaśnić w oparciu o wskaźniki ekonomiczne. 

Podjęcie przez Sekretariat Stanu dyskusji na temat możliwości eskalacji kon-
fliktu iracko-kuwejckiego na obszar Arabii Saudyjskiej wywołała trudne do okiełza-
nia popłoch i ferment na rynkach paliwowych. Ceny jednego dnia pięły się w za-
wrotnym tempie w górę, a nazajutrz równie szybko spadały. Nawet krótkotermino-
we prognozy okazywały się po kilku dniach zupełnie bezwartościowe, tak np. druga 
dekada października rozpoczynała się ceną bliską 40 dolów za baryłkę, a trzecia 
od 28, by zakończyć się poziomem bliskim 35 dolarom. Początek operacji „Pustyn-
na burza” położył kres iracko-kuwejckiej wolnej amerykance wokół złóż Ar-
Rumajla, wprowadzając natychmiastową stabilizację na rynku paliwowym. Nie-
spełna kilka godzin po pierwszym bombardowaniu Bagdadu nastąpił bodaj naj-
większy notowany dotąd w historii spadek cen ropy, która jednej doby potaniała 
o ponad 10 dolarów na baryłce. Po kolejnych 24 godzinach obniżyła się już poniżej 
magicznego wtedy poziomu 20 dolarów za baryłkę. 
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Rysunek nr 5. Ceny ropy w pierwszych dniach operacji „Pustynna Burza” (USD za ba-

ryłkę). 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie International Energy Annual 2005.30 
 
Proponowane wyjaśnienie zmian notowań baryłki ropy będące rezultatem 

działań zbrojnych przeciw Irakowi w 1991 roku to: 
- zmiana struktury własnościowej; 
- dalszy znaczący wzrost udziału bliskowschodniej ropy w światowym wydo-

byciu; 
- poważny wpływ działań zbrojnych na funkcjonowanie przemysłu wydobyw-

czego w Iraku i Kuwejcie; 
- zagrożenie dla frachtu naftowego w Cieśninie Ormuz; 
- oddziaływanie polityczne (na państwa Półwyspu Arabskiego dotyczące 

zwiększenia wydobycia). 
Nieprzypadkowo jest ono zupełnie zbieżne z sugerowanym dla poprzedniego 

konfliktu. Nie ujawnił się bowiem, jak się wydaje, żaden istotny czynnik oddziały-
wania na ceny naftowe w stosunku do już opisanych. 

Błyskawiczna reakcja rynku na wydarzenia frontowe stanowi kolejne potwier-
dzenie wspomnianej tezy o kluczowym znaczeniu udziału wydobycia surowca 
z tego terenu na światowym rynku oraz znaczeniu zmian w strukturze własnościo-
wej będących konsekwencją wojny. 

Z perspektywy czasu trudno dziś zanegować prawdę ukrytą w jednym z za-
słyszanych wówczas żartobliwych komentarzy pewnego analityka giełdowego: 
„Błysk bomb nad Bagdadem oświetlił przyszłość importerom naftowym.” Słowa te 
okazały się prorocze. Przez całe następne dziesięciolecie ceny ropy na świato-
wych giełdach determinowane były jedynie czynnikami ekonomicznymi. Koniec 
zimnej wojny przypieczętowany rozpadem Związku Radzieckiego pociągnął za 
sobą uwolnienie rezerw naftowych oraz zwiększenie ich podaży na rynku i utrzy-
manie stabilnego kursu oscylującego wokół poziomu 20 dolarów za baryłkę. 
W okresie pierwszej kadencji prezydentury B. Clintona ten pułap był już zresztą 

                                                        
30 US Energy Information…, op. cit.; Aktualnie część z danych dla transakcji gotówkowych pod szyldem 

Cushing, OK WTI Spot Price FOB (Dollars per Barrel) pod adresem http://tonto.eia.doe.gov/dnav/ 
pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RWTC&f=D (pobrano: 26.06.2010) 
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tylko z rzadka przekraczany, a w okresie drugiej udało się nawet sporadycznie 
zepchnąć średni dzienny kurs zakontraktowanej baryłki do 12 dolarów.31 

Od końca 1999 roku ceny zaczęły systematycznie piąć się w górę, stopniowo 
przekraczając w 2000 roku wyznaczony im wcześniej maksymalny poziom.32 

Indeksy notowań cenowych w okresie bezpośrednio poprzedzającym operację 
„Iracka Wolność” oraz w pierwszych dniach interwencji zachowywały się analo-
gicznie, jak na początku 1991 roku, gdy rozpoczynano „Pustynną Burzę”. 
W przededniu interwencji oscylowały nawet wokół podobnych wartości 32 dolarów, 
a po pierwszych bombardowaniach Bagdadu ceny spadły. Czwartego dnia po roz-
poczęciu operacji „Iracka wolność” ropa zdrożała i scenariusze lat 1991 i 2003 
zaczęły się wyraźnie rozchodzić. Odnotowana 24 marca 2003 roku zwyżka nie 
była bowiem jedynie rynkową korektą wcześniejszych spadków, lecz wyraźnym 
sygnałem trendu wzrostowego. Ceny ropy, miast powrócić do kursu sprzed opera-
cji „Iracka wolność” gdzieś w okolicach 2013 roku, znalazły się na nim już po nie-
spełna kwartale, pnąc się systematycznie w górę po dzień dzisiejszy. 

* * * 
Analizując relacje zachodzące między cenami ropy naftowej a konfliktami 

zbrojnymi mającymi miejsce na obszarze Bliskiego Wschodu po II wojnie świato-
wej, należy podkreślić ogromną dynamikę procesu. Ujawnia się ona między innymi 
poprzez obecność koniunkturalnych czynników oddziaływania na notowania baryłki 
ropy, zwykle jednorazowych, a co za tym idzie właściwych i towarzyszących wy-
łącznie konkretnemu epizodycznemu zdarzeniu ewentualnie serii takowych o po-
dobnym charakterze i specyfice np. atak na tankowiec czy też ciąg działań wymie-
rzonych w jednostki przewożące surowiec. Niemniej ich wpływ na poziom cen ropy 
daje się określić jako ograniczony tak czasowo, jak i wielkościowo. Zwykle zawęża 
się on do oddziaływania psychologicznego na rynki, przynosząc chwilowe roz-
chwianie na rynku, rzadziej krótko- czy średnioterminowe zmiany trendu. Co warte 
podkreślenia, znaczenie tychże czynników dla pierwszych dwóch dekad opisywa-
nego przedziału czasowego uznać należy za mniej niż znikomy, czy wręcz iluzo-
ryczny. 

Wydaje się natomiast wskazane przyznać słuszność twierdzeniu, zgodnie 
z którym to stałym i niezmiennie decydującym czynnikiem oddziaływania pozosta-
wała nie tyle wielkość zasobów na obszarze konfliktu, co aktualny oraz planowany 
udział wydobycia surowca z tego terenu na światowym rynku oraz struktura wła-
snościowa zlokalizowanego tu sektora wydobywczego. Tak też za sprawą długo-
trwałego procesu zamian, jakie następowały w obu tych sferach od lat siedemdzie-
siątych XX wieku, konflikty zbrojne toczone na Bliskim Wschodzie w istotny sposób 
bezpośrednio rzutowały już na światowe ceny ropy. 

                                                        
31 np. 15 i 16 czerwca 1998 roku, patrz: http://www.eia.doe.gov/emeu/international/oilprice.html bądź 

http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RWTC&f=D (pobrano: 26.06.2010) 
32 Wspomniane 20 USD/bbl 
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Bartosz DZIEWIAŁTOWSKI-GINTOWT 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

GRECJA WOBEC KRYZYSU JUGOSŁOWIAŃSKIEGO W LATACH 
DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU 

 
 
„Wiosna narodów” jesienią 1989r., załamanie się systemu komunistycznego 

i zjednoczenie Niemiec wywarły olbrzymi wpływ na losy państwa jugosłowiańskie-
go i zapoczątkowały jego faktyczny rozkład. Od śmierci Josipa Broz-Tity w 1980r. 
w federacji jugosłowiańskiej utrzymywanej dotąd silną ręką przez charyzmatyczne-
go marszałka dały znać o sobie tendencje odśrodkowe. Od 1981r. trwały zamieszki 
w Kosowie, z którymi związkowe kierownictwo – poza użyciem sił policyjnych – nie 
potrafiło sobie poradzić. Wolne wybory przeprowadzone w jugosłowiańskich repu-
blikach w 1990r. pokazały silne dążenia nie tylko do demokracji i sprawiedliwości, 
ale i do narodowej suwerenności. W rezultacie dnia 25 czerwca 1991r. Słowenia 
i Chorwacja podpisały deklarację o niepodległości i wystąpieniu ze struktur pań-
stwa federacyjnego. Wybierając niezależność, liczyły na przyśpieszony rozwój, 
gdyż odpadały wydatki na pomoc dla mniej rozwiniętych republik (Bośnia, Czarno-
góra, Macedonia), wiele też sobie obiecywano po ewentualnym włączeniu obu 
państw w krwioobieg gospodarki zachodniej, co było dotąd utrudnione z uwagi na 
polityczne niezadowolenie Wspólnoty Europejskiej z powodu sytuacji w Kosowie.1 
Obydwie republiki zostały uznane przez Niemcy w grudniu 1991r., a miesiąc póź-
niej uczyniły to pozostałe państwa Wspólnoty Europejskiej. W marcu 1992r. nie-
podległość ogłosiła Bośnia i Hercegowina uzyskując uznanie międzynarodowe już 
na początku kwietnia. W tych warunkach 27 kwietnia 1992r. proklamowano 
w Belgradzie powstanie „nowej” Jugosławii złożonej z dwóch republik związko-
wych: Serbii i Czarnogóry.2 

Jednakże decyzją, która okazała się brzemienną w skutki dla stosunków grec-
ko-jugosłowiańskich, było wystąpienie z federacji jugosłowiańskiej Macedonii, 
gdzie 8 września 1991r. odbyło się referendum niepodległościowe, w którym 95% 
głosujących opowiedziało się za niepodległością. W związku z tym dnia 18 wrze-
śnia 1991r. Zgromadzenie Narodowe Macedonii (sobranie) proklamowało niepod-
ległość państwa na podstawie wyników referendum. Wydarzenia w Macedonii zaa-
larmowały władze serbskie i greckie, które nie uznały decyzji parlamentu w Skopje 
i na 21 września zaplanowały spotkanie w Atenach zapraszając na nie również 
przywódców Bułgarii.3 Zaniepokoiło to Macedończyków, którzy odnieśli wrażenie, 
                                                        
1 Szerzej na temat przyczynrozpadu Jugosławii zob. M. Waldenberg:rozbicie Jugosławii. Od separacji 

Słowenii do wojny kosowskiej. Warszawa 2003, s. 64 – 105 
2 B. Koszel: Konflikt na Bałkanach (1991 – 1999) a bezpieczeństwo europejskie. W: „Zeszyty Instytutu 

Zachodniego”. Poznań 2000, s. 19 i n. 
3 Przyczyny postępowania Greków mają związek z istniejącym w IV wieku p.n.e. imperium macedoń-

skim, którego twórcą był król Filip II, ojciec Aleksandra Wielkiego – wychowanka Greka Arystotelesa. 
Na tej podstawie Grecja traktuje Macedonię jako pojęcie greckie i część spuścizny narodowej. Kiedy 
greccy archeolodzy znaleźli w 1977r. w Verginie (koło Salonik) grób Filipa II, ojca Aleksandra Wielkie-
go, w Atenach zapanowało przekonanie, iż znaleziono koronny dowód na grecką przynależność Ma-
cedonii. W związku z tym, gdy w 1991r. Macedończycy ustanowili gwiazdę Verginy z nagrobka Filipa 
swoim godłem narodowym, wywołało to oburzenie Greków. Por. M. Krejčí: Macedonia. W: „Dziś”. 
1993, nr 10, s. 92. Macedończycy odpierają te zarzuty przez przypomnienie niechęci, jaką Ateńczycy 
obdarzali potężnych władców macedońskich w czasach ich ekspansji na południe. Koronnym dowo-
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że spotkanie ateńskie jest wstępem do układu o podziale Macedonii między jej 
sąsiadów. Uzasadnieniem tych obaw mógł być fakt, że na jej terytorium cały czas 
stacjonowały oddziały jugosłowiańskiej armii federalnej, które prezydent Macedonii 
Kiro Gligorov określił jako wojska okupacyjne.4 Prezydent Serbii Slobodan Mi-
lošević traktował Macedonię jako pełnoprawną strefę wpływów serbskich i nie za-
mierzał z niej rezygnować przez wycofywanie jednostek Jugosłowiańskiej Armii 
Ludowej (Jugoslovenska Narodna Armija – JNA) z republiki. Optymistycznie nie 
nastrajała też wypowiedź szefa greckiej dyplomacji Andonisa Samarasa w dniu 
referendum, kiedy to zarzucił władzom w Skopje „roszczenia terytorialne wobec 
Grecji”.5 Miary zagrożenia, w jakim znalazła się Macedonia u progu niepodległości, 
dopełniają liczby sił zbrojnych, jakie posiadali w tym okresie sąsiedzi. I tak Grecja, 
będąc członkiem NATO, dysponowała 180 tys. wojska, Serbia miała pół miliona 
żołnierzy, a Bułgaria 250 tysięcy.6 Na szczęście do zaplanowanego na 21 września 
spotkania w Atenach nie doszło, a to za sprawą prezydenta Bułgarii Żelju Żeleva, 
który najpierw zobowiązał się wobec rządu w Skopje do nieporuszania na spotka-
niu tematu Macedonii przez delegatów bułgarskich, ponieważ dyplomaci mace-
dońscy nie będą obecni. Później Żelev postanowił nie wysyłać w ogóle przedstawi-
ciela, w związku z czym spotkanie odłożono.7 

W roku 1992 nastąpiło wycofanie wojsk federalnych z terytorium Macedonii. 
Stosowne regulacje dwustronne w tej kwestii zapadły na spotkaniu prezydenta 
Gligorova z ministrem obrony narodowej Serbii Blagoje Adžiciem 24 lutego 1992r. 
Uzgodniono wówczas, iż dojdzie do wycofania wojsk jugosłowiańskich z Macedonii 
do 15 kwietnia tego roku. Mimo to już 19 marca macedońskie siły zbrojne przejęły 
ostatnie obiekty wojskowe po armii jugosłowiańskiej.8 Mimo to Milošević nie zrezy-
gnował z podziału Macedonii, gdyż zamierzał zrealizować sformułowaną przez 
siebie jeszcze w 1989r. ideę, według której wszędzie gdzie mieszkają Serbowie 
jest Serbia. W tym czasie niewielki odsetek mieszkańców republiki macedońskiej 
stanowili Serbowie.9 W związku z tym latem 1992r. serbski przywódca zapropono-
wał greckiemu premierowi Konstantinosowi Mitsotakisowi dokonanie podziału re-
publiki Macedonii między Grecję a nową Jugosławię. Jednakże tak radykalna 
i brutalna zarazem reakcja serbska na proklamowanie suwerennej państwowości 
macedońskiej, nie spotkała się z aprobatą strony greckiej.10 

W Macedonii odbierano te działania jako wstęp do stworzenia antymacedoń-
skiej osi Ateny – Belgrad i uczynienia z niej głównej ofiary jugosłowiańskiego kry-
zysu. Natomiast Jugosławia, poza planami swego przywódcy stworzenia „Wielkiej 

                                                                                                                                             
dem przeciwko greckości tych ziem są, zdaniem polityków macedońskich, mowy Demostenesa, który 
nazwał Filipa II barbarzyńcą. Przypuszczalnie też Grecy traktują Macedonię Egejską jako swegoro-
dzajurekompensatę za Trację Wschodnią i Anatolię, prowincje utracone w latach dwudziestych na-
rzecz Turcji. Pogląd ten potwierdza fakt licznego zamieszkiwania ludności greckiej w Tracji i Anatolii 
przed wojnami bałkańskimi i masowe przesiedlanie jej przezrząd grecki w latach 1922 – 1926 do Ma-
cedonii Egejskiej na podstawie umowy z Turkami o wymianie ludności. Por. I. Stawowy-Kawka, op. 
cit., s. 189 – 190 i 311 – 312. O innych przyczynach stanowiska Grecji w sprawie macedońskiej zob. 
takżerozdział III, podrozdział 2. 

4 D.M. Perry, op. cit., s. 124 –125 
5 Ibidem, s. 123 
6 W. Tochman: Jeszcze możemy spać. W: „Gazeta Wyborcza;. 12.09.1993, nr 221, s. 12 
7 D.M. Perry, op. cit., s. 127 
8 I. Stawowy-Kawka, op. cit., s. 309 
9 Ibidem, s. 302 – 303 
10 E. Znamierowska –rakk: Kwestia macedońska..., op. cit., s. 188 
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Serbii”, pragnęła także zamanifestować tradycyjną przyjaźń z Grecją, by ta w za-
mian zabiegała w ONZ o zniesienie embarga gospodarczego nałożonego na Jugo-
sławię w 1992r. w związku ze zbrodniami Serbów na ludności muzułmańskiej 
w Bośni.11 Dzięki temu w listopadzie 1993r. Grecja wraz z Rumunią i Bułgarią 
wspólnie wystąpiły na forum ONZ przeciwko embargu, które, jak argumentowano, 
uderzały w gospodarki trzech sąsiadujących z Jugosławią państw. Apele państw 
bałkańskich nie przyniosły jednak zmiany decyzji ONZ.12 

Warto wspomnieć, że w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie greccy politycy 
wielokrotnie uczestniczyli w misjach pokojowych. Na przykład w czasie prób reali-
zacji planu pokojowego Vance`a – Owena premier Grecji Mitsotakis uczestniczył 
w maju 1993roku w posiedzeniu skupštiny bośniackich Serbów, która miała zdecy-
dować o przyjęciu projektu. Podczas przemówienia wezwał on kategorycznie do 
bezwarunkowego zaakceptowania planu, który przewidywał podział Bośni na 10 
autonomicznych okręgów przy zachowaniu centralnego rządu.13 Eskalacja konfliktu 
bośniackiego w drugiej połowie 1993r. skłoniła Grecję do wystąpienia z propozycją 
wznowienia negocjacji pokojowych między walczącymi stronami w Salonikach. 
Grecy uzależnili je od wyniku rozmów międzynarodowych mediatorów z Miloševi-
ciem, zaplanowanych na połowę grudnia tego roku.14 Ponieważ rozmowy te za-
kończyły się fiaskiem do konferencji w Salonikach nie doszło. Z kolei w maju 
1994r. Grecja weszła w skład tzw. grupy kontaktowej państw, które miały skłonić 
bośniackich Serbów, muzułmanów i Chorwatów do przyjęcia projektu podziału 
Bośni i Hercegowiny według kryteriów: 51% terytorium przypaść miało federacji 
chorwacko-muzułmańskiej, a 49% bośniackim Serbom. Ostatecznie wszystkie 
strony konfliktu, pod naciskiem mocarstw zachodnich, w listopadzie 1995r. parafo-
wały w amerykańskim Dayton porozumienie o podziale Bośni i Hercegowiny we-
dług wyżej określonych warunków.15 

Również grecka prasa, głównie dzięki korespondencjom Leonidasa Hadžipro-
dromidisa, informowała opinię publiczną w Grecji o sytuacji w Jugosławii w sposób 
obiektywny, tzn. wolny od antyserbskich fobii obecnych szczególnie w prasie nie-
mieckiej.16 Wskazywał m. in., że przyczynyrozpadu Jugosławii miały podłoże eko-
nomiczne (pauperyzacja niektórych społeczeństw w SFRJ) oraz polityczne w wyni-
ku podsycania nacjonalizmów przez żądnych władzy polityków.17 Nie stronił jednak 
od krytyki postępowania najbliższych Grekom Serbów, którzy, jego zdaniem przy-
czynili się do rozpadu Jugosławii przez nacjonalistyczny styl ich polityki i zakusy 
„wielkoserbskie”.18 Do tego, jego zdaniem, dołożyła się niejednoznaczna postawa 
serbskiej cerkwi trawionej wewnętrznymi podziałami, na tle których widać było 
uleganie części hierarchów nacjonalizmowi.19 Pomimo tej krytyki Serbska Cerkiew 

                                                        
11 B. Koszel, op. cit., s. 20 
12 S.P.ramet: Balkan Babel: the desintegration of Yugoslavia from the Death of Tito to the Fall of Mi-

lošević. Boulder 2002, s. 215 
13 Bośniaccy Serbowie ostatecznie odrzucili ten plan. Por. M. Waldenberg, op. cit., s. 226 
14 E.rawa: Po gałązkę oliwną do Grecji. W: „Rzeczpospolita”. 9 XII 1993, s. 4 
15 B. Koszel, op. cit., s. 30 i 35 
16 Niemieckie środki masowego przekazu wykreowały wówczas obraz jednego wroga – Serba i skąpo 

informowały o gwałtach dokonywanych przez Chorwatów i bośniackich muzułmanów. Por. B. Koszel, 
op. cit., s. 15 – 16 

17 L. Hadžiprodromidis: Umorstwo Jugoslavije. Beograd 2000, s. 89 – 93 
18 Ibidem, s. 17 – 19 
19 Ibidem, s. 131 – 132 
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Prawosławna nie porzuciła swego politycznego zaangażowania m. in. przyjmując 
w kwietniu 1993r. premiera Mitsotakisa.20 

Niezależnie od tych opinii Grecja w latach 1992 – 1995 sprzeciwiała się uzna-
niu republiki Macedonii stosując przeróżne metody od blokady gospodarczej, po-
przez masowe demonstracje w większych miastach nawet po oskarżenia rządu 
w Skopje o chęć zbrojnego zagarnięcia Macedonii Egejskiej. Jednakże Macedonia 
do końca 1993r. została przyjęta do ONZ i uznana przez większość państw euro-
pejskich i Stany Zjednoczone. Na ostateczne porozumienie w konflikcie grecko-
macedońskim przyszło czekać aż do 13 września 1995roku, kiedy to pod amery-
kańskim naciskiem Grecja zawarła z Macedonią umowę tymczasową w siedzibie 
ONZ w Nowy Jorku. W umowie tej obydwie strony uznały się wzajemnie za niepod-
ległe i suwerenne państwa oraz zobowiązały się do ustanowienia stosunków dy-
plomatycznych na szczeblu ambasadorów.21 

W tych warunkach porozumienie na linii Skopje – Ateny pozwoliło na ułożenie 
stosunków Macedonii z „nową” Jugosławią. W październiku 1995r. Milošević 
oświadczył, że Serbia gotowa jest również porozumieć się ze swym południowym 
sąsiadem. Jednakże rozmowy w tej sprawie przeciągały się ze względu na stano-
wisko Grecji, która sprzeciwiała się uznaniu Macedonii pod nazwą Byłej Jugosło-
wiańskiej republiki Macedonii (Former Yugoslavrepublic of Macedonia – FYROM). 
Pod tą nazwą została ona przyjęta do ONZ w kwietniu 1993r.rząd w Belgradzie 
chciał jak najszybciej stać się pełnoprawnym partnerem reszty Europy, lecz oba-
wiał się że uznanie Macedonii może narazić na szwank przyszłe stosunki z Grecją. 
Pod koniec stycznia 1996r. szef jugosłowiańskiej dyplomacji Milan Milutinović spo-
tkał się w tej sprawie w Atenach z greckim odpowiednikiem Teodorosem Pangalo-
sem, który sprzeciwił się uznaniu przez Jugosławię Macedonii pod nazwą „FY-
ROM” i obiecał, że Grecja pomoże nowej Jugosławii powrócić do wspólnoty mię-
dzynarodowej. Mimo to kilka dni później rząd jugosłowiański przyjął projekt poro-
zumienia w sprawie normalizacji stosunków z Macedonią, a Milošević powiedział, 
że nie ma już żadnych przeszkód, aby Jugosławia traktowała Macedonię jako su-
werenne państwo.22 

W rezultacie dnia 8 kwietnia 1996r. doszło do wzajemnego uznania się repu-
bliki Macedonii i Federacyjnej Republiki Jugosławii. Oba kraje rozpoczęły tym sa-
mym politykę współpracy.23 Mimo, iż wcześniej Grecja, przez umowę z jesieni 
1995r. znormalizowała częściowo swoje stosunki z Macedonią, to decyzję nawią-
zania stosunków jugosłowiańsko-macedońskich przyjęto w Atenach negatywnie. 
Komunikat ministerstwa spraw zagranicznych stwierdzał, że uznanie państwa 
o nazwie Republika Macedonii „nie przyczyni się do zwiększenia stabilizacji 
w regionie i nie może być uznane za przyjazny gest w stosunku do Grecji”. Rów-
nocześnie Grecy przypominali, że w czasie największej międzynarodowej izolacji 
Serbii właśnie rząd w Atenach był głównym sprzymierzeńcem Serbii wśród krajów 
zachodnich.24 Jugosłowianie wyjaśniali swym greckim sojusznikom, że uznanie 

                                                        
20 S.P.ramet, op. cit., s. 258 
21 Pełny tekst układu w języku angielskim znajduje się na stronie Macedońskiego Centrum Badań Histo-

rycznych, Interim Accord between Hellenicrepublic andrepublic of Macedonia, 13 september 1995 – 
http://faq.macedonia.org/politics/interim.accord.html. (pobrano: 12.05.2002) 

22 S. Grzymski: Belgrad patrzy na Ateny. W: „Rzeczpospolita”. 30.01.1996, s. 3 
23 I. Stawowy-Kawka, op. cit., s. 311 
24 J. Stańczyk: Jugosławia (Serbia i Czarnogóra). W: „Europa Środkowo-Wschodnia”. 1996, nr 6, s. 109 
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Macedonii było konieczne dla normalizacji stosunków z członkami Wspólnoty Eu-
ropejskiej oraz dla zapoczątkowania procesu powrotu do społeczności międzyna-
rodowej. Tłumaczenia te jednak nie na wiele się zdały. Grecja potraktowała ugodę 
macedońsko-jugosłowiańską jako zdradę rządu w Belgradzie.25 Jednak mimo 
ochłodzenia stosunków między dwoma państwami 25 kwietnia 1996r. Grecja dołą-
czyła do państw, które uznały Jugosławię. Górę wzięła wówczas wieloletnia współ-
praca między dwoma państwami, a także wspólne problemy w stosunkach  
z Albanią.26 

Dowodem normalizacji stosunków grecko-jugosłowiańskich było podpisanie 
17 października 1996r. dwustronnej umowy o współpracy na wszystkich płaszczy-
znach między ministerstwami spraw zagranicznych Grecji i Jugosławii. W roku 
następnym z kolei obie strony podpisały dwie umowy o wznowieniu współpracy 
gospodarczej, co umożliwiało wcześniejsze zniesienie embarga ONZ na Jugosła-
wię po podpisaniu przez nią porozumienia w Dayton.27 

W okresie wojny domowej w Jugosławii Grecja przeciwstawiała się rozpadowi 
tego państwa, głównie ze względu na utratę wspólnej z Serbami granicy przez 
utworzenie niepodległej Macedonii. Nie ulegała przy tym antyserbskiej polityce 
Europy Zachodniej dostrzegając jednocześnie udział samych Serbów w rozbijaniu 
jedności federacji jugosłowiańskiej. Protestując przeciwko embargu nałożonemu 
przez ONZ na Jugosławię Grecja broniła przede wszystkim swoich narodowych 
interesów, ponieważ przed wojną obydwa państwa były jednymi z aktywniejszych 
partnerów gospodarczych na Bałkanach. Niestety niewielkie znaczenie Grecji 
w Europie (jako najbiedniejszego państwa w utworzonej w 1992r. Unii Europej-
skiej) powodowało, że kraj ten nie miał dużego wpływu na bieg wydarzeń w oma-
wianym okresie. 

Marginalny wpływ Grecji na system bezpieczeństwa na Bałkanach ujawnił się 
szczególnie podczas kryzysu kosowskiego. Kosowo graniczy z południowo-
wschodnią częścią Serbii i rozciąga się na obszarze 10 887 km kw. Według nie-
kompletnych statystyk (Albańczycy zbojkotowali ostatni spis powszechny z 1991r.) 
ludnościowych liczy 1 954 747 mieszkańców, przy czym 82% stanowią Albańczy-
cy, 10% Serbowie. Z innych narodowości reprezentowani są Turcy, Czarnogórcy, 
Romowie i Chorwaci. 85% populacji stanowią muzułmanie, a reszta to prawosławni 
i katolicy.28 Konflikt, który wybuchł tu pod koniec ubiegłego wieku sięga głęboko 
wstecz do historii narodów Serbskiego i Albańskiego.29 

                                                        
25 J. Pettifer (ed.): The New Macedonian Question. Palgrave 2001, s. 92 
26 Jugosławia miała nierozwiązany problem Kosowa, zamieszkiwanego w ponad 80% przez Albańczy-

ków, a Grecja wciąż była w konflikcie z Albanią o północny Epir. Szerzej zob. rozdziały II i III. 
27 Lista umów dwustronnych wraz z krótkim omówieniem znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych Serbii i Czarnogóry. Wymienione porozumienia figurują pod numerami 20, 21 i 22. 
Serbia-Montenegro Internal Policy, International Bilateral Treaties. Treaties with Greece. 
W: http://www.smip.sv.gov.yu/Policy/Bilaterala/Greece/index_e.html (pobrane: 1.05.2003r.) 

28 B. Koszel, op. cit., s. 37 
29 Dość powiedzieć, że dla Serbów Kosowo jest kolebką ich państwowości, a w opinii Albańczyków 

kraina ta stanowiła część starożytnej Ilirii, z której to potomkami powszechnie się utożsamiali. W cza-
sach komunistycznej Jugosławii Kosowo stanowiło autonomiczny okręg z prawem do własnej konsty-
tucji i decydowania o swoim losie, ale bez prawa wystąpienia z federacji. Wykorzystując w 1990r. po-
stępujący rozkład federacji jugosłowiańskiej, kosowscy Albańczycy już we wrześniu 1990r. utworzyli 
własny podziemny parlament. Rząd w Belgradzie nie uznał wprowadzonych zmian, a nowa serbska 
konstytucja zniosła de facto autonomię Kosowa. Albańczyków usuwano stopniowo ze stanowisk pu-
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Trudną do przecenienia rolę w eskalacji konfliktu w Kosowie odegrały rozru-
chy polityczne w republice Albanii, gdzie wiosną 1997r. doszło do krachu tzw. pi-
ramid finansowych. W ręce ludności cywilnej dostało się ponad 1 mln sztuk broni 
skradzionych z arsenałów armii albańskiej. Większość z nich spłynęła do Kosowa 
i dostała się w ręce Armii Wyzwoleńczej Kosowa (Ushtria Çlirimtare e Kosovës – 
UÇK), zbrojnego ramienia Demokratycznej Ligi Kosowa, któremu przewodził Ibra-
him Rugova. Spowodowało to dramatyczne zaostrzenie się walk zbrojnych z poli-
cją i paramilitarnymi oddziałami jugosłowiańskimi wiosną 1998r. Interwencje pań-
stw Unii Europejskiej na rzecz przestrzegania praw człowieka wobec ludności al-
bańskiej nie przyniosły rezultatu. Jugosławia, ponieważ w 1996r. została uznana 
przez państwa Europy Zachodniej, potraktowała te zabiegi jako ingerencję w we-
wnętrzne sprawy suwerennego państwa.30 

Grecja w marcu 1998r. wraz z Turcją, Rumunią i Bułgarią wydała oświadcze-
nie w sprawie Kosowa. Państwa bałkańskie podkreśliły w nim konieczność dialogu 
między rządem w Belgradzie i ludnością pochodzenia albańskiego oraz poszuki-
wania rozwiązania w ramach Federacyjnej Republiki Jugosławii (FRJ). Światowe 
agencje podkreślały, że był to pierwszy wspólny dokument krajów bałkańskich 
od rozpadu dawnej Jugosławii.31 Jednakże latem tego samego roku zachodnie 
agencje zaczęły informować o rzekomych czystkach etnicznych prowadzonych 
przez Serbów na ludności albańskiej w Kosowie nawołując do interwencji zbroj-
nej.32 W lipcu z prośbą o mediację Grecji w konflikcie zwrócił się szef dyplomacji 
Albanii Paskal Milo na spotkaniu z Pangalosem w Tiranie.33 Grecy, niezależnie od 
działań dyplomacji amerykańskiej, starali się wywrzeć wpływ na rząd w Belgradzie, 
lecz kiedy w styczniu 1999r. media poinformowały o dokonaniu przez serbską poli-
cję masakry we Wsiračak, gdzie miało zginąć 45 albańskich cywilów, interwencja 
zbrojna NATO wydawała się przesądzona. Albańczycy oskarżyli Serbów o ludo-
bójstwo, a strona serbska oskarżyła UÇK o zainscenizowanie masakry, by skłonić 
NATO do ataku na Jugosławię.34 Siedmiodniowe rozmowy między delegacjami 
rządu belgradzkiego a przedstawicielami kosowskich Albańczyków w Rambouillet 
w lutym 1999r. nie przyniosły rezultatów, ponieważ plan pokojowy tam przedsta-
wiony wymagał od Jugosławii zgody na wejście wojsk NATO do Kosowa. 

Jeszcze w połowie marca wydawało się, że rozmowy paryskie zakończą się 
sukcesem. Wówczas szef greckiej dyplomacji Georgios Papandreou odwiedzając 
Skopje, Sofię, Bukareszt, Tiranę i Belgrad wyjaśniał: „Jesteśmy tak blisko porozu-
mienia, że interwencja wojskowa nie ma racji bytu”. Zapowiadał też, że europej-
skim partnerom Grecji będzie starał się uświadomić, iż Serbowie nie są wrogami 
Europy i że należy traktować ich jak partnerów.35 
                                                                                                                                             

blicznych i zastępowano ich Serbami lub Czarnogórcami. Szerzej o przyczynach konfliktu kosowskie-
go zob. M. Waldenberg, op. cit., s. 245 – 286 

30 B. Koszel, op. cit., s. 41 
31 M. Tryc-Ostrowska: Sankcje wobec Belgradu. W: „Rzeczpospolita”. 3.03.1998, s. 4 
32 Przodowały w tym znowu media niemieckie, doprowadzając do skrajności retorykę wojenną, malując 

dramatyczne obrazy rzekomej katastrofy humanitarnej, a nawet ludobójstwa w Kosowie. Czyniły to 
zarówno uchodząca za lewicową berlińską Die Tageszeitung, jak liberalny tygodnik Die Zeit i konser-
watywna, konsekwentnie antyserbska Frankfurter Allgemaine Zeitung. Por. M. Waldenberg, op. cit., 
s. 303 

33 T. Stylińska: Unia apeluje o umiar. W: „Rzeczpospolita”. 21.07.1998, s. 5 
34 Znamienne jest, że raport z badań fińskich specjalistów medycyny sądowej wračaku nie został do-

tychczas ujawniony. Por. Ibidem, s. 313 – 314 
35 Cyt. za T. Stylińska: Przyjaciel Serbii w Pakcie. W: „Rzeczpospolita”. 1.04.1999, s. 3 
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Jednakże presja USA na rozpoczęcie ataku bez zgody ONZ okazała się zbyt 
silna. W tych warunkach dnia 24 marca 1999r. rozpoczęły się amerykańskie naloty 
na Jugosławię. Rząd grecki, choć oficjalnie jego przedstawiciel w radzie NATO 
poparł decyzję o ataku, następnego dnia wyraził poważne zastrzeżenia do akcji 
militarnej sojuszu i nalegał na przerwanie ataków na cele serbskie i wznowienie 
rozmów w sprawie pokoju w Kosowie. Papandreou stwierdził, że „zmiana granic 
państwowych otworzyłaby puszkę Pandory i stworzyła klimat, w którym każda 
mniejszość mogłaby zażądać niepodległości”.36 W Atenach i Salonikach odbywały 
się też wielotysięczne manifestacje przeciwko atakom lotniczym na Jugosławię.37 
Jednakże kilka dni później Grecja, pod wpływem informacji o rzekomych czystkach 
etnicznych w Kosowie, zmieniła zdanie. Premier Simitis stwierdził, że „należy na-
tychmiast powstrzymać te akcje. Czystki muszą się skończyć”. Ale, według nieofi-
cjalnych źródeł w greckim MSZ, Grecy zdobyli się na to tylko pod presją Ameryka-
nów.38 Dowodzi tego oświadczenie Papandreou, wydane dzień później: „Jesteśmy 
gotowi pośredniczyć między stronami, by jak najszybciej doprowadzić do rozwią-
zania kryzysu. Grecja pokazała już, że potrafi wywiązać się ze swej podwójnej 
roli”.39 Owa podwójna rola, o której mówił Papandreou, wiązała się z faktem, że 
Grecja była jedynym członkiem NATO, który utrzymywał wówczas bliskie stosunki 
z Jugosławią. Na prośbę Jugosławii, która zerwała stosunki dyplomatyczne z czte-
rema państwami uczestniczącymi w interwencji, Grecja zgodziła się reprezentować 
jej interesy w USA i Niemczech. Gdy władze w Belgradzie w pierwszym dniu po 
rozpoczęciu nalotów postanowiły wydalić dziennikarzy reprezentujących państwa 
NATO, zakaz pobytu nie objął dziennikarzy greckich. Również przewodniczący 
parlamentu greckiego Apostolos Kaklamanis nie szczędził słów krytyki pod adre-
sem sojuszników z Europy i Ameryki: „To wielki wstyd, że Europa nie stanęła na 
wysokości zadania. Cała ta awantura nie przyniesie jej niczego dobrego, przeciw-
nie, zagraża pokojowi i bezpieczeństwu całego kontynentu. Waszyngton wykorzy-
stuje idee i zasady jako pretekst, by wrócić do zimnej wojny, a ludzkość politycznie 
cofnąć do średniowiecza.” Swoją wypowiedź dorzucił także wiceminister obrony 
Dimitris Apostolakis: „Grecja wolałaby być z dala od tej całej historii”.40 

Warto zauważyć, że w sprawie Jugosławii w Grecji panowała harmonia mię-
dzy tym, co mówią politycy, a tym, co myśli naród. Wypowiedzi polityków więc pre-
cyzyjnie oddawały panujące nastroje.41 Poza tym Grecy obawiali się też destabili-
zacji regionu, czyli perspektywy napływu uchodźców z Kosowa, a także reperkusji 
dla gospodarki, ponieważ Grecja miała złe doświadczenia z nielegalnie pracujący-
mi Albańczykami. Dlatego rząd Simitisa wyraził gotowość do udzielenia pomocy 
medycznej Jugosławii. Bardziej cenną dla Serbów okazała się obietnica, że Grecja 
będzie patronowała sprawie wspomożenia sąsiadów Kosowa przez Unię Europej-
ską. Jednakże perspektywa zaprzestania nalotów w kwietniu oddalała się w związ-
ku z nieugiętą postawą Serbów, jak i państw NATO. W tej sytuacji Grecja cały wy-
                                                        
36 Cyt. za J. Kiwerska: Gra o Europę. Bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych 

pod koniec XX wieku. Poznań 2000, s. 392 
37 I. Leszczyńska, B. Sierszuła: Grecy palą amerykańską flagę. W: „Rzeczpospolita”. 27.03.1999, s. 3 
38 Cyt. za J. Bielecki: Bombardowania całą dobę. W: „Rzeczpospolita”. 30.03.1999, s. 4 
39 Cyt. za T. Stylińska: Przyjaciel Serbii w Pakcie. W: „Rzeczpospolita”. 1.04.1999, s. 3,4 
40 Ibidem, s. 4 
41 Wielotysięczne manifestacje przeciwko USA i NATO wynikają z niechęci Greków do Amerykanów, 

którym pamięta się udzielenie wsparcia dyktaturze „czarnych pułkowników”. Por. rozdział III, podroz-
dział 2 
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siłek skierowała ku szukaniu dyplomatycznego rozwiązania problemu Kosowa. 
Przez cały okres trwania nalotów MSZ w Atenach prowadził nieoficjalne rozmowy 
z członkami NATO, pozostając w bliskim kontakcie głównie z tymi państwami, któ-
re, jak Francja czy Rosja, tradycyjnie były sojusznikami Serbii, oraz tymi, które, jak 
Włochy, miały podobne jak Grecja powody do obaw. W tych warunkach nie może 
dziwić oświadczenie Greków, że nie przyjmie ani jednego uchodźcy, jeśli Unia 
Europejska nie ustali konkretnych kwot dla każdego z krajów członkowskich.42 

Warto dodać, że prasa jugosłowiańska obszernie informowała opinię publicz-
ną w kraju o postawie greckiego rządu i demonstracjach greckiej ludności przeciw-
ko agresji NATO. Wiele opiniotwórczych czasopism, jak „Politika”, czy „Danas” 
podkreślało z satysfakcją projugosłowiańskie stanowisko Grecji w konflikcie ko-
sowskim.43 

Pod koniec maja, wobec przeciągającej się wojny, Papandreou wraz z szefem 
dyplomacji Czech, Janem Kavanem, zaproponował zaprzestanie bombardowań 
Jugosławii na 48 godzin, co ułatwiłoby wycofanie większej części serbskich wojsk 
z Kosowa. W tym czasie Rada Bezpieczeństwa ONZ miałaby przyjąć rezolucję 
ustalającą dalsze działania na Bałkanach. Jeśli Jugosławia rezolucję ONZ przyj-
mie, powstanie szansa na pokojowe rozwiązanie konfliktu, a jeśli odrzuci, NATO 
wznowi bombardowania. Kosowo, według autorów planu, ma zostać w granicach 
Jugosławii, ale pod międzynarodowym protektoratem. Wysłane tam siły pokojowe 
miałyby składać się z żołnierzy NATO, Rosji, Chin i Ukrainy. Dokument ten, podpi-
sany przez obu dyplomatów podczas ich spotkania w Pekinie, nie uzyskał jednak 
poparcia USA ani Wielkiej Brytanii.44 

Wreszcie na początku czerwca parlament Serbii i rząd Jugosławii, dzięki po-
średnictwu dyplomacji rosyjskiej, przyjęły warunki pokojowe. Milošević zgodził się 
rozpocząć wycofywanie wojsk z Kosowa, co pozwoliłoby NATO na przerwanie 
nalotów. Po rozpoczęciu 5 czerwca w Kumanovie rozmów pomiędzy sztabowcami 
natowskimi i serbskimi, w cztery dni później podpisane zostało „Wojskowe Poro-
zumienie Tymczasowe między Siłami Pokojowymi (KFOR) a rządem Federacyjnej 
republiki Jugosławii i republiki Serbii”. Dnia 10 czerwca zaprzestano nalotów i za-
częto wprowadzać do Kosowa liczący ponad 20 tys. żołnierzy kontyngent złożony 
głównie z Amerykanów, Niemców, Francuzów, Brytyjczyków, Włochów i Rosjan.45 

Konflikt kosowski wystawił na próbę tradycyjną współpracę grecko-
jugosłowiańską. W trakcie nalotów Grecja udowodniła jednak, że wyżej stawia 
sojusz z Jugosławią niż sojusz natowski. Mimo to po raz kolejny niewielkie militar-
ne znaczenie Grecji zadecydowało, że pod naciskiem USA rząd w Atenach był 
zmuszony poprzeć akcję przeciwko Jugosławii wbrew swojemu stanowisku, a tak-
że wbrew własnemu społeczeństwu. Postawa władz greckich stanowi kolejny ar-
gument na tezę o drugorzędnym znaczeniu tego państwa w czasie kryzysu bał-
kańskiego w ostatniej dekadzie XX wieku. 

 

                                                        
42 T. Stylińska, op. cit., s. 4 
43 Blokiran ulaz u vojnu bazu SAD. W: „Politika”. 1.041999, s. 3; Osuda napada.reagovanja Grčke. 

W: „Danas“. 26.03.1999, s. 1 
44 B. Sierszuła: Z Pekinu do Brukseli. W: „Rzeczpospolita”. 25.05.1999, s. 3; J. Kiwerska, op. cit., s. 410 
45 B. Koszel, op. cit., s. 52 
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Zbigniew DZIEMIANKO 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

EDUKACJA OBYWATELSKA ŻOŁNIERZY W WOJSKU POLSKIM W OKRESIE 
DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO 

 
 
Głównym zadaniem sił zbrojnych jest zapewnienie państwu i społeczeństwu 

bezpieczeństwa. Realizacja tego celu wymaga odpowiedniego przygotowania żoł-
nierzy nie tylko w sferze szkolenia bojowego, ale także w zakresie edukacji obywa-
telskiej, której celem jest żołnierz-obywatel. 

Znaczenie terminu edukacja było w przeszłości różnorodne. Jedni kojarzyli go 
z wykształceniem, inni natomiast z wychowaniem. Obecnie upowszechniło się 
szerokie rozumienie tego terminu, oznaczającego ogół procesów edukacyjnych 
i wychowawczych, obejmujących wieloaspektowe oddziaływania na młode pokole-
nie oraz szeroko pojmowaną oświatę. 

Edukacja obywatelska to (...) działalność kształceniowa i wychowawcza, reali-
zowana w formie edukacji ustawicznej, której podstawowym zadaniem wychowa-
nia jest wdrażanie do pełnienia funkcji obywatelskich oraz zapoznanie z obowiąz-
kami i prawami wyznaczonymi ustawodawstwem państwowym, podkreślającej 
wagę przejścia od postrzegania świata z perspektywy prywatnej i lokalnej do my-
ślenia kategoriami całego społeczeństwa i państwa.1 

Edukacja obywatelska obejmuje zarówno oddziaływania o charakterze aksjo-
logicznym – zmierzające do ukształtowania uczuć i postaw społecznych, obywatel-
skich i patriotycznych – jak i przygotowanie do działań praktycznych, związanych 
z funkcjonowaniem obywatela w państwie, a więc jego udziałem w życiu społecz-
nym, opartym na demokratycznych zasadach prawnych.  

Tak rozumiana edukacja obywatelska obejmuje oddziaływania o charakterze 
kształceniowym, zmierzające do kształtowania instrumentalnej sfery osobowości 
człowieka, związanej z posiadaną wiedzą i umiejętnościami oraz oddziaływania 
o charakterze wychowawczym, zmierzające do kształtowania wolicjonalno-
emocjonalnej sfery osobowości, związanej z przekonaniami, postawami, pogląda-
mi i ideami oraz szeroko pojętą działalność kulturalno-oświatową. 

Do celów edukacji obywatelskiej w wojsku należy zaliczyć: 
- wyposażanie żołnierzy w wiedzę obywatelską, pozwalającą łatwiej zrozu-

mieć istotę procesów społecznych zachodzących w państwie, zasady jego 
funkcjonowania oraz sens praw i obowiązków obywatelskich; 

- kształtowanie uczuć i rozwijanie postaw prospołecznych, obywatelskich 
i patriotycznych, stosunku do władzy i państwa, odpowiedzialności za pań-
stwo; 

- przygotowanie do praktycznego działania i funkcjonowania jako obywatela 
w państwie, jego udziału w życiu społecznym opartym na demokratycznych 
zasadach prawnych; 

- rozwijanie i umacnianie tradycji narodowych i tożsamości narodowej; 
- zapoznawanie z symbolami narodowymi, państwowymi, wojskowymi i reli-

gijnymi i uczenie szacunku do nich; 

                                                        
1 Leksykom PWN. Pedagogika. Warszawa 2000, s. 55 
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- formowanie indywidualnych i grupowych wartości świadomości żołnierza-
obywatela; 

- integrowanie środowiska wojskowego wokół nadrzędnych interesów naro-
du i państwa; 

- poznawanie i doskonalenie wiedzy humanistycznej, zwłaszcza w dziedzi-
nie wiedzy o państwie i stosunków międzynarodowych, historycznej, peda-
gogicznej, socjologicznej i prawnej; 

- kształtowanie osobowości dorosłego człowieka, żołnierza-obywatela; 
- rozwijanie zdolności empatycznych wynikających z poczucia wspólnoty 

i więzi międzyludzkich, jak również samodzielności myślenia, potrzeb sa-
mokształcenia i samorealizacji; 

- kształtowanie i doskonalenie kompetencji społecznych dowódców.2 
Polska po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku stanęła wobec wielu pro-

blemów. Do jednych z najważniejszych zadań tego okresu należało zorganizowa-
nie i wyposażenie powstających oddziałów Wojska Polskiego. Tworzenie armii było 
trudne nie tylko dlatego, że brakowało właściwie wszystkiego: uzbrojenia amunicji, 
mundurów, wyżywienia, węgla, ale również dlatego, że budując armię należało 
dążyć do zniesienia różnic. 7 grudnia 1918 r. J. Piłsudski wydał rozkaz o jednolito-
ści sił zbrojnych, w którym pisał między innymi: „wszyscy dowódcy winni z całym 
taktem, ale też stanowczością wprowadzić w swych oddziałach jednolity duch, 
usuwając wszelkie przejawy odrębnego patriotyzmu poszczególnych oddziałów lub 
jednostek, który płynąć może z ich przeszłości”.3 

Doświadczenia I wojny światowej wykazały duże znaczenie edukacji obywa-
telskiej, nie tylko samych żołnierzy, ale także całego społeczeństwa. Dlatego 
wskazywano, że „żołnierz nowoczesny, prócz przygotowania fachowego, musi być 
przysposobiony do wojny od strony moralnej – powinien być obywatelem, który 
wie, jak dla państwa pracować w czasie pokoju, który rozumie, dlaczego jest jego 
obowiązkiem walczyć i umierać za kraj”.4 

W odrodzonym Wojsku Polskim dużo uwagi położono na edukację obywatel-
ską z żołnierzami. Spełniała ona bardzo ważną rolę w umacnianiu wartości moral-
nych i bojowych wojska. We właściwym wychowaniu żołnierza Naczelny Wódz 
Józef Piłsudski upatrywał czynnik decydujący o sile armii, uważał, że „podstawą 
armii jest dusza prostego żołnierza. Dopóki dusza ta jest silna, armia wytrzyma 
dolę i niedolę. Dobrym oficerem jest ten, który w duszę umie wpoić hart, by ona 
nawet w smutnych kolejach wojny, niepowodzeniach i porażkach nie załamywała 
się”.5 

W okresie walk, w latach 1918-1921 edukację obywatelską w Wojsku Polskim 
prowadził etatowy aparat oświatowy liczący ponad 1500 pracowników. Ponadto 
każdy dowódca miał obowiązek osobistego uczestnictwa w realizacji zadań oświa-
towo-wychowawczych. Po zakończeniu działań wojennych i po przejściu armii na 
stopę pokojową rozwiązano etatowy pion oświatowy. Prowadzenie edukacji oby-
watelskiej spadło na oficerów, a zwłaszcza dowódców pododdziałów, którzy nie 
mieli, w dużej części, przygotowania fachowego. 21 lipca 1919 roku Sejm uchwalił 

                                                        
2 J. Tomiło: Postulowany model edukacji obywatelskiej w wojsku. W: M. Kaliński (red.): Edukacja oby-

watelska żołnierzy. Nowy kształt, nowe wyzwania. Warszawa 2005, s. 27-28 
3 J. Garlicki: Drugiej Rzeczypospolitej początki. Wrocław 1996, s. 58 
4 L. Wyszczelski: Społeczeństwo a obronność w Polsce (1918-1939). Toruń 2007, s. 35 
5 J. Odziemkowski: Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej. Warszawa 1996, s. 10-11 
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ustawę o przymusowym nauczaniu w Wojsku Polskim,6 której głównym celem było 
umacnianie morale żołnierzy dla podnoszenia ich ducha bojowego oraz zwalczanie 
analfabetyzmu wśród żołnierzy. Obok nauki pisania i czytania, żołnierz miał po-
siąść wiedzę potrzebną do umiejętnego i świadomego wypełniania obowiązków 
żołnierskich i obywatelskich. 

Realizacja ustawy nakazującej przymusowe nauczanie analfabetów w czasie 
odbywania służby czynnej napotkała wiele przeszkód. Przede wszystkim wojsko 
nie posiadało odpowiedniej liczby wykwalifikowanych kadr, zwłaszcza iż na po-
czątku lat dwudziestych liczbę analfabetów i półanalfabetów oceniano na około 6 
mln, a ich stan w jednostkach wcielających rekrutów z kresów wschodnich sięgała 
nawet 90 %.7 

Walka z analfabetyzmem przekraczała możliwości Wojska Polskiego. Nie 
udało się zrealizować w pełni hasła „Każdy żołnierz wychodzący z wojska nie po-
zostanie analfabetą”, ale armia konsekwentnie dążyła do ograniczenia analfabety-
zmu w społeczeństwie i osiągnęła duże sukcesy na tym polu. Równolegle w żoł-
nierskich szkołach nauczania początkowego prowadzono wychowanie żołnierza – 
obywatela. Nauczanie początkowe prowadzone było na szczeblu kompanii i reali-
zowane przez oficerów tego pododdziału. Zajęcia odbywały w wymiarze 2 godzin 
tygodniowo. Program nauczania początkowego podzielony był na trzy okresy, 
obejmujące po pół roku. Zakwalifikowanie na poszczególne stopnie było uzależ-
nione od wiedzy żołnierzy. Pierwszy obejmował analfabetów. Na pozostałe kwalifi-
kowani byli półanalfabeci i żołnierze bez ukończenia pierwszego stopnia szkoły 
powszechnej.8 

Cele i programy edukacji obywatelskiej ulegały w okresie międzywojennym 
zmianom nie tylko ze względu na zakres wykształcenia i wiedzy poborowych, ale 
także ze względu na zmieniająca się sytuacje międzynarodową. Edukacja obywa-
telska miała rozwijać i utrwalać w żołnierzu-obywatelu poczucie miłości ojczyzny 
i przywiązanie do własnego państwa. Zarówno w pierwszej połowie lat dwudzie-
stych jak i po przewrocie majowym nacisk położony był bardziej na budowie więzi 
państwowych niż narodowych. Nadrzędnym celem edukacji obywatelskiej było 
kształtowanie poczucia odpowiedzialności i zdolności poświęcenia wobec państwa. 
Armia polska mocno podkreślała potrzebę dbałości o wartości etyczne i moralne. 

Pierwszym podręcznikiem w zakresie edukacji obywatelskiej żołnierzy była 
książka napisana przez  majora Sztabu Generalnego Mariana Porwita, wydana 
w 1923 i 1927 r. „Nauka o powinnościach żołnierza”, w której autor uświadamiał 
żołnierzom:9 

- ich rolę jako żołnierza obywatela; 
- dlaczego szkoli się do wojny i jak powinien być wyszkolony; 
- dlaczego wykonują rozkazy, jak powinni je wykonywać, co mają 

zrobić gdy brak jest rozkazu lub jest już niewykonalny; 
- jak mają zachowywać się w służbie i jak żyć honorowo; 
- jakie mają obowiązki wobec kolegów. 

                                                        
6 „Dziennik Praw Państwa Polskiego”. 1919, Nr 63, poz. 373 
7 J. Kęślik: Naród pod bronią. Społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej 1918-1939. Wro-

cław 1998, s. 134 
8 L. Wystrzelski: Działalność oświatowo-wychowawcza w Wojsku Polskim w latach 1918-1939. War-

szawa 1995, s. 73 
9 M. Porwit: Nauka o powinnościach żołnierza. Warszawa 1927, s. 14-15 
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Autor poprzez cykl odpowiednio dobranych pogadanek: Powołanie stanu żoł-
nierskiego; Ojczyzna; O miłości ojczyzny; Żołnierska miłość ojczyzny i wierność 
żołnierska; Honor w ogóle i honor żołnierski; Honorowa służba; Życie honorowe; 
Wewnętrzna siła wojska; Posłuszeństwo; Przełożony i podwładny; Karność w służ-
bie; Dzielny żołnierz; Wytrwanie; Koleżeństwo; Położenie prawne żołnierza; 
O przysiędze wojskowej, chciał w żołnierzach rozbudzić miłość do ojczyzny, po-
czucie więzów krwi, uświadomić obowiązek wierności i lojalności dla Rzeczypospo-
litej, a także rozbudzić poczucie własnej wartości, jako człowieka, które to poczucie 
jest pobudką do innych cnót żołnierskich. 

Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych określono model wychowania 
obywatelskiego. W maju 1931 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych wydało In-
strukcję o pracy oświatowo-wychowawczej w wojsku. Instrukcja uporządkowała 
całą sferę działalności oświatowo-wychowawczej. Dokonano podziału dotychcza-
sowych zadań wchodzących w zakres działalności oświatowo-wychowawczej na 
pracę oświatowo-kulturalną i wychowawczą. Praca oświatowo-kulturalna została 
uznana za istotną część wyszkolenia. Celem tej pracy było kształcenie i hartowa-
nie ducha żołnierskiego będącego podstawą wojska. Sposobem na osiągnięcie 
tego celu było: wychowanie obywatelskie szeregowych, wszczepianie w nich za-
sad moralnych, zaprawienie do ofiarnej służby dla państwa bez względu na naro-
dowość i wyznanie, uodpornienie przeciw wrogiej propagandzie, urabianie psychiki 
w kierunku gotowości bojowej, danie podstaw wiedzy ogólnej, potrzebnej do 
sprawniejszego spełniania obowiązków żołnierskich, a niezbędnej do dalszego 
samokształcenia się, wreszcie oddziaływanie kulturalne. 

Formami pracy oświatowo-kulturalnej były: żołnierskie szkoły początkowe, po-
gadanki wychowawcze, biblioteki i czytelnictwo, dokształcane ogólne i zawodowe, 
działalność kulturalna, a w niej: obchody i uroczystości, „Domy Żołnierza” i świetli-
ce, kasyna podoficerskie, teatry żołnierskie, chóry i zespoły muzyczne, kina, radio, 
wycieczki. Odpowiedzialność za poziom tej działalności ponosili dowódcy wszyst-
kich szczebli. 

W myśl instrukcji pogadanki wychowawcze uznano za najważniejszy dział 
pracy oświatowej w wojsku. Prowadzono je ze wszystkimi szeregowcami na 
szczeblu kompanii, szwadronu, baterii i równorzędnych, bez względu na przydział 
ich do poszczególnych stopni żołnierskiej szkoły początkowej. Pogadanki miał 
obowiązek prowadzić dowódca pododdziału, ponieważ najlepiej był zorientowany 
w potrzebach wychowawczych swego pododdziału, znał dokładnie psychikę i du-
cha wszystkich podkomendnych oraz posiadał takie stanowisko służbowe, które 
zapewniało największą skuteczność wychowawczą. Wyjątkowo, za zgodą dowód-
cy batalionu pogadanki wychowawcze mógł prowadzić inny oficer. 

Pogadanki podzielono na trzy grupy tematyczne: wiadomości o państwie pol-
skim; wiadomości o wojnie i wojsku narodowym, wiadomości o obowiązkach i pra-
wach żołnierza i obywatela. Poza wymienionymi grupami tematycznymi, w miarę 
posiadanego czasu zalecano omówienie następujących tematów: praca i obowiąz-
ki obywatela w samorządzie; praktyczne wskazówki składania oszczędności, za-
ciągania pożyczek; jak korzystać z poczty; jak korzystać z kolei; praktyczne wska-
zówki podatkowe; praktyczne wskazówki sądowe; praktyczne wskazówki o obo-
wiązkach szkolnych; w jakich sprawach należy się zwracać do starosty.  

Program nauczania w żołnierskiej szkole nauczania początkowego przewidy-
wał 150 godzin dla stopnia pierwszego, w tym 75 godzin z języka polskiego, 
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30 godzin matematyki, 20 godzin wiadomości o państwie polskim, 10 godzin wia-
domości o wojnie i wojsku narodowym i 15 godzin wiadomości o prawach i obo-
wiązkach żołnierskich i obywatelskich. Z wyjątkiem języka polskiego i matematyki 
pozostałe przedmioty zaliczone zostały do pogadanek wychowawczych i prowa-
dzone były w jednakowym wymiarze godzin na wszystkich trzech stopniach nau-
czania. Na stopień drugi i trzeci przeznaczono po 120 godzin (po 45 na język pol-
ski i po 30 godzin na matematykę). 

Instrukcja określała także metody prowadzenia zajęć oraz literaturę. Zalecano 
jako literaturę do prowadzenia zajęć podręcznik ppłk. dypl. Stanisława Sosabow-
skiego „Wychowanie żołnierza – obywatela”, zawierającą wskazówki metodyczne 
i szczegółowo opracowany materiał do każdej pogadanki oraz pracę ppłk. dypl. 
M. Porwita „Nauka o powinnościach żołnierza”. 

Dążąc do jak najlepszego prowadzenia zajęć w ramach pogadanek w 1932 
roku ppłk. dypl. Stanisław Sosabowski wydaje drugą część swojego podręcznika 
„Wychowanie żołnierza-obywatela – przeźrocza”. Do 34 tematów pogadanek 
z podręcznika „Wychowanie żołnierza – obywatela” dodaje materiały pomocnicze 
w postaci przeźroczy. Na uwagę zasługuje fakt dużej ilości przeźroczy do po-
szczególnych tematów oraz dokładne omówienie treści każdego przeźrocza. I tak 
np. do zajęć na temat: co to jest państwo polskie przygotowano 10 przeźroczy; 
geografii fizycznej państwa polskiego – 40 sztuk; jak powstało państwo polskie – 
44 sztuk; higiena w życiu żołnierza – 75 sztuk.10 

W połowie lat trzydziestych za główny cel działalności oświatowo-
wychowawczej przyjęto kształtowanie pożądanych postaw obywatelskich żołnierzy. 
Cel ten był podporządkowany bieżącej polityce państwa. Drugim niemniej ważnym 
zadaniem było uodpornienie żołnierzy na oddziaływanie wrogiej propagandy. Dą-
żono do inspirowania żołnierzy, aby doskonalili rzemiosło wojskowe. Znacznie 
mniej uwagi przywiązywano do edukacji żołnierzy. Spadała ranga walki z analfabe-
tyzmem, chociaż jeszcze wiosną 1939 roku do żołnierskich szkół nauczania po-
czątkowego uczęszczało 20064 żołnierzy. Zachęcano do czynnego uczestnictwa 
w imprezach kulturalnych. Stąd też można przyjąć że za najważniejsze zadanie 
uważano wychowanie żołnierzy, natomiast działalność oświatowa, a przede 
wszystkim kulturalna była przesunięta na dalszy plan. 

W programach nauczania w ramach żołnierskich szkół nauczania początko-
wego nastąpiły dość znaczące zmiany. Zmniejszono liczbę godzin przeznaczonych 
na przedmioty podstawowe (język polski, matematykę) po to, by zwiększyć czas na 
przedmioty bezpośrednio służące wychowaniu, a szczególnie służące urabianiu 
ideologicznemu. Stąd też coraz bardziej widoczny przerost treści wychowawczych 
nad edukacyjnymi.11 W 1936 roku wiceminister spraw wojskowych gen. bryg. Ja-
nusz Głuchowski poleca wprowadzić w dziale działalności oświatowo-
uświadamiającej w oddziałach naukę obywatelską na podstawie zbioru tematów 
do pogadanek wydanego przez Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy. Celem tej 
nauki było systematyczne kształtowanie psychiki żołnierza w kierunku dla państwa 
pożądanym. Ponadto miała ona przyczynić się do wzmocnienia ducha żołnierskie-

                                                        
10 S. Sosabowski: Wychowanie żołnierza obywatela-przeźrocza. Warszawa 1932 
11 L. Wyszczelski: Działalność oświatowo-wychowawcza w Wojsku Polskim w latach 1918-1939. War-

szawa 1995, s. 98 
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go oraz uświadomienia i zrozumienia zjawisk życia obywatelskiego i państwowe-
go.12 

Zadaniem nauki obywatelskiej w wojsku było: 
- utrwalić wśród żołnierzy ważniejsze momenty z dziejów Polski ze szcze-

gólnym uwzględnieniem walk o niepodległość Państwa Polskiego pod do-
wództwem Marszałka Józefa Piłsudskiego; 

- uświadomić żołnierzom wartość i znaczenie Państwa dla rozwoju życia 
zbiorowego narodu i ogółu obywateli; 

- dać obraz międzynarodowego i międzypaństwowego położenia Polski oraz 
wykazać znaczenie Sił Zbrojnych i konieczność przygotowania całego na-
rodu do obrony Państwa; 

- zaznajomić żołnierzy z najważniejszymi funkcjami Państwa, jego organów 
i zrzeszeń społecznych; 

- zapoznać żołnierzy z obrazem Polski współczesnej pod względem obsza-
ru, granic, ukształtowania powierzchni, zjawisk klimatycznych, bogactw, 
stosunków ludnościowych, struktury gospodarczej, zawodowej i kulturalnej 
(stan rzeczywisty, potrzeby i dotychczasowy dorobek); 

- uświadomić żołnierzom rolę, jaką odegrać powinien obywatel i poszcze-
gólne grupy w utrwalaniu dobrobytu i potęgi niepodległego Państwa; 

- wykazać znaczenie i rolę oświaty w życiu pojedynczego obywatela i Pań-
stwa; 

- uświadomić żołnierzom obywatelski obowiązek zwalczania komunizmu 
i wszelkiej innej działalności, podważającej spoistość wewnętrzną Państwa 
i jego powagę na zewnątrz; 

- wykazać dziejotwórczą rolę Marszałka Józefa Piłsudskiego i przyswoić 
żołnierzom- obywatelom jego wskazania wychowawcze. 

Realizując wymienione zadania przygotowano 64 tematy pogadanek. Wszyst-
kie pogadanki opracowano według jednolitego schematu. Każda pogadanka za-
wierała cel (myśl przewodnią), uwagi metodyczne dla prowadzącego, rozwinięcie 
poszczególnych głównych tez pogadanki w formie zwartych streszczeń, na pod-
stawie których wykładowca-instruktor mógł prowadzić zajęcia. Do każdej pogadan-
ki dołączano wykaz literatury związanej z tematem pogadanki. 

Każda pogadanka stanowiła samodzielną całość zarówno co do tematu jak 
i metody. Zalecano prowadzić pogadanki według kolejności ich numeracji, jednak 
wykładowca miał prawo realizować poszczególne tematy w zależności od potrzeb 
programowo-wychowawczych danego pododdziału, czy też aktualnych wydarzeń 
i okoliczności, związanych z życiem wojskowym i państwowym. 

Większość tematów nawiązywała do zasad funkcjonowania państwa. Doty-
czyła istoty i zadań państwa, a szczególnie państwa polskiego, oraz relacji między 
nim a obywatelem. Zajęcia z nauki obywatelskiej miały również dostarczyć żołnie-
rzowi rozległej wiedzy dotyczącej spraw współczesnych II Rzeczypospolitej, po-
czynając od jej położenia, przebiegu granic, ukształtowania powierzchni, krain 
geograficznych, klimatu, fauny i flory, bogactw naturalnych, po informacje o liczbie 
ludności czy strukturze narodowościowej. Dbano o zaznajomienie żołnierzy ze 
sprawami emigracji polskiej, kładąc nacisk nie tylko na przekazywanie danych i jej 
rozmieszczeniu, ale również organizacji oraz związkach z macierzą. 

                                                        
12 Nauka obywatelska (tematy do pogadanek). Warszawa 1936 
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Największy nacisk poświęcono zasadom ustrojowym państwa i organizacji 
władzy. Były to pogadanki: obywatel i państwo polskie; co to jest państwo polskie; 
jakie zadania spełnia państwo polskie; Rzeczypospolita Polska; Prezydent Rze-
czypospolitej; izby ustawodawcze (sejm i senat); rząd Rzeczypospolitej Polskiej; 
administracja państwowa; co powinien wiedzieć obywatel o samorządzie. Dużą 
wagę przykładano do szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej żołnierza-
obywatela. Miała to być wiedza przydatna po ukończeniu służby wojskowej. Były to 
tematy związane ze strukturą gospodarczą kraju; specyfiką polskiego handlu we-
wnętrznego i zagranicznego. Starano się wyjaśnić szkolonym takie pojęcia jak 
budżet, równowaga budżetowa, inflacja, kapitał. Omawiano problematykę związa-
ną z rolnictwem, rzemiosłem i przemysłem. Przekazywano wiedzę z zakresu funk-
cjonowania spółdzielni, warsztatów rzemieślniczych, reformy rolnej i melioracji 
gruntów. 

W programie nauki obywatelskiej szczególne miejsce zajmowała problematy-
ka związana z walkami o odzyskanie niepodległości w okresie I wojny światowej 
i walk o granicę państwa polskiego. Wykładowców instruowano, iż myślą przewod-
nią przy tej tematyce powinno być uświadomienie żołnierzowi, że niepodległości 
państwowej nie otrzymaliśmy za darmo lecz została ona zdobyta hartem ducha 
Wodza Narodu Józefa Piłsudskiego i okupiona ofiarą krwi najlepszych synów Pol-
ski. Zalecano eksponowanie roli Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego w odzy-
skaniu niepodległości. 

Warto zauważyć iż Wojsko Polskie w okresie międzywojennym kształtowało 
wzorce oparte na podstawach wzajemnego poszanowania, obecnie już często 
zapomniane. Uczono żołnierza obywatela zasad honoru, współżycia zbiorowego, 
właściwego stosunku do pracy zawodowej i społecznej oraz mienia publicznego. 

O skuteczności prowadzonych zajęć w ramach nauki obywatelskiej w Wojsku 
Polskim w okresie międzywojennym może świadczyć postawa polskiego żołnierza-
obywatela we wrześniu 1939 oraz społeczeństwa polskiego podczas II wojny świa-
towej. 
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Wincenty WRZEŚNIEWSKI 
Katedra Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
 

ZASOBY WODNE A BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA 
 
 

Chodząc po wodzie, należy ją rozumieć i szanować. 
Próbując ją ujarzmić, należy zdawać sobie sprawę, 

że pewnego dnia może się zbuntować i obrócić wszelkie wysiłki wniwecz 
Graham Swift 

 
Pierwotne cywilizacje ludzkie rozwijały się tylko tam, gdzie klimat był łagodny, 

a średnia roczna temperatura wynosiła około 21oC i była duża dostępność do słod-
kiej wody. Przykładem może tu być Egipt, którego rozwój był ściśle uzależniony od 
Nilu, a także Mezopotamia i Babilonia – Eufrat i Tygrys oraz Indie – Indus. 

Klimat kształtują dziś takie czynniki jak: temperatura, opady, wilgotność, wiatr, 
erupcje wulkanów, zmiany albedo, ruch kołowy i lotniczy, a także loty kosmiczne 
i próby z rakietami o różnym zasięgu. 

Czynniki kształtujące klimat miały istotny wpływ na wytworzenie różnorodnych 
cech przystosowawczych u roślin, zwierząt i człowieka (pigmentacja skóry, odpor-
ność na brak wody itp.). 

Zmiany klimatyczne w skali globalnej są dziś już faktem i stały się wiodącą 
problematyką wielu konferencji naukowych oraz dyskusji w różnych gremiach 
w skali lokalnej, krajowej oraz światowej. 

Z jednej strony, zmiany klimatyczne mogą sprzyjać wprowadzaniu nowych 
upraw roślin (pszenicy o wysokiej zawartości glutenu, winorośli, roślin typu C4 
i innych) i hodowli zwierząt. Z drugiej strony dotychczasowe uprawy np. ziemnia-
ków będą całkowicie zanikać, zwłaszcza na południu kraju, gdzie warunki klima-
tyczne będą sprzyjały rozwojowi patogenów pasożytujących na ziemniakach. Po-
jawi się też problem z nowymi patogenami, które przybędą wraz z nowymi upra-
wami i hodowlami, a ich zwalczanie może okazać się bardzo kosztowne. W takiej 
sytuacji pojawi się dyskurs związany z GMO - technologią, która wywołuje obecnie 
różne kontrowersje. 

Postęp naukowo-techniczny pozwala precyzyjnie śledzić zmiany klimatyczne, 
ale nadal wiele prognoz ma charakter spekulatywny. Dlatego wiele przejściowych 
zjawisk hydrologicznych, jakimi są powodzie trudno jest przewidzieć, choć znamy 
ich przyczyny: intensywne opady deszczu, roztopy wiosenne, cofka, zatory lodowe, 
czy też uszkodzenie urządzeń hydrotechnicznych. Powodzie mogą mieć zasięg 
lokalny, regionalny i krajowy,1 a czasami mogą obejmować nawet kilka krajów. 
Generalnie powodzie powodują ogromne straty materialne i zakłócają normalne 
funkcjonowanie państwa.2 Coraz częściej pojawiają się w Polsce tzw. powodzie 
błyskawiczne (ang. flash flood), które powodują ogromne straty w miastach. Należy 
też podkreślić, że powodzie powodują również duże straty w żywych zasobach 
przyrody. 

                                                        
1 Pierwsza wzmianka o powodzi w 988 r. została przekazana przez Jana Długosza. Największa powódź 

w historii naszego kraju była 1997 roku, a ostatnia w czerwcu 2010 r. 
2 Z. Mikulski: Gospodarka wodna. Warszawa 1998 r 
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World Water Development Report podaje, że ilość kataklizmów związanych 
z wodą (powodzie lub susze) podwoiła się od 1996 roku.3 

 
Zasoby wody 
Zasoby wody na Ziemi są duże (woda pokrywa ponad 70% jej powierzchni), 

ale jej dostęp dla człowieka jest wysoce zróżnicowany w poszczególnych strefach 
Ziemi (wyróżnia się strefy deficytu i nadmiaru). Najuboższe zasoby wody posiada 
Kuwejt (10m3 na 1 mieszkańca/rok) oraz Rejon Gazy (52 m3 na 1 mieszkańca/rok). 
Tragiczna sytuacja jest też w Kenii, gdzie 1 mieszkaniec ma do dyspozycji tylko 4 
litry wody na dobę, natomiast mieszkaniec Nowego Yorku zużywa w ciągu doby 
680 litrów wody. Według danych World Water Development Report wynika, że do 
życia jednemu mieszkańcowi naszego globu potrzebnych jest minimum 1000 m3 

wody w ciągu roku. 
Ponad 97% całej wody na Ziemi stanowią światowe zasoby oceanów, ale ze 

względu na wysoki stopień zasolenie tych wód są one w znikomym stopniu wyko-
rzystywane przez człowieka. Tylko 3% ogólnych zasobów wód stanowią wody 
słodkie, z tego ponad 61% są to lody i śniegi znajdujące się na Antarktydzie, 30% 
wody podziemne, 8% pozostałe lodowce i pokrywy śnieżne i zaledwie 0,4% wody 
rzek oraz jezior.4 

Gdy chodzi o Polskę, to opady zasilające bilans wodny w naszym kraju wyno-
szą średnio około 187 km3 (97%). Pozostałe 3% stanowią wody z dopływu spoza 
granic Polski. W trakcie roku odpływa rzekami do morza prawie 59 km3 wody 
(31%), a pozostałe 69% wody ulega parowaniu i transpiracji. 

Polska należy do krajów ubogich w zasoby wodne (26 miejsce w Europie). 
Ten niekorzystny stan jest dodatkowo pogłębiany różnorodnym marnotrawstwem: 

- z wody w obiegu zamkniętym korzysta tylko 50% zakładów przemysłowych; 
- ubytki wody spowodowane nieszczelnością sieci kanalizacyjnych sięgają 

25%; 
- w gospodarstwach rolnych niewłaściwie stosuje się zabiegi związane 

z ochroną roślin (nieprawidłowo są ustawiane dysze w emitorach wody 
w opryskiwaczach); 

- ubytki wody w gospodarstwach domowych spowodowane są głównie nie-
szczelnością kranów; 

- w wiele gospodarstwach nadal są zainstalowane wodochłonne urządzenia 
(wanny, spłuczki i prysznice bez tzw. perlatorów); 

- nie jest też gromadzona „deszczówka”. 
To marnotrawstwo pochłania ogromne środki finansowe, które można by było 

wykorzystać na inne cele. W Polsce do środowiska wraca około 85% wody w po-
staci ścieków, które podnoszą temperaturę rzek i w konsekwencji dochodzi do 
zakwitu glonów i bakterii, powodując tym samym eutrofizację wód i stanowią po-
ważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. 

Szczególnie niekorzystne zjawiska klimatyczne występują w rejonie dorzecza 
środkowej Warty, gdzie od ponad półwiecza obserwujemy pokaźny deficyt wody, 
świadczy o tym niska suma opadów rocznych, która średnio w tym rejonie wahała 
się w granicach 525 mm, natomiast potencjalne parowanie osiągało 580 mm. Duży 

                                                        
3 World Water Development Report. W: http://greenworld.serwus.pl/woda (pobrano: 23.10.2009) 
4 D. Solecki: Wodne zasoby świata i Polski. W: http://www.aqua.celmax.pl (pobrano: 24.10.2009) 
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odpływ wody oraz zwiększone parowanie, zarówno w okresie zimy, jak i lata, po-
woduje, że lustro wód gruntowych systematycznie się obniża. Ponadto istotny 
wpływ na pogłębianie się deficytu wód powierzchniowych i podziemnych ma także 
wzrost zużycia wody przez ludność na potrzeby bytowe i gospodarcze. 

Niskie opady oraz zwiększająca się każdego roku erozja wietrzna gleby, przy-
spieszają proces stepowienia Wielkopolski. Praktycznie większość upraw w Wiel-
kopolsce wymaga dziś nawadniania i zwiększenia poziomu nawożenia. 

Zdarzający się często brak opadów śniegu, a tym samym brak okrywy śnież-
nej oraz niskie temperatury zimą i na przedwiośniu są przyczyną wymarzania wielu 
upraw.5 

Kluczowym sposobem przezwyciężenia deficytu wodnego na dowolnym tere-
nie jest systematyczne zwiększanie możliwości magazynowania i podpiętrzania 
wód w sztucznych i naturalnych zbiornikach oraz rozwijanie inwestycji w zakresie 
małej retencji wód. 

 
Gospodarka wodna 
Zaawansowana gospodarka wodna istniała już w starożytnym Egipcie, gdzie 

4000 lat temu budowano kanały i rowy melioracyjne pozwalające na swobodną 
żeglugę w rejonie katarakt Nilowych. Dzięki corocznym wylewom Nilu uprawę ro-
ślin prowadzono na bardzo żyznych glebach aluwialnych, co gwarantowało egip-
skim chłopom wysokie plony i dwukrotne zbiory w ciągu roku. Wielkim osiągnię-
ciem Egipcjan było: dokładne przewidywanie wylewów Nilu, wynalezienie żurawia 
do czerpania wody, opanowanie techniki irygacyjnej oraz sposobów magazynowa-
nia ziarna w spichlerzach. Zaawansowana wiedza Egipcjan o gospodarce wodnej 
pozwoliła im na uprawianie wielu roślin: dominowała pszenica, jęczmień, proso, 
orkisz, warzywa, drzewa i krzewy owocowe (jabłka, granaty, figi, oliwki i winorośl, 
a także len, z którego wyrabiano płótno na ubrania. Uprawiano również zioła dla 
celów leczniczych, co zostało dokładnie opisane w tzw. papirusie Ebersa (1550 r. 
p.n.e.). 

Pierwsze regulacje prawne dotyczące zasad otwierania śluz na kanałach na-
wadniających powstały 3200 lat p.n.e. w Mezopotamii. Na glinianych tabliczkach 
znalezionych w dorzeczu Eufratu i Tygrysu odnotowano porady ojca, które udzielał 
synowi na temat prac rolnych wykonywanych od maja do czerwca następnego 
roku, co dowodzi, że Sumerowie byli również twórcami pierwszego kalendarza 
rolniczego. Porady te dotyczyły: sposobów nawadniania pól, uprawy gleby i roślin, 
ochrony roślin przed zwierzętami, terminów zbiorów zbóż i ich oczyszczania, usu-
wania chwastów, przygotowania pola pod zasiew, a także pielęgnacji bydła domo-
wego.6 

W sumeryjskim micie Inanna i Szukallituda, czyli grzech śmiertelny ogrodnika 
została po raz pierwszy podana cenna informacja dla ogrodników, która dotyczyła 
ochronnej roli cienia w uprawie warzyw.7 Osiągnięcia Sumeryjczyków były imponu-
jące, opanowali oni technikę budowy kanałów nawadniających i wynaleźli wóz 

                                                        
5 Ocena wyników w rolnictwie w roku 1997. Urząd Wojewódzki w Poznaniu 1997, s.1-14. W roku 1997 

wymarzło 74% plantacji jęczmienia ozimego, 66% plantacji rzepaku i 12% pszenicy. 
6 S.N. Kramer: Historia zaczyna się w Sumerze. Warszawa 1961, s. 96-100 
7 Ibidem, s. 101-102 
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(3100-2900 r. p.n.e.), a zdobyte doświadczenia przekazywali z pokolenia na poko-
lenie w formie pisemnej.8 

Dużymi sukcesami może poszczycić się także Cesarstwo Rzymskie, w którym 
doskonale funkcjonowała sieć akweduktów, publicznych łaźni i toalet. 

Wielkim kunsztem gospodarowania wodą w okresie średniowiecza wykazali 
się Cystersi, którzy opanowali technikę odwadniania pól i nawadniania, co ułatwia-
ło im prowadzenie intensywnej gospodarki stawowej, która przynosiła znaczne 
zyski, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu. Doskonale opanowali spiętrzanie wód, 
w celu napędzania mechanizmów młynów wodnych i młotów mechanicznych. 

Wzrost zapotrzebowania na wodę rozpoczął się wraz z rozwojem przemysłu 
w XVII wieku. Drugim czynnikiem, który spowodował zwiększone zapotrzebowanie 
na wodę był gwałtowny wzrost zaludnienia w drugiej połowie XX wieku (tab. nr 1). 

 
Tabela nr 1. Zmiany w populacji ludności na kuli ziemskiej. 
 

Lp. Lata Liczba ludności 
1. początek n.e. około 250 mln 
2.  około 1000 r. około 350 mln 
3. około 1850 r. 1 mld 
4. początek XX w. 1,5 mld 
5. 1950 r. 2,513 mld 
6. 1970 r. 3,660 mld 
7. 1980 r. 4,540 mld 
8. 1990 r. 5,300 mld 
6. 1995 r. 5,716 mld 
7. 2000 r. 6,030 mld 
8. 2008 r. 6,677 mld 

Źródło: Ludność świata. http://pl.wikipedia.org/ 
 
Pojęcie „gospodarka wodna” pojawiło się w światowej literaturze naukowej 

dopiero na początku XX wieku. W Polsce termin ten został użyty po raz pierwszy 
na I Polskim Zjeździe Hydrotechnicznym w 1929 roku. Szczegółowe zadania i cele 
gospodarki wodnej w Polsce określiło Stowarzyszenie Gospodarki Wodnej. Człon-
kowie tego stowarzyszenia uznali, że głównym celem będzie uregulowanie bilansu 
wodnego w kraju, poprzez umiejętne rozwiązywanie problemów wód śródlądowych 
i morskich. Współcześnie gospodarkę wodną definiuje się jako planowe rozporzą-
dzanie i wykorzystanie zasobów wodnych.9 

Zasoby wodne charakteryzowane są sumarycznym przepływem w regionie 
oraz dopływem i odpływem rzecznym. Składają się one z następujących rodzajów 
wód: opadów i osadów atmosferycznych, wód podziemnych i powierzchniowych. 

Według danych szacunkowych zasoby słodkiej wody w Polsce wynoszą około 
200 km3 wody. Skoro średni odpływ wód w ciągu roku z terenu Polski wynosi 54,3 
km3, to na jednego mieszkańca przypada tylko 1580 m3 wody na rok. W puli tej 
znajdują się także wody zanieczyszczone. Natomiast średnie zasoby wodne 
w Europie wynoszą 4560 m3 wody na 1 mieszkańca na rok.10 

                                                        
8 E. Kołowski, E. Malewska: Wychowanie do pracy na roli w rozwoju dziejowym. Olsztyn 1993, s. 11 
9 Zob.: Słownik hydrologiczny. Warszawa 1992 
10 D. Solecki: Wodne zasoby świata i Polski. W: http://www.aqua.celmax.pl (pobrano: 24.10.2009) 
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Niski poziom zasobów wodnych w Polsce wynika z małych opadów w ciągu 
roku (ok. 650 mm) i dużego parowania (ponad 450 mm). Ogromny deficyt wody 
w Polsce odczuwa region małopolski, łódzki i kielecki. 

Globalny pobór wody w Polsce na potrzeby gospodarki narodowej w latach 
1970-1999 prezentuje tabela nr 2. Najwięcej wody w tym okresie zużywał przemysł 
(około 70%), a następnie gospodarka komunalna (20%), rolnictwo i leśnictwo 
(10%). 

 
Tabela nr 2. Pobór globalny wody w Polsce w latach 1970-1999. 
 

Lata 1970 1975 1980 1985 1989 1994 1999 
Ogółem w km3 10,1 12,7 14,2 15,5 15,1 12,0 11,3 

Źródło: Mały rocznik statystyczny. GUS, Warszawa 2000. 
 
W przeciętnym gospodarstwie domowym struktura zużycia wody jest następu-

jąca: kąpiel i mycie (80%), WC (9,5%), pranie (6%), mycie naczyń (3%), gotowanie 
i picie (1,5%). 

Do wyprodukowania jednej tony np.: buraków cukrowych potrzeba 125 m3 
wody, ziemniaków - 125 m3 wody, koniczyny - 450 m3 wody, a pszenicy ozimej - 
1000 m3 wody. 

Analizując powyższe dane dochodzimy do wniosku, że oszczędności wody 
należy szukać w przemyśle, który powinien przejść na nowe metody produkcji 
i korzystać z wody w zamkniętym obiegu oraz w rolnictwie. Przy dalszym ociepla-
niu się klimatu należałoby się zastanowić, jakie rośliny powinien uprawiać polski 
rolnik w perspektywie najbliższych 10-20 lat. 

Niedobory opadów mogą być wyrównywane z zapasów wody zgromadzonej 
w zbiornikach retencyjnych. Jednak budowa wielkich zbiorników na terenie kraju 
jest bardzo trudna do wykonania z powodu wielkich kosztów, wywłaszczeń i prze-
ciągających się negocjacji z różnymi instytucjami i organizacjami. W związku z tym, 
wyrównywanie odpływu i zabezpieczenie lokalnych potrzeb wodnych powinno od-
bywać się poprzez: 

- budowę małych zbiorników i stawów dla potrzeb rolniczych; 
- budowę infrastruktury wodnej pozwalającej przerzut wód do zlewni deficy-

towych; 
- odbudowę zbiorników i urządzeń piętrzących w tych miejscach, gdzie były 

młyny wodne; 
- odbudowę i budowę urządzeń piętrzących w celu zmniejszenia odpływu 

i podniesienia poziomu wód gruntowych; 
- odbudowę stawów rybnych; 
- budowę jazów i zastawek na każdej strudze wodnej. 
Należy również zwiększyć retencję leśną poprzez zwiększenie zalesienia 

w rejonach deficytowych w wodę, co znacznie ograniczy parowanie danego terenu 
oraz zdecydowanie spowolni roztopy wiosenne i ograniczy zasięg ewentualnej 
powodzi, a także jej skutki. 

Ważną rolę może spełnić także retencja glebowa, pod warunkiem, że rolnicy 
będą wykonywać orkę i inne zabiegi agrotechniczne poprzecznie do spadku stoku 
wraz z jednoczesnym bronowaniem i włókowaniem. 

Nowoczesne rolnictwo coraz częściej korzysta ze sztucznych nawodnień. 
Szczególnie korzystne są nawodnienia systemem kropelkowym, którego efektyw-
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ność osiąga 95%, natomiast deszczowni tylko 70%. Wielką zaletą tego systemu 
jest to, że może on być stosowany przy niewielkim spiętrzeniu wody (0,05 MPa). 
Ponadto z wodą mogą być rozprowadzane nawozy i tym samy nie potrzeba uży-
wać traktorów do rozsiewania nawozów. 

* * * 
Rozpoczęty na przełomie XVII i XVIII wieku proces osuszania bagien i obsza-

rów podmokłych na terenie Wielkopolski i Kujaw w ramach tzw. kolonizacji olen-
derskiej został w pełni zrealizowany, ale doprowadził on do zaniku wielu jezior, 
obniżenia poziomu wód podziemnych o kilka metrów, co doprowadziło do zaniku 
śródpolnych oczek wodnych oraz wody w wielu studniach wiejskich. Zanik niektó-
rych jezior w XX wieku był spowodowany działalnością górnictwa odkrywkowego. 
Kolejną przyczyną obniżania się lustra wody w jeziorach i zanik wody w studniach 
jest intensywna eksploatacja wód głębinowych. 

Występujące w Polsce niedobory wody można skutecznie złagodzić poprzez: 
- zwiększenie zalesienia stoków w górach i na wyżynach, które polepszy 

zdolności filtracyjne gleby, retencję glebową, odrodzi się retencja leśna, 
ograniczony zostanie spływ powierzchniowy wód opadowych, a w konse-
kwencji obniży się skala wiosennych roztopów i ewentualnych powodzi; 

- zwiększenie zadrzewień śródpolnych, zwłaszcza na Niżu Polskim, które 
ograniczą parowanie powierzchniowe oraz transpirację roślin i tym samym 
doprowadzi do spowolnienia obniżania się zwierciadła wód podziemnych 
i poziomu wód w jeziorach; 

- regulowanie wysokości piętrzenia wód na ciekach, strumieniach, czy też na 
rowach melioracyjnych, co w konsekwencji poprawi warunki hydrologiczne 
na sąsiadujących powierzchniach, a następnie zmniejszy odpływ wód po-
wierzchniowych oraz polepszy warunki wegetacji roślinom. 

Utrzymujące się niedobory wody w Polsce będą prowadziły do strat w różnych 
obszarach gospodarki narodowej. Szczególnie będzie zagrożony sektor rolniczy 
oraz przemysł rolno-spożywczy, który nie będzie mógł sprostać wymaganiom sta-
wianym przez system HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point – System 
Analizy Zagrożeń oraz Krytycznych Punktów Kontroli),11 który zapewnia produkcję 
żywności o korzystnych walorach higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych. Wiele 
gospodarstw rolnych nie będzie mogło prowadzić dywersyfikacji produkcji, która 
została uznana trwałym elementem priorytetowych celów Unii Europejskiej.12 

Z uwagi na to, że wiele miast w Polsce nie ma kanalizacji i oczyszczalni ście-
ków, to wiele wód jest zanieczyszczonych, co prowadzi do eutrofizacji środowiska 
wodnego z powodu wzrostu stężenia pierwiastków biogennych (N2 i P), które 
sprzyjają rozwojowi bakterii, glonów i sinic i w konsekwencji organizmy te hamują 
procesy samooczyszczania się wód. W związku z tym, należy wymusić na zakła-
dach przemysłowych prowadzenie całkowitego oczyszczania ścieków i korzystania 
z wody w obiegu zamkniętym. 

Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Karty Ochrony Wód uchwalonej w Stras-
burgu w 1968 roku należałoby podjąć następujące działania na rzecz bezpieczeń-
stwa wodnego państwa: 
                                                        
11 R. Early: Putting HACCP into practice. Intern. Jour. of Dairy Techn. 1997, Vol. 50, No 1, s. 7 -13 
12 J. Miles-Hobbs: Dywersyfikacja produkcji rolnej w Unii Europejskiej. W: Różnicowanie produkcji rolni-

czej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o trudnych warunkach rolniczych oraz unikatowych 
walorach przyrodniczych. Program SAPARD PL-6-06/00. Warszawa 2000, s. 9 
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- zwiększyć edukację na rzecz racjonalnego gospodarowania wodą na 
wszystkich szczeblach kształcenia; 

- zintensyfikować kompleksowe badania nad zasobami wody; 
- nasilić współpracę różnych służb na rzecz polepszenia zasobów wodnych; 
- uświadomić społeczeństwo, że lasy, zadrzewienia śródpolne i łąki odgry-

wają kluczową rolę w utrzymaniu zasobów wodnych i chronią przed powo-
dziami; 

- problemy gospodarki wodnej rozpatrywać w odniesieniu do całej zlewni. 
Warto też pamiętać, że przestrzeganie obowiązującego prawa w zakresie 

ochrony środowiska jest najprostszym i najtańszym sposobem ochrony wód. 
Należy też bacznie śledzić działania światowych korporacji wody pitnej, aby 

takie praktyki, jak wymuszanie prywatyzacji wody w krajach III świata nie dotarły do 
naszego kraju. 



147 
______________________________________________________________________________ 

Karolina FLIEGER 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

HISTORIA POLICJI OD CZASÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ 
DO WSPÓŁCZESNOŚCI 

 
 

Policja, to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i prze-
znaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa 
i porządku publicznego.1 

W 1939 roku powołano do życia Policję Polską, na podstawie zarządzenia 
generalnego gubernatora, którym był dr Hansa Frank. Na podstawie tego aktu 
przedwojenna Policja Państwowa przekształciła się w służę komunalną, która była 
zarządzana przez starostwa powiatowe i miejskie. Formacja ta zajmowała się 
sprawami porządku i bezpieczeństwa ogólnego, kontrolą ruchu drogowego, wyko-
nywała czynności policyjno-administracyjne względem ludności polskiej. Ponadto 
pełniła funkcję przemysłowo-handlową. Policja państwowa wykonywała zadania 
typowe dla policji związane z ochroną porządku publicznego oraz była przy tym 
traktowana przez okupanta jako siła pomocnicza policji niemieckiej.2 

Podczas okupacji uprawnienia Policji Polskiej w odniesieniu do Polaków 
zwiększały się, natomiast wobec Niemców i Volksdeutschów malały tak bardzo, że 
interwencje polskich policjantów były mało skuteczne. Należy dodać, że służba 
w Policji Polskiej miała charakter przymusowy. W zakresie przestępstw pospolitych 
funkcjonariusz Policji Polskiej odpowiadał przed polskimi organami wymiaru spra-
wiedliwości. Natomiast od 1943 roku zmieniło się to i funkcjonariusz odpowiadał 
wyłącznie przed sądami niemieckimi na zasadach zbliżonych do policji niemieckiej. 
W ten sposób wszechwładza policji hitlerowskiej wobec polskich funkcjonariuszy 
została ograniczona.3 

Jednostki Milicji Obywatelskiej były tworzone na podstawie dekretu PKWN 
z 27 lipca 1944roku. To rady narodowe w terenie tworzyły te jednostki. Ponadto 
sprawowały nadzór społeczny. Urzędy milicji także podlegały radom narodowym 
w zakresie gospodarczym i budżetowym. Formalne rozwiązanie Policji Państwowej 
nastąpiło 15 sierpnia 1944 roku, potem zaczęto tworzyć Milicję Obywatelską. 
Stwierdzono, że Milicja Obywatelska to prawno-publiczna formacja służby bezpie-
czeństwa publicznego.4 Do zadań Milicji Obywatelskiej zakwalifikowano: ochronę 
bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego, dochodzenie i ściganie prze-
stępstw, wykonywanie zleceń władz administracyjnych, sądów i prokuratury w za-
kresie przewidzianym prawem. 

W połowie lat 50-tych przestała istnieć podziemna opozycja. W 1949 roku mi-
nister bezpieczeństwa publicznego połączył działalność Milicji Obywatelskiej 
z pracą aparatu bezpieczeństwa publicznego. W 1952 roku komendant główny 
Milicji Obywatelskiej wcielił w życie instrukcję dotyczącą zasad ujawniania i zwal-

                                                        
1 Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.), art.1.1. 
2 A. Misiuk: Instytucje policyjne w Polsce. Zarys dziejów od X wieku do współczesności. Szczytno 2006, 

s. 124 
3 Ibidem, s. 125 
4 Ibidem, s. 132 
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czania demoralizacji i przestępczości nieletnich.5 20 lipca 1954 roku został wydany 
dekret o Milicji Obywatelskiej, w myśl którego do zadań milicji należą: strzeżenie 
porządku i ładu wewnętrznego, ochranianie własności społecznej oraz bezpie-
czeństwa i mienia obywateli, przeciwdziałanie i zapobieganie przestępczości, 
przeprowadzanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych, wykony-
wanie zaleceń prokuratorów i sądów oraz innych właściwych organów państwo-
wych w zakresie prawem przewidzianych.6 21 grudnia 1955 roku określono organi-
zację milicji. Komenda Główna była organem centralnym.7 Rok później, bo 
w 1956 roku, decyzją Rady Ministrów powołano ZOMO.8 

W 1967 roku Biuro Prewencji i Kontroli Ruchu Drogowego oraz oddziały  
ZOMO połączono w Komendę GŁÓWNĄ Milicji Obywatelskiej. Rok 1975 jest zwią-
zany z kolejną reorganizacją, która była spowodowana zmianą podziału terytorial-
nego i organizacji terenowej administracji państwowej. Zlikwidowano powiaty, więc 
część funkcji wykonawczych, które dotyczyły działania Milicji Obywatelskiej i Służb 
Bezpieczeństwa przyjęły komendy wojewódzkie.9 

Milicja Obywatelska starała się skupić swój wysiłek na walce 
z przestępczością.10 

Badania nad prawem policyjnym w Polsce zaczęto dość późno. Na przełomie 
lat 1990/1991 utworzono w ramach Instytutu Nauk Policyjnych Zakład Prawa Poli-
cyjnego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W Katedrze Kryminalistyki na Wy-
dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z inicjatywy T. Hanauska 
rozpoczęto wykłady z nauki o policji.11 

Zmiany podstaw prawnych odnoszące się do organów i funkcjonowania orga-
nów policji w Polsce nastąpiły w kwietniu 1990 roku. Natomiast parę dni wcześniej, 
bo 6 kwietnia, uchwalona została Ustawa o Policji. Ustawa ta rozwiązała Milicję 
Obywatelską i utworzyła Policję.12 

Według Ustawy o Policji, jak wcześniej wspomniałam, Policja, to: „ umundu-
rowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony 
bezpieczeństwa i ludzi oraz do utrzymania bezpieczeństwa i porządku  
publicznego”.13 

Ustawa miała na celu uregulowanie spraw Policji oraz policjantów całościowo. 
Organizacja Policji została w ustawie przedstawiona w dwóch ujęciach. W pierw-
szym ujęciu został wprowadzony podział na rodzaje policji. Drugie natomiast ujęcie 
stanowił system organów Policji w zakresie terytorialnym.14 

Ustawa o Policji od 1990 roku była wielokrotnie nowelizowana.15 Po 1995 roku 
zmiany, które nastąpiły w ustawie nie wprowadziły żadnych zasadniczych zmian w 
strukturze organizacyjnej policji. Należy jednak zauważyć, że ustawa, która weszła 
w życie 12 października 2005 roku, zmieniająca ustawę z 21 lipca 1995 roku, miała 

                                                        
5 Ibidem, s. 136 
6 Ibidem, s. 137 
7 Ibidem, s. 138 
8 Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej 
9 A. Misiuk, op. cit., s. 143 
10 Ibidem, s. 144 
11 S. Sagan: Organy i korporacje ochrony prawa. Warszawa 2001, s. 154 
12 A. Misiuk, op. cit., s. 145 
13 Ustawa o Policji, op. cit., art.1.1. 
14 A. Misiuk, op. cit., s. 146 
15 Ibidem, s. 147 
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ogromne znaczenie. W pierwszej kolejności zlikwidowano tutaj policję lokalną. 
Koncepcję likwidacji policji lokalnej rozszerzono w 1997 roku w ustawie o strażach 
gminnych.16 

Zmiany dotyczyły także rozdziału 3 ustawy o policji. Poszerzono zakres 
uprawnień policji. Dodano uprawnienia dotyczące zatrzymania osób pozbawionych 
wolności, które opuściły areszt śledczy lub zakład karny na podstawie zezwolenia, 
ale nie powróciły do niego w określonym terminie.17 Jeśli chodzi o wymagania sta-
wiane kandydatowi do służby w Policji, to niektóre kompetencje komendanta głów-
nego przekazano ministrowi spraw wewnętrznych. 

Osłabienie pozycji ustrojowej policji w związku z wprowadzeniem trójstopnio-
wego podziału władzy organów administracji rządowej i samorządowej nastąpiło 
w 1999 roku. Konsekwencją tego było kolejne znowelizowanie ustawy o policji. Do 
nowego podziału terytorialnego dostosowana została odpowiednio struktura orga-
nów policji. Wprowadzono właściwe jednostki policji na każdym poziomie podziału 
terytorialnego - komisariaty, komendy powiatowe, komendy wojewódzkie. Wpro-
wadzono możliwość tworzenia rewirów dzielnicowych. Stworzono nowe zasady 
powoływania komendantów poszczególnych jednostek policji - system konkurso-
wy. Nastąpiła decentralizacja policji. Następnie zgodnie z ustawą z 13 października 
1998 roku komendy powiatowe i wojewódzkie zostały przekształcone w jednostki 
organizacyjne, stanowiące aparat pomocniczy odpowiednich kierowników zespolo-
nych służb.18 

13 listopada 2002 roku nastąpiła kolejna nowelizacja ustawy o policji i tutaj 
zrezygnowano z instytucji konkursu z udziałem przedstawicieli samorządu teryto-
rialnego i wojewody. Mają oni tylko prawo opiniowania kandydatów na stanowisko 
komendantów wojewódzkich i powiatowych Policji. Ponadto odebrano komendan-
tom powiatowym samodzielność finansową, ale stworzono za to możliwość finan-
sowania przez gminy i powiaty między innymi dodatkowych służb przez policjan-
tów.19 

System organizacyjny policji ukształtował się na początku lat 90-tych XX wie-
ku w skutek przemian ustrojowych, które nastąpiły w Polsce. Podstawą prawną 
tutaj jest ustawa o policji, która jest oparta na zasadach uformowanych przez lata 
funkcjonowania organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.20 

Moim zdaniem na przestrzeni lat, a raczej wieków organizacja, funkcjonowa-
nie i struktura policji zmieniła się bardzo znacznie. Obecnie funkcjonuje ustawa 
o policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku z wieloma nowelizacjami. Policjanci zyskują 
coraz więcej zaufania wśród społeczeństwa. Nie jest ono jednak 100%, ale mieści 
się powyżej 60%. Wydaje mi się, że jest to dość wysoki stopień zaufania. Policja 
obecnie ma szeroki wachlarz uprawnień, kompetencji, dzięki któremu może dbać 
o porządek i bezpieczeństwo publiczne ludzi. 

                                                        
16 Ibidem, s. 148 
17 Ibidem, s. 148 
18 Ibidem, s. 150 
19 Ibidem, s. 152 
20 Ibidem, s. 152 
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Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

GENEZA STRAŻY POŻARNEJ, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I PRZEPISY 
 

 
Ogień jest żywiołem, z którym walka jest prowadzona już od zamierzchłych 

czasów. Jeśli chodzi o Polskę, to począwszy od średniowiecza można dopatrywać 
się zorganizowanego ratownictwa przed ogniem. W tamtych czasach obowiązek 
pełnienia służby nakładano na rady miejskie oraz organizacje rzemieślnicze i ku-
pieckie. W XIX wieku nastąpił intensywny rozwój organizacji strażackich na obsza-
rach Polski. Zaczęły powstawać ochotnicze straże pożarne.1 

Ustawa o policji ogniowej była pierwszym dokumentem państwowym, który 
mówił o ochotniczym obowiązku obywateli w zakresie bezpieczeństwa pożarowe-
go. Ustawa ta została ogłoszona patentem cesarskim o ochotniczych strażach 
pożarnych dnia 28 lipca 1786 roku, a następnie rozporządzeniem gubernialnym 
Ochotniczych dnia 4 grudnia 1824 roku. Ustawa zawierała szereg przepisów doty-
czących między innymi jak budować domy, stodoły oraz przepisy policyjno-
ogniowe. Obywatele w ślad ustawy zobowiązani byli zapobiegać pożarom oraz 
czuwać nad tym, by one nie powstawały. Domy były trzy razy w roku kontrolowane 
przez naczelnika gminy w asyście radnych i kominiarza, w celu zbadania prze-
strzegania owej ustawy. Do działań podczas gaszenia pożaru oraz zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się ognia na budynki w sąsiedztwie, ustawodawca także przy-
kładał dużą wagę. Ustawa o Ochotniczych strażach pożarnych z 1786 roku, 
w Galicji obowiązywała przez 105 lat. 

Tadeusz Romanowicz opracował nowy projekt ustawy o Ochotniczych stra-
żach pożarnych w 1882 roku przedłożył go w Sejmie Krajowym. Jednakże na tym 
poprzestano. 

Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych przykładał dużą wagę do 
prawnego uregulowania bezpieczeństwa pożarowego. Dnia 5 marca 1897 roku 
wydano rozporządzenie Wydziału Krajowego, na mocy, którego wprowadzono 
obowiązkowe straże pożarne w gminach wiejskich. Każdy mężczyzna w wieku od 
18 do 42 lat miał obowiązek obrony przeciwpożarowej. Wyjątek stanowili wojskowi 
w służbie cywilnej oraz duchowni.2 Od 1891 roku strażacy pełnili także obowiązki 
w zakresie pogotowia gazowego. Ponadto musieli zbierać opłaty targowe. Od 1895 
roku mieli obowiązek przyswojenia sobie elementów pierwszej pomocy, a od 1901 
roku stanowili obsługę miejskiego ambulansu.3 

W 1901 roku, 682 gminy zorganizowały obowiązkowe straże ogniowe, w 434 
gminach istniały pogotowia pożarnicze, w 130 gminach wiejskich istniały ochotni-
cze straże pożarne. 3000 gmin nie posiadało żadnej zorganizowanej straży.4 

W 1921 roku wprowadzono polskie umundurowanie. Składało się ono 
z granatowego munduru, z czerwonymi wypustkami i srebrnymi guzikami oraz 
granatowa rogatywka, z czerwonymi wypustkami i okutym daszkiem, ozdobiona 

                                                        
1 J. Szaflik: Dzieje ochotniczych straży pożarnych. Warszawa 1985, s. 5 
2 Ibidem, s. 50-63 
3 P. Matusik: 120 lat Poznańskiej Straży Pożarnej. Poznań, s. 33 
4 J. Szaflik, op. cit., s. 64 
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srebrnym herbem Poznania. W 1923 roku wprowadzono polskie nazwy szarż5 
strażackich.6 

Początek lat 60-tych XIX wieku, to zaczątek tworzenia się ochotniczych straży 
pożarnych. Rozwój i powstawanie straży były nierównomierne, gdyż panowały 
w poszczególnych zaborach odmienne warunki polityczne. Zarówno w Galicji,  
Królestwie Polskim oraz zaborze pruskim potrzeby tworzenia obrony przeciwpoża-
rowej były duże. W zaborze pruskim polityka rządów częstokroć uniemożliwiała 
społeczeństwu polskiemu zrzeszanie się w organizacje, jakimi były straże  
pożarne.7 

Już w 1862 roku powstały plany, by w Krakowie utworzyć wzorcową ochotni-
czą straż pożarną. Inicjatorami tego planu w Galicji byli działacze Krajowego Towa-
rzystwa Ubezpieczeń od Ognia. W 1865 roku na terenie Galicji powstała pierwsza 
Ochotnicza Straż Ogniowa w Krakowie. Jako cel jej działalności stawiano niesienie 
pomocy w gaszeniu pożarów istniejącej już miejskiej zawodowej straży pożarnej. 

 

 
Rysunek nr 1. Sztandar Zawodowej Straży Pożarnej, Muzeum Pożarnictwa  

w Rakoniewicach 
Źródło: Fotografia własna, 23.08.2008 
 
Adam hr. Potocki przysłużył się w dużej mierze do powołania tejże straży. 

Z początku Ochotnicza Straż Ogniowa w Krakowie była samodzielnym stowarzy-

                                                        
5 stopień strażacki 
6 P. Matusik, op. cit., s. 48 
7 J. Szaflik, op. cit., s. 5 
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szeniem. W 1866 roku prezydent został upoważniony do przejęcia straży pod 
zwierzchnictwo magistratu. W 1867 roku został zatwierdzony statut straży. Kilka lat 
później w Galicji było kilkanaście ochotniczych straży pożarnych. Straże te istniały 
i działały luźno. Jeśli chodzi o sprawy związane z organizacją i działaniem straży, 
to o wszystkim decydowały władze. Zaczęła rodzić się myśl, aby luźno działające 
organizacje połączyć w jeden związek, który wspólnie działając mógłby łatwiej 
przezwyciężyć trudności i przeciwności. 

25 sierpnia 1872 roku w Wieliczce odbył się zjazd istniejących w Galicji straży 
pożarnych. J. Górniszewski naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieliczce 
oraz burmistrz Wieliczki L. Łaciński zaangażowali się w zorganizowanie tego zjaz-
du. Podczas zjazdu, uczestnicy wypowiedzieli się na temat utworzenia ogólnokra-
jowego związku strażackiego oraz wyrazili chęć przystąpienia do niego. 

Dopiero 30 września 1875 roku wyrażono aprobatę do utworzenia związku 
strażackiego pod nazwą Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Kró-
lestwie Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim. Zatwierdzono przy 
tym statuty związku. 

Początkowe lata istnienia oraz działalności związku nie cechowały się aktyw-
nością. Posiedzenia Rady Zawiadowczej były bardzo rzadko. W okresie 1875-
1885r. powstało zaledwie 36 nowych straży. Związek miał duże trudności finanso-
we. W 1880 roku A. Karakiewicz pozostawił po sobie zapis w wysokości 6949 zł, 
który dał możliwość pokrycia najpilniejszych wydatków. 

29-30 września we Lwowie odbył się II Krajowy Zjazd Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Na nim powołano nowe władze związkowe. Książe A. Sapieha 
został naczelnikiem, a jego zastępcą W. Dołęga-Eminowicz. Siedzibę Związku 
przeniesiono do Krakowa na dwa lata. 

W 1886 roku nastąpił punkt zwrotny w Galicji, jeśli chodzi o działalność straży 
pożarnych. Kierownictwo objął dr A. Zgórski, prezes straży lwowskiej. Został on 
zastępcą naczelnika związku, A. Sapiehy. W rzeczywistości jednak to Zgórki kie-
rował pracami związku. Od tej pory praca przebiegała intensywnie. 10 i 11 grudnia 
1887 roku we Lwowie odbył się III zjazd związku. I tak działo się od tej pory, co 
2 lata. IV zjazd był 29-30 czerwca 1889 roku, V zjazd był 15-16 lipca 1897roku, 
VI zjazd 8-9 lipca 1893 roku, VII zjazd 24-25 lipca 1897roku w Dobromilu. Nadzwy-
czajny zjazd odbył się 7-11 września 1894 roku we Lwowie. Od tej pory siedziba 
związku mieściła się we Lwowie. W poszczególnych powiatach zorganizowano 
związki okręgowe. Organizacja ta zaczęła wydawać własne pismo „Przewodnik 
Pożarniczy-Związek. Organ Towarzystw ochotniczych straży pożarnych Królestwa 
Galicji i Londomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim”. W maju 1887 roku ukazał 
się pierwszy numer miesięcznika.8 

W skład Rady Zawiadowczej od 1902 roku wchodziło: 9 członków 
i 3 zastępców. Posiedzenia Rady Zawiadowczej miały się odbywać przynajmniej, 
co 4 lata. Jeśli chodzi o fundusze, to pochodziły one ze składek członkowskich, 
dotacji władz państwowych, samorządowych, instytucji i towarzystw ubezpiecze-
niowych, zapisów osób prywatnych, zabaw, loterii itd.9 

Wiek XIX i XX to okres budzenia się na terenie ziem polskich życia społeczno-
politycznego, zaczęły powstawać koła rolnicze, spółdzielnie itp. Straże Pożarne 

                                                        
8 Ibidem, s. 76-81 
9 Ibidem, s. 83-84 
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zaczęły na te środowiska wywierać oddziaływanie. Straże pożarne walczyły 
z przesądami utrudniającymi walkę z ogniem. W Galicji, w końcu XIX wieku, ochot-
nicze straże pożarne brały udział w uroczystościach o charakterze narodowym. 
Straże pożarne aktywnie uczestniczyły w uroczystościach centralnych, w mia-
steczkach i wsiach.10 W latach 1933-1939 zadaniem w zakresie wyposażenia stra-
ży w sprzęt, była dalsza motoryzacja. Wyposażono straże w pompy i samochody 
pożarnicze.11 

Z roku na rok sprzęt strażacki staje się, co raz bardziej specjalistyczny 
i dostosowany do potrzeb straży pożarnych w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych. 
Myślę, że postęp technologii w dużej mierze ciągle ułatwia modernizację sprzętu 
niezbędnego w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 

Powstanie ochotniczych straży pożarnych, było nie uniknione, gdyż w walce 
z pożarami musi działać zorganizowana grupa ludzi. Natomiast wprowadzenie 
przepisów regulujących ochronę przeciwpożarową było bardzo potrzebne, gdyż 
zostały dokładnie sprecyzowane nakazy i zakazy związane z zapobieganiem poża-
rom oraz tym jak je tłumić, gdy wybuchną. 

                                                        
10 Ibidem, s. 129-131 
11 W. Pilawski: Ochrona przeciwpożarowa Wielkopolski 1459-1950. Poznań, s. 49 
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA KRAJOWEGO SYSTEMU 
RATOWNICZO-GAŚNICZEGO 

 
 
Strukturę organizacyjna Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego tworzą 

trzy poziomy: krajowy, wojewódzki i rejonowy. Poziomy te odnoszą się do organów 
administracji państwowej, terenowych organów Państwowej Straży Pożarnej i jed-
nostek ratowniczych, które mając przypisane sobie zadania, współuczestniczą 
w tworzeniu i funkcjonowaniu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Na poziomie krajowym to Minister Spraw Wewnętrznych pełni nadzór nad 
funkcjonowaniem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, określa zasady 
organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Oprócz tego określa 
zasady, zakres i tryb włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Natomiast Komendant Główny Państwowej 
Straży Pożarnej organizuje Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, kieruje Krajo-
wym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym, włącza do Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego wytypowane jednostki ochrony przeciwpożarowej. Ponadto wyłą-
cza z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wskazane jednostki ochrony 
przeciwpożarowej. Poziom krajowy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
tworzą takie podmioty systemu jak: Komenda Główna Państwowej Straży Pożar-
nej, wydzielone siły i środki z wojewódzkich odwodów operacyjnych stanowiące 
centralny odwód operacyjny, szkoły Państwowej Straży Pożarnej, krajowe bazy 
sprzętu specjalistycznego Państwowej Straży Pożarnej, jednostki badawczo-
rozwojowe ochrony przeciwpożarowej.1 

Na poziomie wojewódzkim główną rolę pełni Komendant Wojewódzki Pań-
stwowej Straży Pożarnej, który tworzy ten poziom. To on organizuje systemy alar-
mowania i kierowania akcjami ratowniczymi oraz system współdziałania z innymi 
służbami ratowniczymi. Organizuje Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy i kieruje 
nim na szczeblu województwa. Wnioskuje o włączenie jednostki ochrony przeciw-
pożarowej do Krajowego Systemy Ratowniczo-Gaśniczego. Wnioskuje o wyłącze-
nie jednostki ochrony przeciwpożarowej z Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego. Opracowuje plany rzeczowo – finansowe na rzecz dofinansowania 
jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego. 

Trzeci poziom, to poziom rejonowy. Tworzony jest przez Komendanta Rejo-
nowego Państwowej Straży Pożarnej, który organizuje jednostki ratowniczo-
gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej. Nadzoruje wykonanie zadań ratowniczych 
przez jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej. Współpracuje 
w zakresie ratowniczym z innymi służbami ratowniczymi. Planuje włączenie jedno-
stek ochrony przeciwpożarowej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
oraz organizuje Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na szczeblu rejonowym 
i kieruje nim. Ponadto poziom trzeci jest tworzony przez jednostki ratowniczo-

                                                        
1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999r., roz.1 §3  

pkt.1-5 
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gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej. Na nich spoczywa główny ciężar zadań 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Organizują i prowadzą zadania ratow-
nicze, utrzymują w gotowości operacyjnej posiadane siły i środki. Kolejno, poziom 
rejonowy jest tworzony przez włączone do krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego jednostki ochrony przeciwpożarowej, które są zobowiązane do wyko-
nywania zadań ratowniczych.2  

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na poziomie powiatowym wykonuje 
wszystkie podstawowe zadania systemu, związane z obszarem powiatu. Z kolei 
poziomy wojewódzki i krajowy spełniają rolę wspomagającą i koordynacyjną 
w sytuacjach wymagających użycia sił i środków spoza obszaru danego powiatu 
lub województwa.3 

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy charakteryzuje się jednością rozkazo-
dawstwa, sformalizowaniem działań ratowniczych, jednolitością dowodzenia, spój-
nym systemem informacyjnym, wspólną technologią prowadzenia działań. Ponadto 
widać tutaj podporządkowanie służb i podmiotów ratowniczych, wymienność ról 
w prowadzeniu działań. Dodatkowo zauważyć można normalizację sprzętu i jego 
kompatybilność, ukierunkowanie działań na człowieka, ujednolicenie szkoleń i do-
szkolenia oraz osiągnięcie efektu synergii, czyli uzyskania większych osiągnięć. 

Bazą Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego są jednostki organizacyjne 
Państwowej Straży Pożarnej. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jest integralną 
częścią organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego w państwie. Ma on na celu 
ratowanie życie, zdrowia, mienia oraz środowiska naturalnego. Obejmuje on 
wszystkie potrzebne środki techniczne, zasoby ludzkie, ich organizację, kierowa-
nie, szkolenia i finansowanie.4 

Zasady organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego określa Roz-
porządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 1994 roku. 
W rozporządzeniu jest napisane między innymi, że do Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego włącza się jednostki ochrony przeciwpożarowej takie jak: jed-
nostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, zakładowe straże pożarne, 
zakładowe służby ratownicze, gminne zawodowe straże pożarne, terenowe służby 
ratownicze, ochotnicze straże pożarne oraz inne jednostki ratownicze. 

Komendanci Wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej zobowiązani są do 
opracowania planu ratowniczego na potrzeby Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego na terenie danego województwa. Mają oni w planie takim ustalić liczbę 
i rodzaj jednostek potrzebnych do włączenia do systemu. W drodze porozumienia 
wyznacza się jednostkę do systemu. Porozumienie to zawierane jest pomiędzy 
właściwym Komendantem Rejonowym Państwowej Straży Pożarnej a podmiotem 
utrzymującym jednostkę oraz tą jednostką. Porozumienie takie określa prawa 
i obowiązki stron. W szczególności określa ono liczbę, rodzaj sił i środków jednost-
ki przewidzianych do wykorzystania w systemie, zasady utrzymania sił oraz środ-
ków w stanie zdolności do podjęcia działań ratowniczych w ramach systemu. Po-
nadto określa warunki alarmowania i określa wymagany poziom wyszkolenia. Ko-
mendant Rejonowy Państwowej Straży Pożarnej przedstawia wykaz jednostek, 
z którymi zawarł porozumienie Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży 
                                                        
2 A. Chutny: Przemiany organizacyjne w Państwowej Straży Pożarnej w latach 1992-1996. Poznań 

1997, s. 23-24 
3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999r., roz.1 §1.2-3 
4 W. Gołębowski: Zarys prawa i administracji w ochronie przeciwpożarowej. Poznań, s. 230 
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Pożarnej. Natomiast decyzję dotyczącą włączenia do Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego danej jednostki wydaje Komendant Główny Państwowej Straży 
Pożarnej, na wniosek właściwego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Stra-
ży Pożarnej.5 

Podmioty wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na 
poszczególnych poziomach są obowiązane do przekazywania odpowiednio ko-
mendantowi powiatowemu (miejskiemu) i wojewódzkiemu niezbędnych informacji 
do sporządzenia oraz aktualizacji analizy i planów.6 

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej bardzo szczegółowo przedstawia za-
kres działania oraz kompetencje poszczególnych podmiotów, które wchodzą 
w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

                                                        
5 Ibidem, s. 234 
6 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999r., roz.1 §6.2. 
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Karolina FLIEGER 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

 
HISTORIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ NA PRZYKŁADZIE KOMENDY 

MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
 
 
10 grudnia 1877 roku w Poznaniu przy ulicy Wolnica 1 wprowadził się 

12 osobowy zasęp strażaków, a co za tym idzie był to pierwszy zawodowy zastęp. 
Zawodowa straż pożarna do 1949 roku, stanowiła jednostkę organizacyjną samo-
rządu miejskiego. Należy podkreślić, że władze miasta ustalały strukturę organiza-
cyjną, regulaminy służbowe, regulowały sprawy personalne oraz wymagania i kwa-
lifikacje dla funkcjonariuszy. Ponadto władze miasta nadawały stopnie i awansowa-
ły podoficerów szeregowych. Dodatkowo też ponosiły koszty utrzymania straży 
oraz nadzorowały jej działalność.1 

W 1950 roku sejm uchwalił ustawę o Ochronie przeciwpożarowej i jej organi-
zacji, z dnia 4 lutego 1950 roku.2 Komenda zawodowej straży pożarnej miasta 
Poznania przekształcona została w Miejską Komendę Straży Pożarnej. Zadaniem 
jej był nadzór nad całokształtem ochrony przeciwpożarowej miasta oraz kierownic-
two ochrony przeciwpożarowej w mieście.3 

Ustawa z 30 marca 1950 roku o Terenowych organach jednolitej władzy pań-
stwowej4 ustanowiła nowe jednostki administracji, czyli prezydia rad narodowych. 
Od tej pory zawodowa straż pożarna weszła w skład terenowego organu admini-
stracji państwowej, czyli Prezydium Miejskiej Rady Narodowej.5 Ustawa o Ochronie 
przeciwpożarowej z 1950 roku przewidziała podporządkowanie komendy straży 
pożarnych nadzorowi Prezydium Miejskiej Rady Narodowej oraz podporządkowa-
nie komendom straży pożarnych. Komenda Miejska Straży Pożarnych przejęła 
kierownictwo i nadzór nad wszystkimi jednostkami ochrony przeciwpożarowej. 
Komendę Miejską Straży Pożarnych miasta Poznania włączono do wydziału go-
spodarki komunalnej, dlatego też zaczęto stosować do komendy straży ogólne 
metody zarządzania, które stosowano do administracyjnych komórek organizacyj-
nych Prezydium Rady Narodowej. To też skłoniło Ministra Gospodarki Komunalnej 
do wydania okólnika mówiącego o tym, że komendanci wszystkie sprawy o charak-
terze zasadniczym ustalają z członkami prezydium rady narodowej. Jeśli chodzi 
o sprawy dotyczące zagadnień opearyjno-technicznych, to komendant załatwia je 
samodzielnie, obligują go tylko wytyczne ustalone przez Komendę Główną Straży 
Pożarnych. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji z 1950 roku 
pierwszy raz w ochronie w ochronie przeciwpożarowej kraju, stworzyła zawodowy 
korpus pożarnictwa, który obejmował oficerów, podoficerów i szeregowych pożar-
nictwa. Ponadto pracowników zawodowej straży pożarnej miasta Poznania prze-
                                                        
1 Praca zbiorowa pod red. Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP w Poznaniu: Dzieje ustrojowe 

Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu oraz Komend Powiatowych/Miejskich PSP z terenu woje-
wództwa wielkopolskiego. Poznań 2007r., s. 90.1 

2 Dz. Ust. R.P. 1950 nr 6, poz. 56. 
3 Praca zbiorowa pod red. Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP w Poznaniu: Dzieje…, op. cit., 

s. 90.1 
4 Dz. Ust. R.P. 1950 nr 14, poz. 130. 
5 Praca zbiorowa po red. Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP w Poznaniu: Dzieje…, op. cit., 

s. 90.1 
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stały obowiązywać ogólne przepisy, które stosowano do pracowników samorządu 
miejskiego. Jeśli chodzi o warunki pracy i służby, to te kwestie regulowała pragma-
tyka służbowa dla korpusu technicznego pożarnictwa. 

Dla ochrony przeciwpożarowej przełomowy był rok 1950. Także dla zawodo-
wej straży pożarnej w Poznaniu. Straż ustanowiono, jako fachowy organ ochrony 
przeciwpożarowej. Należy podkreślić, że strukturę organizacyjną, zakres działania, 
warunki pełnienia służby, prawa i obowiązki zawodowe korpusu pożarnictwa zosta-
ły ustalone centralnie i wszystkie wspomniane kwestie były jednolite dla wszystkich 
jednostek ochrony przeciwpożarowej kraju. 

W 1956 roku podjęta została praca nad reorganizacją ochrony przeciwpoża-
rowej. W grudniu tego roku powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Natomiast cztery miesiące później, czyli 13 kwietnia 1960 roku Sejm uchwalił nową 
ustawę o ochronie przeciwpożarowej. 

Należy podkreślić, że do 1950 roku organy ochrony przeciwpożarowej były 
nastawione na przygotowywanie straży pożarnych do prowadzenia akcji ratowni-
czo-gaśniczych. A po 1950 roku nowo powołane komendy poszerzyły swoją dzia-
łalność na zapobieganie pożarom, ustalając wymagania w zakresie zabezpiecze-
nia pożarowego, podejmując prace kontrolne i działania w celu zmniejszenia za-
grożenia pożarowego. 

W latach 1972-1975 doszło do wielu przeobrażeń w administracji państwowej, 
a to zrodziło potrzebę dopasowania do nich organizacji i działania ochrony prze-
ciwpożarowej. Czerwiec 1975 roku, to moment reorganizacji administracji pań-
stwowej. Ponadto 12 czerwca 1975 roku doszło do uchwalenia przez Sejm nowej 
ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Uchwała ta podkreśliła zasadę jej po-
wszechności. Jeśli chodzi o zwierzchni nadzór nad problematyką ochrony przeciw-
pożarowej, to sprawował go minister spraw wewnętrznych, jednocześnie koordynu-
jąc działalność ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewódzkich itd. 
Centralnym organem administracji państwowej w sprawach ochrony przeciwpoża-
rowej był komendant główny straży pożarnych. Podlegał on ministrowi spraw we-
wnętrznych. 

Po 1989 roku doszło do zmian ustrojowych, a co za tym idzie nastąpiły zmiany 
w ustawodawstwie ochrony przeciwpożarowej i funkcjonowaniu straży pożarnych. 
Wzrosła liczba inwestycji i rozszerzył się zakres ratownictwa chemicznego, tech-
nicznego i ekologicznego. Nastąpiła dalsza zmiana w przepisach przeciwpożaro-
wych.6 

W 1991 roku zostaje powołana Państwowa Straż Pożarna,7 zgodnie z ustawą 
z dnia 24 sierpnia 1991 roku. Co za tym idzie, zmienia się system podporządko-
wania jednostek zawodowych. Zawodowe Straże Pożarne przekształcono w Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśnicze. Straż stała się osobną służbą podlegającą Minister-
stwu Spraw Wewnętrznych. Następstwem tej reformy stało się powołanie w Po-
znaniu Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej. Komenda ta skupiała 
8 Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych. W latach 1992-1996 obowiązki Komendanta 
Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej pełnił st. bryg. Stefan Korbacz. Nato-

                                                        
6 Ibidem, s. 90.1-3 
7 Zgodnie z ustawą, PSP – to nowoczesna, zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny 

sprzęt ratowniczy formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miej-
scowymi zagrożeniami. 



159 
______________________________________________________________________________ 

miast od 1996 roku pełnił tą funkcję st. kpt. Krzysztof Wiśniewski.8 
1 styczeń 1991 roku, to wejście w życie reformy administracji publicznej. Na-

stąpiła redukcja województw z 49 na 16. Państwowa Straż Pożarna zaczęła dzia-
łać w nowym układzie organizacyjnym. Powstała Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej w Poznaniu, która obejmowała swym działaniem miasto oraz po-
wiat poznański. W skład Komendy Miejskiej weszło 8 Jednostek Ratowniczo-
Gaśniczych.9 

30 czerwca utworzono Państwową Straż Pożarną, a co za tym idzie zostały 
rozwiązane jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej oraz zniesiono 
dekretowe stanowiska służbowe.10 Jeśli chodzi o likwidację do tej pory funkcjonu-
jących jednostek ochrony przeciwpożarowej, to regulowało te kwestię rozporzą-
dzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1992 roku w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu rozwiązywania jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej 
oraz znoszenia stanowisk funkcjonariuszy pożarnictwa.11 

18 lipca 1992 roku zakończono prace związane z organizacją Państwowej 
Straży Pożarnej. Doszło do tego w momencie podpisania w Warszawie protokołu 
przekazania dokumentów, majątki i etatów zlikwidowanej Komendy Głównej Straży 
Pożarnych komendantowi głównemu Państwowej Straży Pożarnej. Protokół ten 
podpisał st. bryg. Krzysztof Wargenau jako zdający i komendant główny Państwo-
wej Straży Pożarnej st. bryg. Feliks Dela jako przyjmujący protokół.12 

 

 
Rysunek nr 1. St. bryg. Feliks Dela – komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, 

na rok 1992. Obecnie Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. 
Źródło: http://www.wmp-muzeum.psp.wlkp.pl/wydarzenia.htm (pobrano: 16.03.2009) 

                                                        
8 Praca zbiorowa pod red. Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP w Poznaniu: Dzieje…, op. cit., 

s. 90.3 
9 Ibidem 
10 Dekretowe stanowiska służbowe, czyli ustawowe stanowiska służbowe 
11 P. Bielicki, J. Kołodziejczak, S. Mazur, M. Płonica, M. Schroeder, M. Spaltabaka: X lat Państwowej 

Straży Pożarnej 1992-2002. Warszawa 2002, s. 28 
12 Ibidem, s. 28 

http://www.wmp-muzeum.psp.wlkp.pl/wydarzenia.htm
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24 lipca st. bryg. Dela spotyka się z reprezentantem firmy MAN. Ich rozmowy 
dotyczyły pożyczki na zakup sprzętu pożarniczego. Następnie 29 lipca komendant 
główny Państwowej Straży Pożarnej spotkał się z przedstawicielem firmy Karosa 
i Narimex. Strona polska była bardzo zainteresowana wyprodukowaniem lekkiego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Avia 4x4 z wyciągarką o mocy do 
5 ton, zbiornikiem wody i pompą wysokiego ciśnienia oraz odpowiednim sprzętem 
ratowniczym.13 

3 sierpnia 1992 roku komendant główny spotkał się w Biurze Bezpieczeństwa 
Narodowego z ministrem Włodarczykiem w celu stworzenia jednolitego zintegro-
wanego systemu ratownictwa. Cztery dni później, czyli 7 sierpnia minister spraw 
wewnętrznych podpisał rozporządzenie w sprawie udziału Państwowych Straży 
Pożarnych w akcjach ratowniczych w zakresie ratownictwa chemicznego i tech-
nicznego oraz zasad szkolenia i wyposażenia Państwowych Straży Pożarnych 
w sprzęt i środki chemiczne.14 

Od 1995 roku w Polsce zaczął funkcjonować Krajowy System Ratowniczo-
Gaśniczy. Założeniem jego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, który ma 
skupiać ze sobą różne podmioty ratownicze tak, by było możliwe podjęcie skutecz-
nej akcji ratowniczej. Należy podkreślić, że Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 
jest istotnym elementem, który zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. 
Na jego czele stoi Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.15 

W 1998 roku, a dokładnie 28 grudnia tego roku, w rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, została uregulowana kwestii dotycząca funk-
cjonowania zespołów do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. Obecnie 
funkcjonowanie owych zespołów przejęły Wojewódzkie i Powiatowe zespoły rea-
gowania kryzysowego. 

Jeśli chodzi o szczegółowe zasady organizacji Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego, to zostały one określone w rozporządzeniu Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie szczególnych 
zasad organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. System ten pod 
względem strukturalnym jest zorganizowany na trzech poziomach: powiatowym, 
wojewódzkim i krajowym, zwanym też centralnym. 

Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych dokonuje się po-
przez powiatowe stanowisko kierowania Państwowej Straży Pożarnej. Współdziała 
ono ze stanowiskami dyżurnymi administracji samorządowej wójtów (burmistrzów 
i prezydentów miast) i starostów oraz innymi elementami systemu. Trzeba dodać 
przy tym, że te „inne elementy” mają mało zintegrowaną łączność z Państwową 
Strażą Pożarną. W sytuacji kryzysowej starosta kieruje Krajowym Systemem Ra-
towniczo-Gaśniczym na poziomi powiatu. W przypadku, gdy siły i środki systemu 
ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu są niewystarczające, uruchamiany 
zostaje poziom wojewódzki. Wówczas kierowanie działaniami ratowniczymi przej-
muje komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Poprzez system woje-
wódzki, a dokładnie wojewódzkie stanowisko zarządzania kryzysowego, odbywa 
się dysponowanie jednostek do działań ratowniczych i alarmowanie podmiotów 
współdziałających. Wojewoda pełni ważną funkcję w zakresie koordynacji działań 
                                                        
13 Ibidem, s. 29-30 
14 Ibidem, s. 30 
15 A. Kurkiewicz (red.): Zarządzanie kryzysowe w samorządzie. Podstawy organizacyjno-prawne. War-

szawa 2008, s. 93 
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jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z podmiotami współdziała-
jącymi z systemem na obszarze województwa, poprzez wojewódzki zespół reago-
wania kryzysowego.16 

W latach 1992-2002 w Państwowej Straży Pożarnej nastąpiły zmiany między 
innymi struktury zatrudnienia. Biorąc pod uwagę zadania ratownicze, to w jednost-
kach ratowniczo-gaśniczych w komendach powiatowych i miejskich Państwowej 
Straży Pożarnej w 2001 roku pełniło służbę 20 826 strażaków, którzy brali udział 
w akcjach ratowniczych, a to stanowiło 73% ogółu wszystkich strażaków. Należy 
podkreślić, że w latach 1992-2002 w pionie operacyjnym pełniło służbę 83% stra-
żaków. 
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Rysunek nr 1. Struktura zatrudnienia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej wg 
korpusów w latach 1992-2001 

Źródło: P. Bielicki, J. Kołodziejczak, S. Mazur, M. Płonica, M. Schroeder, M. Spaltaba-
ka: X lat…, op. cit., s. 41 

 
Jak widać z powyższego wykresu, w latach 1992-2001 największą liczbę stra-

żaków pełniących służbę stanowili szeregowcy. Kolejno pełnili służbę, chociaż 
w dużo mniejszej liczbie, podoficerowie. Jeśli chodzi o aspirantów, to z biegiem lat 
ich liczba stopniowo wzrastała. Podobnie oficerów z roku na rok przybywa. 

W Państwowej Straży Pożarnej okres 1992-2002, to czas aktywnej współpra-
cy międzynarodowej w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym 
i innych wydarzeniom oraz usuwanie ich skutków, współpracy w ramach NATO, 
Unii Europejskiej, w ramach organizacji regionalnych. W 2000 roku jednostki Pań-
stwowej Straży Pożarnej brały udział trzykrotnie w międzynarodowych akcjach 
ratowniczych poza granicami kraju.17 

Z momentem powstania Państwowej Straży Pożarnej zaczęto tworzyć, wraz 
z kierownictwem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, atmosferę 
współpracy i obecności na arenie politycznej kraju. Doszło do współpracy z orga-
nami rządowymi. Stopniowo następowała współpraca Państwowej Straży Pożarnej 
z krajowymi organizacjami oraz podmiotami na rzecz działań ratowniczych. Ko-
mendant główny zaczął w związku z tym, podpisywać porozumienia o współpracy 
                                                        
16 Ibidem, s. 94-97 
17 P. Bielicki, J. Kołodziejczak, S. Mazur, M. Płonica, M. Schroeder, M. Spaltabaka: X lat…, op. cit, s. 42 
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w ramach Krajowego Systemy Ratowniczo-Gaśniczego. Współpraca Państwowej 
Straży Pożarnej jest ściśle związana ze współpracą z Policją, Strażą Graniczną, 
Państwową Inspekcją Pracy, Ochroną Środowiska, Państwową Agencją Atomisty-
ki, urzędami Nadzoru Budowlanego, Aeroklubem Polskim, Polskim Ratownictwem 
Okręgowym, stacjami ratownictwa górniczego, GOPR,18 TOPR19 i WOPR20 oraz 
innymi organizacjami pozarządowymi.21 

Rozwój Państwowej Straży Pożarnej, to także rozszerzenie zakresu zadań 
ustawowych. Natomiast rozszerzenie zadań ustawowych wiąże się 
z koniecznością wprowadzenia zmian organizacyjnych i programowych w procesie 
kształcenia pożarniczego oraz zmienienie wymagań kwalifikacyjnych. W 2000 roku 
doszło do dużych zmian. Zadania szefa Obrony Cywilnej Kraju zostały włączone w 
zakres działania Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Co za tym idzie 
większe są zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej w zakresie rozpo-
znawania wszelkiego rodzaju zagrożeń.22 

Obecnie, czyli biorąc pod uwagę lata 2002-2008, według danych statystycz-
nych Państwowej Straży Pożarnej, w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym 
funkcjonuje 515 jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej, 
3565 jednostek ochotniczych straży pożarnych, 5 zakładowych straży pożarnych, 
2 zakładowe służby ratownicze, 11 szpitali, w tym 10 szpitali MSWiA w Warszawie, 
Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, Szczeci-
nie i Wrocławiu oraz Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, 297 
specjalistów krajowych z różnych dziedzin ratownictwa.23 W oparciu o porozumie-
nia system ratowniczo-gaśniczy wspomagają służby, inspekcje i straże. W ramach 
Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
można skierować do działań bataliony z 16 wojewódzkich brygad odwodowych. 
W skład takich odwodów wchodzą: 134 kompanie gaśnicze, 47 grup ratownictwa 
chemicznego, 55 specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego, 22 spe-
cjalistyczne grupy ratownictwa wysokościowego, 5 grup poszukiwawczo-
ratowniczych.24 

Na przestrzeni lat 1877-1991 nastąpiło wiele zmian ustrojowych zarówno 
w administracji państwowej jak i w funkcjonowaniu Państwowej Straży Pożarnej. 
Wprowadzano wiele reform, które tworzyły i zmieniały kształt oraz funkcjonowanie 
Państwowej Straży Pożarnej. Jestem zdania, że każda nowo powstała zmiana było 
bodźcem ku ulepszeniu funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej i z biegiem 
lat się to udało. 

W latach 1992-2008 doszło do szeregu reform i zmian w funkcjonowaniu Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Rozwinął się bardzo mocno system ratowniczo-gaśniczy. 
Należy zwrócić uwagę na współpracę organów samorządu terytorialnego z jed-
nostkami organizacyjnymi administracji rządowej, dzięki której następuje szybsza 
reakcja na zaistniałą sytuację (pożar, powódź, itp.), a co za tym idzie podjęcie na-
tychmiastowe akcji ratowniczo-gaśniczej. 

                                                        
18 GOPR - czyli Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratownicze 
19 TOPR - czyli Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratownicze 
20 WOPR - czyli Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze 
21 P. Bielicki, J. Kołodziejczak, S. Mazur, M. Płonica, M. Schroeder, M. Spaltabaka: X lat…, op. cit, s. 42 
22 Ibidem, s. 73 
23 A. Kurkiewicz (red.), op. cit., s. 98 
24 Ibidem, s. 98-99 
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NIEBEZPIECZEŃSTWO W LESIE - NA CO MOŻE BYĆ NARAŻONY 
POTENCJALNY UŻYTKOWNIK? 

 
 
Człowiek od chwili swojego poczęcia walczy z przyrodą o swój byt. Ulepsza 

swój świat kosztem matki ziemi oraz jej bogactwa i w całym tym zatraceniu tęskni 
za jej dziewictwem, którego ostoją może być las. Od dawnych czasów las był miej-
scem schronienia, źródłem pożywienia, a także miejscem które swoją tajemniczo-
ścią ciągnęło w najciemniejsze jego zakamarki. W miarę upływu czasu środowisko 
leśne stało się nieodzowną częścią ludzkiej natury i łącznikiem w obcowaniu 
z przyrodą. Nadal kultywujemy motyw zbieractwa, oraz poznawanie przyrody przez 
kontakt ze środowiskiem poprzez wycieczki do lasu. Pojęcie wycieczki leśnej 
w ówczesnym świecie można podzielić na turystykę osobniczą indywidualną oraz 
zbiorową bardziej lub mniej zorganizowaną. Cele są różne i zależne od złożoności 
grupy społecznej i oczekiwań przez nią stawianych. Jedni szukają tu natchnienia, 
inni spokoju, darów runa, kryjówki, lub tylko docierają w pewne miejsca gdyż nie 
mają co ze sobą zrobić. Zagłębiając się w tej głuszy oprócz całego jej uroku czyha-
ją na nas tutaj różne niebezpieczeństwa i zagrożenia ze strony żywej jak i martwej 
części zbiorowości leśnej. Eksplorując leśny świat stawiamy sobie indywidualne 
wyzwanie co chcemy i w jaki sposób to osiągnąć. Wchodząc w interakcje z przyro-
dą musimy zdawać sobie sprawę z tego, że będzie ona bronić się przed nami swo-
imi sposobami informując nas w specyficzny sposób o zagrożeniach na jakie jeste-
śmy narażeni. Bronią przed nami samymi jak i otaczającym nas leśnym światem 
będzie edukacja przyrodniczo-leśna. Poznanie przyrody bowiem będzie skłaniało 
do lepszego zrozumienia zjawisk i procesów w niej zachodzących. 

 
Zagrożenia ze strony przyrody: 
1. Rośliny leśne. 
Wkraczając w świat zbiorowości leśnej nawiązujemy pewien kontakt z przyro-

dą która to w postaci specyficznych sygnałów informuje nas o swoim wpływie. Ist-
nieje pewna zależność wykorzystania koloru do informowania o swoim niebezpie-
czeństwie. Poznając zasady i schematy zachowań jesteśmy w stanie przewidzieć 
następstwa pewnych zjawisk. Głównym sygnałem w interakcji człowiek roślina 
będzie kolor. Za pomocą barw kontrastujących z otoczeniem otrzymujemy wizual-
ną informację. 

Rośliny w ciągu całego okresu wegetacyjnego pojawiają się cyklicznie wyko-
rzystują kolor jako jeden ze swoich atrybutów. Poprzez elementy budowy genera-
tywnej, kwiatów, owoców i nasion przyciągają nas kształtem i kolorem abyśmy 
oddali im na chwile siebie zatrzymując się. Zadziwiając kuszą nas swoim pięknem 
abyśmy oddali im przysługę w postaci zapylenia, przeniesienia pyłku, rozprze-
strzenienia nasion, rozmnożenia. Oto kilka przykładów roślin drzewiastych których 
kolor części wegetatywnych jak i generatywnych niesie ze sobą pewną informację. 

Kalina koralowa Viburnum opulus krzew o czerwonych owocach pojawiają-
cych się od późnego lata do zimy. Często występuje w naszych lasach, a także 
sadzona jest w parkach i jako zadrzewienia miejskie. Liście klapowate mieniące się 
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zielenią. W przypadku zjedzenia owoców, które kuszą połyskującą czerwonością 
występuję zatrucie organizmu wywołane przez saponinę, gorycz wiburninę, pekty-
ny i garbniki. Objawia się to w postaci biegunki, wymiotów, zapaści. Po przejściu 
niskich temperatur owoce są jadalne, podobnie jak u jarzębiny. 

Kolejnym przykładem drzew naszych lasów będzie cis. Osnówka Cisa pospo-
litego Taxus baccata swoją ostrą czerwienią na tle zielonych miękkich igieł sprawia 
że jest widoczna z daleka przez co staje się pożywieniem dla ptaków. Kolor ułatwia 
jej odnalezienie między innymi przez sójki. W ten sposób rozsiewane są nasiona 
cisa. Kolor czerwony pełni tu funkcję informacyjną, a także ostrzegawczą, budzi 
ciekawość. Osnówka cisa jest jadalna ale ukryte w niej twarde nasionko jest trują-
ce. Cała roślina zawiera silnie trujący alkaloid taksynę. Nie występuje ona tylko 
w osnówce. Trucizna działa pobudzająco na układ nerwowy, przyspiesza akcję 
serca, później powodując rozkurcz i zwiotczenia prowadząc o śmierci. 

Podobne działanie kolorem wykazuje Jarząb pospolity Sorbus aucuparia wy-
dając jesienią owocostany czerwonej jarzębiny, które są trujące. Zawierają amig-
dalinę, kwas sorbowy i parasorbowy, które powodują wymioty, wykwity skórne, 
rozszerzenie jelit. 

Bez koralowy Sambucus racemosa duży krzew wyglądający podobnie do bzu 
czarnego Sambucus nigra o czerwonych owocach zebranych w grona. Owoce 
kuliste połyskująco czerwone o szypułce w górnym końcu. Najczęściej można spo-
tkać go na leśnych polanach w południowej Polsce. W przypadku spożycia wystę-
pują nudności, biegunka, bóle brzucha i głowy a także jamy ustnej. Truciznami 
wywołującymi objawy są znajdujące się w owocach kwas cyjanowodorowy, garbni-
ki karotenoidy, pektyny. Owoce dojrzewają w czerwcu i lipcu. Przemrożone, czarne 
zmieniają swoje właściwości i można je spożywać. Zawierają duże ilości witaminy 
C.1 

Okres zimowy to największa gra kontrastem na tle pokrywy śnieżnej owoców 
w kolorach jak najjaskrawszych: czerwony - owoce głogu jednoszyjkowego Crate-
gus monogyna, które są wspaniałym przysmakiem zimujących u nas ptaków. Owo-
ce trzmieliny pospolitej Euonymus europea to także wspaniały kontrast barw i po-
żywienia, którego jest niewiele w ciągu zimy. Taki układ barw nie może być w przy-
rodzie obojętny i nie przekazywać sobą żadnej informacji. Owoce trzmieliny są 
trujące, zawierają glikozydy nasercowe działając na mięsień sercowy. Zimą w wy-
niku działań niskich temperatur owoce zmieniają swoje właściwości. Objawy zatru-
cia występują dopiero około 16 godzin od zjedzenia owoców. Innym przykładem 
będzie rokitnik zwyczajny, Hippophae pseudocecia, o pomarańczowych owocach 
zawierających ogromne ilości witaminy C. Owoce są jadalne.2 

Las nie składa się wyłącznie z drzew i z związków w nim zachodzących, ale 
także roślin runa leśnego powiązanego zależnościami z całą jego strukturą. Rośli-
ny runa wypełniają podszyt, dno lasu budując w ten sposób piętrowy krajobraz. 
Pierwsze ruszają z wiosenną wegetacją zanim ulistnione drzewa pogorszą warunki 
świetlne. Zróżnicowane w formie mchy, paprocie, drobne kwiaty, krzewy dopełniają 
wizerunku lasu. Tworzą las jako pełny ekosystem. Zmienia się to bardzo w prze-
ciągu roku. W zależności od typu lasu i siedliska ich bytowania w jego runie wystę-
pują odpowiednie gatunki określające jego bogactwo. Przykładowymi będą tutaj 

                                                        
1 H. Altman: Rośliny trujące i zwierzęta jadowite. Warszawa 1998, s. 51 
2 Ibidem, s. 56 
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rośliny, które swoją barwą organów oraz owoców mienią się w dnie lasu. 
W lasach górskich na terenie Polski możemy spotkać tojad mocny, Aconitum 

napellus. Funkcjonuje on także jako tojad mordownik w farmacji. Bylina z rodziny 
jaskrowatych (Ranunculaceae). Jest to roślina osiągająca 50- 150 cm wysokości 
o zielonych dłoniastych, ostro powcinanych liściach i bulwiastym korzeniu. Kwitnie 
w czerwcu do września niebiesko-fioletowymi, fioletowymi kwiatami o strukturze 
zbliżonej do hełmu. Jest to najbardziej trująca roślina europejska. Kontakt z rośliną 
oraz jej spożywanie jest niebezpieczne. Po dotknięciu poraża ona zakończenia 
nerwów ruchowych do paraliżu wywołując zapalenie skóry. W przypadku spożycia 
rośliny wywołuje pieczenie całego ciała, odrętwienie nóg i rąk, pocenie się, drgaw-
ki, nadwrażliwość na ból, nudności, biegunkę, bóle głowy, widzenie dwubarwne 
(żółto-zielono), mimowolne oddawanie moczu, porażenie czynności układu krwio-
nośnego i nerwowego, śmierć. Trucizną wywołującą te objawy jest akonityna. 

Rośliną często występującą w lasach liściastych o żółtym zabarwieniu kwia-
tów jest popularny kiedyś w medycynie ludowej glistnik jaskółcze ziele Chelidonium 
majus (Papaveraceae). Osiąga on około 70 cm o jajowatych liściach z wycięciem 
u dołu. Kwitnie od maja do października. Kwiaty zebrane są w baldachy o prostych 
żółtych płatkach. Po oderwaniu liścia lub uszkodzeniu rośliny z miejsca rany wy-
pływa sok o żółto-pomarańczowej barwie. Roślina zawiera dziesięć różnych trują-
cych alkaloidów, które powodują wrzody, pęcherze skórne po zatknięciu z sokiem. 
Po spożyciu występują wymioty, zaburzenia krążenia, oszołomienie, bóle i piecze-
nie, śmierć w zapaści. 

Śnieguliczka biała Symphoricarpas albus o białych owocach powstających od 
późnej jesieni do zimy o średnicy około 1,5 cm z czarnym znamieniem. Owoce 
zawierają bliżej nie zbadaną substancje drażniącą oraz saponiny. Podrażniają 
wewnętrznie i zewnętrznie skórę i błony śluzowe. 

Mniszek lekarski Taraxacum officinale roślina leśnych łąk i polan kwitnąca na 
żółto w okresie wiosennym do jesieni z owocami w postaci niełupków unoszących 
się na wietrze w parasolach. Występuje na terenie całego kraju nie tylko w kom-
pleksach leśnych. W przypadku uszkodzenia rośliny wydobywa się z niej białe 
mleczko powodujące nieżyt żołądka i zaburzenia rytmu serca. Taraksyna występu-
jąca w mleczku działa także moczopędnie. Zawartość taraksyny może być różna 
w zależności od siedliska rośliny. 

Janowiec barwierski Genista tinctoria krzewinka do 60 cm wysokości o kan-
ciastej łodydze i podłużnych liściach. Na szczytach pędów od maja do lipca poja-
wiają się kwiatostany o żółtych kwiatach. Roślina występuje na brzegach lasów. 
Zawiera glikozydy, flawonoidy, substancje gorzkie, niewielkie ilości olejku i garbni-
ków, które silnie działają na układ moczowy i trawienny. Jest rośliną trującą. 

Bagno zwyczajne Ledum palustre zimozielony krzew do wysokości 1,5 metra 
o rudawo owłosionych liściach. Kwiaty białe zebrane w baldachy. Rośnie na tere-
nach podmokłych, bagnistych, zakwaszonych. Roślina wydziela silny olejek ete-
ryczny, który poraża układ nerwowy, działa odurzająco. Roślina trująca. Stosowany 
jest jako roślina odstraszająca mole. 

Łuskiewnik różowy Lathraea squamaria roślina bezzieleniowa osiągająca do 
30 cm wysokości. Spotkać można ją w żyznych lasach liściastych w pobliżu gra-
bów i buków. Cała roślina pokryta jest różowofioletowymi łuskami przytwierdzonymi 
do pędu głównego. Roślina jest pasożytem czerpiącym substancje odżywcze 
z drzew. Jest rośliną trującą. 
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Przylaszczka pospolita Hepatica nobilis roślina o niebiesko-fioletowych kwia-
tach stanowisk półcienistych naszych lasów o podłożu wapiennym. Osiąga wyso-
kość 15-20 cm. Kwitnie wczesną wiosną do maja. Liście przypominają kształtem 
wątrobę. Zawiera trującą protoanemoninę, która występuje w całej roślinie. Jest 
rośliną prawnie chronioną. 

Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum przeważnie spożywany jest przez 
dzieci skuszone wspaniałą czerwoną barwą owoców. Skupione na gałązkach so-
czyste owoce są trujące. Mezereina oraz olejki eteryczne zawarte w owocach po-
drażniają ośrodkowy układ nerwowy, układ krążenia i nerki.3 

Konwalia majowa Convallaria maialis jedna z najbardziej popularnych i zna-
nych roślin runa leśnego. Jest w Polsce gatunkiem chronionym. Występuje na 
terenie całej Polski w lasach liściastych i mieszanych. Kwitnie na biało w postaci 
zwisających jednostronnie kwiatów o silnym przyjemnym zapachu na pędzie kwia-
towym. Owoce koloru czerwonego idealnie kuliste wielkości ziarnka grochu. Rośli-
na w swoim ciele oraz owocach zawiera silnie trujące związki: konwalatoksyne, 
konwalamaryne, konwalozyd, karoten, saponiny.4 

2. Grzyby w lesie. 
W środowisku leśnym wraz z królestwem roślin i zwierząt występuje także kró-

lestwo grzybów. Zadziwiają one różnorodnością kształtów i kolorów. Występują 
w lesie przez cały rok. Siedlisko występowania nie jest niczym ograniczone 
i w zależności od gatunku i zawiera się we wszystkich dostępnych środowiskach. 
Grzyby są najbardziej rozpowszechnioną grupą organizmów leśnych. Jest to nieo-
dzowne ogniwo łańcucha zależności w lesie. Grzyby z zależności od gatunku, pory 
roku, pogody oraz szerokości geograficznej zawierają w swoim ciele większe lub 
mniejsze zawartości szkodliwych substancji. Do najważniejszych trucizn występu-
jących w grzybach możemy zaliczyć aminitynę, muskarynę, geromitrynę, kwas 
ibotenowy. Trucizny są bardzo trudno niwelowane odtrutkami. Zatrucia grzybami 
można podzielić na trzy grupy: 

- pierwsza charakteryzuje się zwolnieniem akcji serca, spadkiem tętna, za-
burzeniem oddychania, uczuciem gorąca i silnym ślinotokiem; objawy te 
wywołuje muskaryna; 

- druga grupa zatruć charakteryzuje się silnym podnieceniem nerwowym, aż 
do napadów szału i halucynacji oraz przyspieszeniem akcji serca; objawy 
te powoduje mikoatropina, zawarta w muchomorach; 

- trzeci typ zatruć - grzyby powodujące zatrucia gastryczne, charakteryzują-
ce się nieżytem żołądkowo-jelitowym (bóle brzucha, biegunki, wymioty), 
który doprowadza do odwodnienia organizmu oraz dużego osłabienia i za-
burzenia równowagi kwasowo-zasadowej płynów ustrojowych. 

Sztandarowym przykładem wykorzystania koloru jako informacji przez grzyb 
trujący będzie bohater prawie wszystkich opowieści o grzybach - muchomor czer-
wony Amanita muscaria. Młody owocnik przebija białą grzybnię swoim czerwonym 
kapeluszem, która zostaje na nim w postaci białych cętek. Zawiera substancje 
porażające układ nerwowy. Zawiera maskazon, muscimol, kwas ibotenowy i inne 
substancje wywołujące trudności w oddychaniu, napady szału, paraliż, śmierć. 
Występuje w każdym lesie na glebach kwaśnych. 

                                                        
3 T.H. Puchniarski: Rośliny siedlisk leśnych w Polsce. 2004 
4 H. Altman, op. cit., s. 58-63 
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Okres letni do jesieni to wysyp większości owocników grzybów leśnych. Oto 
kilka przykładów najczęstszych i najbardziej rzucających się w oczy owocników 
w przestrzeni leśnej. 

Maślak żółty Suillus flavus występujący w lasach iglastych i mieszanych zaw-
sze pod modrzewiami. Kapelusz koloru złocistożółtego błyszczący. Grzyb jadalny. 

Gąska siarkowa Tricholoma sulphureum owocnik wielkości 5-8 centymetrów 
siarkowożółty o nieprzyjemnym zapachu. Bardzo częsta w lasach liściastych oraz 
iglastych. Zawiera substancje rozpuszczające krew (hemolizyny). Jest to grzyb 
trujący. 

Dzieżka pomarańczowa Aleuria aurantia występuje na odsłoniętych miejscach 
w lasach na glebach gliniastych. Bardzo rzuca się w oczy dzięki swojemu poma-
rańczowemu ubarwieniu kubeczkowatego owocnika. Rośnie na ziemi. Grzyb jadal-
ny. 

Czernidlak kołpakowaty Caprinus comatus występuje na śródleśnych boga-
tych łąkach w postaci wysokich owocników najpierw białych zmieniających kolor do 
czarnego. W trakcie dojrzewania owocnika kapelusz barwi się na brzegach na 
czerwono do czarnego ściekając jak atrament zawijając się ku górze. Jest to grzyb 
jadalny, gdy jest biały. W połączeniu z alkoholem staje się trujący. 

Koźlarz czerwony Leccinum rufum dość częsty w lasach liściastych przeważ-
nie pod osikami na obrzeżach lasów. Owocniki posiadają lśniący pomarańczowo-
czerwony kapelusz. Po zgnieceniu lub uszkodzeniu biały miąższ owocnika czer-
wienieje do koloru czarnego. Grzyb jadalny. 

Borowik szatański Boletus satanas grzyb rzadki, umieszczony w tym opraco-
waniu ze względu na jego częstość bytowania u „leśnych grzybiarzy” jako każdy 
nieznany grzyb o czerwonawym zabarwieniu. Owocnik barwy wapienno szarej do 
jasnooliwkowego w miejscach nadgryzionych żółtawy. Pod spodem krwisto czer-
wony. Występuje w lasach liściastych pod dębami i bukami. Grzyb śmiertelnie tru-
jący. 

W lasach liściastych i iglastych wśród mchów bardzo często spotyka się 
owocniki jadalnej lakówki ametystowej Laccaria amethistina. Są to liliowo fioletowe 
owocniki o średnicy kapelusza od 1 do 4 cm. Bardzo kontrastują z zielonym 
mchem. Grzyb jadalny.5 

3. Zwierzęta leśne. 
Badając leśne tereny prędzej czy później natrafimy na areał osobniczy leśne-

go mieszkańca. Broniąc on swojego miejsca będzie używał znanych mu technik do 
zakomunikowania nam o grożącym nam potencjalnym niebezpieczeństwie. Świat 
leśnych zwierząt jest bardzo zróżnicowany gdzie spotkać możemy wiele gatunków. 
Najbardziej zróżnicowaną i liczebną będzie grupa owadów która zajmuje każdą 
nisze życiową. 

Chrząszcze – rodzina Staphylinidae Kusakowate. Olbrzymia grupa chrząsz-
czy o dziennym i nocnym trybie życia, której przedstawiciele niezwykle rzucają się 
w oczy dzięki kontrastowemu ubarwieniu w żółcie, pomarańcze odcienie niebie-
skiego w zestawieniu z czarnym. Chrząszcze są silnie trujące. Osobniki zawierają 
trucizny w swoim ciele lub wydzielają je poprzez specjalne gruczoły. Należą one do 
podrodzin: Paederinae, Omaliinae, Proteininae, Steninae, Staphylininae, Oxyteli-
nae, Pseudopsinae oraz Aleocharinae. Do trucizn należą tutaj pederyna, pederon 

                                                        
5 E. Gerhardt: Grzyby –Wielki ilustrowany przewodnik. 2006 
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oraz pseudopederyna. Toksyny tych chrząszczy są od dawna bardzo dobrze zna-
ne ze względu na liczne przypadki zatruć u ludzi. Odnotowano poważne uszko-
dzenia skóry i oczu, wynikające z przypadkowego roztarcia owada zabłąkanego 
w ubraniu, czy włosach. Wynikiem zmiażdżenia, czy roztarcia pojedynczego 
chrząszcza jest wyjątkowo paskudne i często zaskakująco rozległe oparzenie.6 

Osy Vespidae. Owady społeczne (niektóre występują także samotnie) ubar-
wione na żółto i czarno. Kolory przeplatają się wzorzyście w kropki, zygzaki, trójką-
ty. Ubarwione w ten sposób ostrzegają, że są niebezpieczne. Spotyka się je na 
przestrzeni leśnej na opadłych owocach, kwiatach, naświetlonych zboczach, gdzie 
gniazdują w zależności od gatunku. Żądło osy podobnie jak u trzmieli nie jest za-
kończone zadziorem wiec może ona żądlić wiele razy. W skład jej jadu wchodzi 
histamina, hialuroidaza, serotonina, kinina. Związki te wywołują pieczenie, swę-
dzenie, zaczerwienienie z dodatkowym objawiającym się silnym bólem. 

Szerszenie Vespa crabro. Grupa nie bezpodstawnie wzbudzająca największe 
obawy wśród ludzi. Osowate osiągające około 4 cm długości budujące swoje 
gniazda w lesie, w większości w drzewach topolowych i olchowych. Wykorzystują 
także naturalne dziuple i inne kryjówki. W okresie letnim lecący owad ubarwiony 
w czarno żółte wzory może budzić respekt. Kolory zawarte są w poprzecznych 
pasach i w formie trójkątów na całym ciele owada. Są to największe w Polsce 
owady społeczne. Na ich temat powstało wiele przerażających historii o ich nie-
bezpieczeństwie. Dla osób uczulonych i małych dzieci po wielu użądleniach szer-
szenia może skończyć się to śmiertelnie. W skład jadu wpuszczanego w ranę 
wchodzą: histamina, serotonina, kinina, acetocholina, fosfolipaza A i B, które pora-
żają układ oddechowy i akcję serca. Szerszenie atakują tylko zaniepokojone, 
w obronie swojego gniazda i gdy oszołomione wpadną z ciemności do oświetlone-
go miejsca. Polują także w nocy. Kolor odgrywa bardzo ważna role w życiu owada. 
Przez swoje ubarwienie i kształt jest rozpoznawalny przez jego przeciwników 
i ofiary, które unikają spotkania z tym owadem. 

Trzmiele (rodzaj Bombus). Największe z owadów pożytecznych, osiągające 
rozmiary od 1 do 2,5cm. Największymi są samice – matki budujące gniazda. Spo-
tkane są bardzo często w środowisku leśnym, gdyż zapylają obok pszczoły miod-
nej Apis mellifera większość leśnych roślin. Bardzo owłosione ich ciało ubarwione 
jest w poprzeczne pasy czarne z białymi, żółtymi, pomarańczowymi. Występują 
także formy rude, czarne z plamami innego koloru. Zaatakowane, przygniecione, 
złapane w rękę żądlą swoim nie zakończonym zadziorem żądłem, które nie zostaje 
w skórze z kawałkiem odwłoka, jak u pszczół i os. Trzmiel może żądlić wiele razy. 
Jest to bardzo bolesne zjawisko. Podczas użądlenia do rany wpuszczany jest jad 
fosfolipaza A hialuronidaza. Wywołując tym ból i obniżając ciśnienie krwi. Osoby 
uczulone puchną i mogą u nich wystąpić zaburzenia oddychania. 

Trzyszcze Cicindelinae. Owady ubarwione w kolory tęczy, gdzie przeważnie 
pokrywy odwłoka mienią się mozaikami, w których przede wszystkim występuje 
kolor zielony, żółty, lub niebieski. Można spotkać je w okresie od wiosny do jesieni, 
wygrzewające się na leśnych piaszczystych drogach. Wśród trzyszczy rodzaj Me-
gacephala, syntezuje drażniący oczy benzaldehyd oraz cyjanowodór. Wyciskając 
krople drażniącej cieczy wywołują u ludzi reakcje alergiczne. 

Pluskwiaki Hemiptera Rodzina najbardziej kolorowych owadów, w której sro-

                                                        
6 P. Jaroszyński: Chemia obronna. cz. II. Motyle i Chrząszcze. 2007 
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goń baldaszkowiec Rhinocoris iracundus ubarwiony w przeplatające się czarne 
i czerwone pierścienie na całym ciele z wyraźnymi większymi plamami na korpusie. 
Zaniepokojony za pomocą swojej kłujki wpuszcza do ciała ofiary nieznaną sub-
stancję o bardzo bolesnym działaniu. Spotkać go można na liściach i kwiatach 
wielu roślin. 

Majkowate Meloidae. Jaskrawe owady, których przedstawicielem może być 
oleica krówka Meloe proscarabeus. Jest to pasożyt pszczół. Wiosną w trawach 
można zauważyć połyskujące niebiesko fioletowe ciało owada. Wystraszony osob-
nik wydziela żółtą oleistą ciecz zawierającą kantarydynę. Kantarydyna jest silnie 
trującym alkaloidem używanym jako afrodyzjak, dawniej jako lek w medycynie 
ludowej. Wyrabiano z niego napoje miłosne. Po zetknięciu ze skórą występuje 
reakcja alergiczna. 

Mrówki Formicidae. Środowisko leśne nie obyło się bez tak zwanej „policji le-
śnej” bowiem owady spełniają bardzo ważną funkcję sanitarną dla lasu. Owady te 
w zależności od gatunku ubarwione są w stonowane kolory z użyciem barwy czer-
wonej lub ciała całkowicie czerwonego. Broniąc swojego terytorium lub życia strze-
lają w przeciwnika kwasem mrówkowym lub dotkliwie gryzą. 

Kuprówka rudnica Euproctis chrysorrhosa. Motyl o cyklu rozwojowym dwu 
letnim. Jeden z czołowych szkodników lasów liściastych. Gąsienice żyjące 
we wspólnych oprzędach spadają na wiosnę z dębów aby przepoczwarczyć się 
w glebie. Ciało gąsienicy jest owłosione z kępką dłuższych włosków koloru niebie-
skiego. Po dotknięciu włoski łamią się i zostają w skórze wywołując swędzenie 
oraz reakcję alergiczną.7 

Pajęczaki spotykane w lesie także mogą być niebezpieczne. Ubarwione od 
wszystkich odcieni szarości po świetlane pastelowe kolory kwiatów, w których cze-
kają zamaskowane na swoja ofiarę. Pstrokate ubarwienie w formie krzyży lub in-
nych znaków np. wielkie plamy na odwłoku udające oczy pełnią funkcję odstrasza-
jącą i nie są tylko wzorami. Pajęczaki w ten sposób informują, że są groźne dla 
przeciwników, a także dla nas ludzi. Bardzo często spotykane w lesie w konarach 
drzew, w trawach oraz innych kryjówkach czekają na swoje ofiary. Spotkanie 
z nimi, nie respektując ich barw może okazać się dla nas szkodliwe. Nie ogranicza 
się tylko do reakcji negatywnych o podłożu psychologicznym, gdyż grupa ta budzi 
u większości społeczeństwa wstręt. Ukąszenie krzyżaka ogrodowego Araneus 
diadematus może być bolesne i w miejscu ukąszenia pojawić się działanie tok-
syczne. Jad zawiera toksoalbuminę.  

W środowisku leśnym na obszarach o zwiększonej wilgotności możemy napo-
tkać wiele gatunków płazów od szarych i nie wyróżniających się z tła roślinności 
trawiastej po barwne i kolorowe stwory jak z innej planety. Poprzez swoje ubarwie-
nie zwierzęta dają nam wyraźny sygnał że są niebezpieczne. Jako sztandarowy 
gatunek wśród płazów można posłużyć się salamandrą plamistą Salamandra 
Salamandra występującą w Polsce w Sudetach i Karpatach. Jest to płaz o długości 
około 20 centymetrów ubarwiony na czarno z nieregularnymi plamami koloru ja-
skrawożółtego do pomarańczowego. Z jej skóry wydziela się jad zawierający sa-
mardynę i samardon, który działa na środkowy układ nerwowy, podnosi ciśnienie 
krwi, wywołuje drgawki. Na działanie jadu narażeni jesteśmy tylko w kontakcie 
bezpośrednim, gdy wydzielina gruczołów dostanie się do jamy ustnej lub oka. 

                                                        
7 H. Altman, op. cit., s. 103-107 
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Drugim gatunkiem, który ostrzega nas o swoim niebezpiecznym, jadowitym 
działaniu z pośród płazów jest kumak nizinny Bombina Bombina występujący 
w całej Polsce. Osiąga około 6 cm. Strona grzbietowa ubarwiona jasnoszaro 
z licznymi plamami w ciemniejszych i jaśniejszych odcieniach. W trakcie zagroże-
nia kumak odwraca się na stronę brzuszną ukazując swoje niebiesko-czarne pod-
brzusze z dużymi jaskrawoczerwonymi plamami i białymi punktami wydzielając 
trującą wydzielinę gruczołów skórnych. Podrażnia ona błony śluzowe oczu, jamy 
ustnej i nosa.8 

Na terenach leśnych w porze od wiosny do późnej jesieni na mokradłach łą-
kach leśnych, brzegach lasów możemy spotkać żmiję zygzakowatą Vipera berus. 
Jest to żmija o popielato brązowej barwie z czarnym zygzakiem na grzbiecie, osią-
gająca 80cm długości. Na grzbiecie wystające spod zygzaka żółte lub czerwono-
brązowe tło. Zagrożona broni się jadowicie gryząc. Jad jest trujący. Ukąszenie jest 
bolesne około 8 dni. Jad zawiera koaluginy fosfolipazy, hemoraginy hamujące 
krzepniecie krwi i uszkadzają naczynia krwionośne. Ubarwienie w ostre kontrasty 
barw oraz widoczne wzory na ciele mają odstraszyć potencjalne niebezpieczeń-
stwo. Jeżeli ta metoda zawiedzie, żmija atakuje. 9 

Innymi mieszkańcami lasu, których możemy spotkać są zwierzęta znane spo-
łeczeństwu z edukacji szkolnej. Najbardziej popularnymi i częstymi będą: sarna, 
jeleń, dzik, lis, wiewiórka, bóbr, kuna, łasica, borsuk. W przypadku kontaktu z po-
wyższymi nie jesteśmy w stanie przewidzieć zachowań dzikiego zwierzęcia. Reak-
cja będzie różna, uzależniona od czynników zewnętrznych. W większości przypad-
ków jednak spotkanie kończy się ucieczką zwierzęcia ze strachu przed człowie-
kiem. Istnieje także prawdopodobieństwo przeniesienia groźnych chorób w wyniku 
kontaktu. 

 
Zagrożenia antropogeniczne: 
4. Gospodarka leśna. 
W miarę poznawania zbiorowości leśnej i zagłębiania się w coraz dalsze jej 

odcinki istnieje prawdopodobieństwo zgubienia się w lesie lub niemożność umiej-
scowienia swojego pojazdu, samochodu, tudzież roweru. Przypadki takie zdarzają 
się coraz rzadziej w związku z postępującą techniką i wyposażeniem urządzeń 
w odbiorniki GPS. Jednak w lesie pod okryciem koron drzew często gubią one 
sygnał i stają się bezużyteczne. W ramach zrównoważonej gospodarki leśnej las 
podzielony jest na oddziały i pododdziały poprzedzielane różnymi drogami użytku 
publicznego, pożarowymi, leśnymi, zagospodarowania przestrzennego. W prawym 
dolnym rogu każdego oddziału umieszczony jest czworokątny kamienny słupek 
z czarnymi liczbami na białym tle. Liczby te informują o numerach oddziałów do 
niego przylegających. Pomaga to w odnalezieniu potencjalnego zagubionego użyt-
kownika lasu przez służby poszukiwawcze.10 

W okresie wiosennym, letnim i jesiennym w zależności od warunków meteoro-
logicznych i działalności człowieka dochodzi do pożarów. Powstają one samoistnie 
lub w wyniku podpaleń oraz zaprószenia ognia. Wiąże to się z pewnym niebezpie-

                                                        
8 Ibidem, s. 108-110 
9 Ibidem, s. 112 
10 Instrukcja Urządzania Lasu z dnia 18 kwietnia 2003r. Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 4 Ustawy 

z dnia 28 września 1991r. o lasach ( Dz. U. z 2000r. Nr 56, poz. 679, zmiana Dz. U. z 2000r. Nr 86, 
poz. 958 i Dz. U. z 2000r. Nr 120, poz. 1268) 
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czeństwem z udziałem ognia i dymu. Zauważając pożar jesteśmy zobowiązani do 
reakcji, która określona jest prawnie. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prze-
ciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.2) zarządza się, co 
następuje: 

§36.1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzo-
sowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne 
wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru: 

1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez wła-
ściciela lub zarządcę lasu; 

2) palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wy-
znaczonych do pobytu ludzi. 

2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy czynności związanych z gospodarką leśną 
oraz wykonywaniem robót budowlanych.11 

Wg ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.71.12.114 
z późn. zm.), Art. 82. § 1. ust. 7-9, kto: 

7) w lesie lub na terenie śródleśnym albo w odległości mniejszej niż 100 m od 
granicy lasu:  

a) używa ciągnika lub innej maszyny bez należytego zabezpieczenia przed 
iskrzeniem; 

b) roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu; 
c) pozostawia rozniecony ogień; 
d) korzysta z otwartego płomienia; 
e) wypala wierzchnią warstwę gleby lub pozostałości roślinne; 
f) porzuca nie ugaszone zapałki lub niedopałki papierosów; 
g) dopuszcza się innych czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo 

pożaru, roznieca lub pozostawia ognisko w pobliżu mostu drewnianego albo prze-
jeżdża przez taki most z otwartym ogniem lub z nie zamkniętym paleniskiem; 

9) wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi ochrony lasu przed pożarem, nie 
wykonuje zabiegów profilaktycznych i ochronnych, zapobiegających powstawaniu 
i rozprzestrzenianiu się pożarów; podlega karze aresztu, grzywny albo karze na-
gany.12 

5. Urządzenia myśliwskie i rekreacyjne. 
Nieodzownym w krajobrazie leśnym są wszelkiego rodzaju urządzenia my-

śliwskie – ambony i zwyżki. Urządzenia drewniane, wykonane w bardziej lub mniej 
skomplikowany sposób służące do usprawnienia polowań indywidualnych oraz 
podpatrywania zwierzyny. Często z uwagi na użyty materiał, zużycie oraz warunki 
środowiskowe, które nie są im obojętne stan tych urządzeń nie jest zadowalający. 
Nie istnieje prawny obowiązek kontroli pod względem bezpieczeństwa takiej bu-
dowli. Pozostaje to w kwestii wewnętrznej kół łowieckich dzierżawiących dany te-
ren. 

Oprócz wspomnianych wyżej urządzeń myśliwskich istnieją także inne budow-
le leśne takie jak: wieże obserwacyjne i przeciwpożarowe, kładki, pomosty, paśniki. 
Podobnie jak ambony i zwyżki są to budowle przeważnie o konstrukcji drewnianej, 
                                                        
11 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 
563) 

12 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.71.12.114 z późn. zm.) 
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rzadziej metalowej lub betonowej. Określone warunki meteorologiczne mogą 
sprawić, że na co dzień bezpieczna konstrukcja staje się śliska i mało przyczepna. 
Drewno bardzo często porośnięte jest roślinnością, która po namoczeniu zmienia 
właściwości przyczepności podłoża. Należy także pamiętać że drewno nie jest 
materiałem jednorodnym i może zdarzyć się, że w pewnych przypadkach nie wy-
trzyma powierzonej mu wytrzymałości konstrukcyjnej. Wchodzenie na takie urzą-
dzenia niesie za sobą prawdopodobieństwo wywrotki, upadku z wysokości oraz 
następstw powyższych. 

Inne urządzenia rekreacyjne spotykane w lesie związane są ściśle z turystyką 
leśną, między innymi są to: huśtawki, ławki, stoliki, kosze na śmieci. Korzystanie 
z nich regulują przepisy wewnętrzne wydzielonej powierzchni ścieżki edukacyjnej, 
ośrodka, zielonej szkoły, placu zabaw. 

6. Rekreacja leśna. 
W ramach szeroko rozumianej rekreacji leśnej rozumie się wiele form wypo-

czywania na łonie natury. Zainteresowania oraz hobby użytkowników stwarzają 
pewne zagrożenia nie tylko osobom w nie się angażującym ale i również postron-
nym użytkownikom. 

Do pierwszych należy tu rekreacja konna. Do jazdy na koniu nie trzeba mieć 
żadnych uprawnień do powożenia koniem. Wedle obowiązującego prawa konno po 
lesie należy poruszać się tylko i wyłącznie po wyznaczonych do tego drogach. 
Wyznaczenie dróg do rekreacji konnej leży w kwestii nadleśnictwa. Informację 
o wytyczonych drogach znajdują się najczęściej w papierowych broszurach i ma-
pach udostępnianych przez dane nadleśnictwo lub udzielane są poprzez kontakt 
telefoniczny, internetowy. Jako przeciętny użytkownik lasu wchodząc na drogę 
wyznaczoną dla ruchu konnego, bardzo często połączoną z drogą dla ruchu pie-
szego możemy spodziewać kontaktu ze zwierzęciem. Nie należy wtedy okazywać 
zbyt wielkiej euforii w wyniku spotkania gdyż może to wystraszyć niczego nie spo-
dziewającego się konia, klaczy. Należy w tym przypadku zachować szczególną 
ostrożność. 

Inną, coraz bardziej popularną formą użytkowania lasu jest wjeżdżanie do 
niego dwu lub cztero kołowymi pojazdami, znaną potocznie jako motocross. Stosu-
jąc tą formę rekreacji należy bezwzględnie stosować się do przytoczonych przepi-
sów: 
Art. 29. 1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie do-
zwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwo-
lony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch 
po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przysto-
sowanymi do ich potrzeb. 13 
Art. 161. Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posia-
dacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nie 
należącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozo-
stawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nie przeznaczonym, podlega karze 
grzywny.14 

Pojazdy mechaniczne w lesie stwarzają poważne ryzyko potrącenia w przy-
padku spotkania maszyny. Leśna gęstwina bardzo ogranicza widoczność i podnosi 

                                                        
13 Ustawa o Lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444) 
14 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.71.12.114 z późn. zm.) 
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bardzo ryzyko nieszczęśliwego zdarzenia przy znacznej prędkości, obniża także 
wrażenia zmysłowe w postaci wywoływanego hałasu przez silnik napędzający 
pojazd. Nie wspomina tu się negatywnego oddziaływania na glebę, ściółkę leśną 
oraz rośliny runa. 

Rozgraniczając turystykę leśną na indywidualną i zorganizowaną należy roz-
graniczyć rodzaj i skalę niebezpieczeństwa, na które narażony jest potencjalny 
użytkownik. Podczas uprawiania turystyki zorganizowanej otoczeni jesteśmy opie-
ką przewodnika. Jest to przeważnie nauczyciel szkolny lub pracownik nadleśnic-
twa. Na wstępie spotkania powiadamiani jesteśmy o zagrożeniach, potencjalnych 
niebezpieczeństwach na jakie jesteśmy narażeni oraz ich skutkach. Wszystkie 
zasady postępowań w trakcie trwania wycieczki zawarte są w regulaminie wycie-
czek szkolnych danej szkoły oraz regulaminie ścieżki edukacyjnej lub zielonej 
szkoły. Przedstawiona zostaje także forma wycieczki. Aby ograniczyć straty przy-
rodnicze przemieszczamy się po wyznaczonych szlakach, które ograniczają nie-
bezpieczeństwo w kontakcie z przyrodą ukazując równocześnie walory przyrody. 
Szlaki wyznaczane są w taki sposób aby ukazywały najciekawsze walory przyrod-
nicze danego terenu. W związku z przemieszczaniem się całej zorganizowanej 
grupy ograniczona zostaje eksploracja terenu i ilość napotkanych potencjalnych 
zagrożeń(ogranicza się ruch po drogach publicznych, na których odbywa się ruch 
pojazdów mechanicznych). Napotkane zjawiska, zwierzęta, rośliny są na bieżąco 
omawiane przez przewodnika o minimalizuję niechciane sytuację w czasie trwania 
wycieczki. Istnieje tutaj także aspekt psychologii tłumu. Edukacja leśna w tej formie 
działając na nasze zmysły bardziej trwale koduje naszą wiedzę procentując 
w przyszłości. 

Turystyka indywidualna w porównaniu ze zorganizowaną opierać się będzie 
na własnych doświadczeniach i odruchach zachowawczych poszczególnej jed-
nostki. Rozgrywać się tutaj będzie swoista walka między chęcią poznania a pono-
szonym ryzykiem. Podstawą będzie tutaj zdobyta wiedza podczas edukacji szkol-
nej lub zdobytej w inny sposób. 

7. Prace zrębowe. 
Las prócz swojego uroku pełni także pewną funkcję gospodarczą. Jest on 

podstawowym producentem drewna, które jest z niego pozyskiwane w ramach 
racjonalnej gospodarki leśnej. Prace zrębowe prowadzone są przez wykwalifiko-
wanych robotników w ramach zakładów usług leśnych. Odpowiednio wyszkoleni 
pilarze oraz ich pomocnicy ubrani są w odblaskową odzież ochronną, która uwi-
dacznia ich w środowisku leśnym. Teren, na którym pozyskiwane jest drewno 
oznaczony jest tabliczkami informacyjnymi „Uwaga ścinka drzew. Zakaz wstępu.” 
Tablice umieszczone są na słupku z frontu i z tyłu powierzchni zrębowej. Na tere-
nie gdzie prowadzone jest pozyskanie drzew grozi nam potencjalne niebezpie-
czeństwo w postaci zmiażdżenia nas lub naszego pojazdu przez przewracające się 
drzewo, którego nikt nie jest w stanie zatrzymać. Kolejnym niebezpieczeństwem są 
odłamane gałęzie drzew, które mogą wisieć w koronach, spadając nam na głowę 
samorzutnie lub przy powiewie wiatru. Pracownicy zobowiązani do usunięcia zwi-
sających gałęzi po skoczniu powierzchni zrębowej. Kolejnym niebezpieczeństwem 
jest możliwość potrącenia przez pojazd wyciągający drewno z lasu. Kierowca nie 
zawsze jest w stanie zobaczyć nas w krzakach. Innym niebezpieczeństwem zwią-
zanym ze ścinką jest drewno pozostawione w stosach przy drogach. Wchodząc na 
pozostawiane stosy (mygły) drewna możemy spowodować ich wywrócenie lub 
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ześlizgnięcie się kłody, która zapewne nas przygniecie powodując nawet śmierć 
w przypadku, kiedy nikt nas w porę nie odnajdzie. 

Do pozyskania drewna w nadleśnictwach w ramach postępu technicznego 
używa się także specjalistycznych maszyn, które przeprowadzają cały proces 
technologiczny na obrabianym drewnie. Maszyny w postaci harwesterów i forwor-
derów przeważnie produkowane są w kolorach: zielonym, czerwonym, niebieskim, 
rzadziej żółtym, co czyni je widoczne w terenie na ogól pozbawianym tak dużych 
plam wymienionych wyżej kolorów. Pewne barwy ostrzegają o niebezpieczeństwie, 
na które jesteśmy narażeni w trakcie prac leśnych. Wzbudzają one nadal duże 
zainteresowanie wycinając i obrabiając całe drzewo. Minimalną odległością w jakiej 
nie grozi nam niebezpieczeństwo to dwukrotna długość ramienia pracującej ma-
szyny.15 

8. Bytności ludzkie. 
W ramach bytności ludzkiej w środowisku leśnym czasami nie możemy 

oprzeć się temu, aby nie pozostawić po sobie śladów swojej obecności. W prze-
strzeni leśnej pozostawiane są przeróżne pojedyncze drobiazgi, opakowania po 
produktach po tony wywożone przyczepami. Niesie to za sobą wielkie niebezpie-
czeństwo gdyż wywożone odpady są nieokreślone co do składu, a znajdują się 
w nich bardzo często rozbite butelki i szyby, zużyty sprzęt AGD i RTV, gruz, stare 
kosmetyki, zużyte strzykawki i prezerwatywy, chemikalia itp. Trafiając na takie 
znalezisko możemy spodziewać się wszystkiego: poparzeń, ran ciętych i kłutych, 
zatruć oraz innych objawów charakterystycznych dla danej substancji lub środka 
drażniącego. 

Zagrożeniami mniej widocznymi, wręcz zamaskowanymi w przestrzeni leśnej, 
są różnego rodzaju wnyki w postaci: linek, drutów, sieci, stalowych elementów, 
które w brutalny sposób uśmiercają leśne zwierzęta. Natrafiając na powyższe, 
istnieje możliwość zaplątania się w nie, ewentualnych otarć, urazów kończyn oraz 
utratę równowagi połączoną z upadkiem na ostre elementy. 

 
W zależności od rodzaju spędzania wolnego czasu w zbiorowości leśnej na-

rażeni jesteśmy na pewne niebezpieczeństwo ze strony przyrody. W przeważają-
cej liczbie przypadków broni się ona przed napastnikiem jakim jest zwiedzający. 
W większości zdarzeń gdzie występują urazy i inne uszkodzenia związane z prze-
bywaniem w środowisku leśnym winę ponosi sam zwiedzający. Przemawia za tym 
przeważnie brak zdrowego rozsądku oraz brak informacji na temat skutków wywo-
ływanych przez daną czynność. Zalicza się tu spożywanie trujących części roślin 
lub interakcja z leśnymi zwierzętami lub urządzeniami. Forma turystyki ma także 
znaczenie. Zorganizowana i zaplanowana zmniejsza do minimum potencjalne nie-
bezpieczeństwo w interakcji z przyrodą. 

Rozwiązaniem problemu niebezpieczeństwa w lesie w pewnym stopniu bę-
dzie edukowanie społeczeństwa w temacie zagrożeń oraz ich skutków nieumiejęt-
nego obchodzenia się ze zbiorowością leśną. Wchodząc do lasu nie należy zapo-
minać o tym, że spotykamy się tu z żywą przyrodą, która na szczęście nie jest 
jeszcze okiełznana i przyjazna jak domowe pielesze. Jest ona zmienna i funkcjo-
nalna w bardzo krótkim czasie, dlatego nawet roztropny i rozważny wędrowca czę-

                                                        
15 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. z dnia 8 września 2006r.) 
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sto potrafi być zaskoczony, zadrapany gałęzią, pocięty ostrą roślinnością której 
wcześniej tu nie było. Leśna przyroda nie posiada zaokrąglonych rantów, tępych 
krawędzi, miękkich aksamitnych powierzchni oraz antyalergicznych, tylko przyjem-
nych zapachów. Zwiedzając leśne tereny bardzo często wtargniemy na obszar 
osobniczy jego mieszkańców, którzy nie koniecznie spodziewają się wizyty. Naj-
bezpieczniej będzie kierować się zasadą, w której przyjmujemy, że w lesie jeste-
śmy tylko gośćmi. 
 
 


