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Wstęp 

 
Zapraszam Państwa Czytelników do lektury kolejnego zbioru publikacji ujętych 

w Przeglądzie Naukowo – Metodycznym. Edukacja dla Bezpieczeństwa. Zawarte  
w nim prace o charakterze badawczym i teoretycznym skupiono w kilku działach: 
bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo 
zdrowotne i pedagogika.  

W pierwszej części czasopisma Bezpieczeństwo narodowe warto zwrócić 
uwagę na rozważania dotyczące problematyki wielokulturowośći. W pracy autorstwa 
Małgorzaty Rzeszutko-Piotrowskiej Religia w wielokulturowej przestrzeni społecznej 
a kryzys migracyjny w Europie. Dla kogo i z jakich powodów multikulturalizm stanowi 
zagrożenie bezpieczeństwa?, znajdujemy rozważania odniesione do teorii 
wielokulturowości – teorii rozwoju społeczeństwa zróżnicowanego. Zakończono je 
konkluzją, że rozwój społeczeństwa zróżnicowanego kulturowo postępuje 
dynamicznie w powiązaniu z rozwiązywaniem konfliktów istniejących w określonej 
zbiorowości ludzkiej.  

W opracowaniu Czynniki wzrostu gospodarczego gospodarki narodowej, 
Виктория Васильевна Зазерская podjęła zagadnienie wzrostu gospodarczego  
i inwestycji w Republice Białorusi. Uwzględniła czynniki wzrostu gospodarczego  
w analizie dynamicznej i strukturalnej, wskazując wzajemne zależności czynników. 
Na ich podstawie stwierdziła wpływ polityki inwestycyjnej na dynamiczny 
zrównoważony rozwój gospodarki. Jako czynniki wewnętrzne wzięła pod uwagę 
relację systemu wskaźników rentowności przedsiębiorstwa, wskaźnik obrotu  
i oprocentowanie pożyczki. Uznała, że to umożliwia rozwijanie inwestycji  
w przedsiębiorstwach.  

W artykule Powstańcy w obozie koncentracyjnym w Mannheim Sandhofen 
autorstwa Jolanty Kmieć i Anny Kołodziej, znajdujemy ważne historycznie informacje 
dotyczące obozu koncentracyjnego w Dachau. Jak Autorki wskazały, był to „wzór” 
dla wszystkich kolejnych obozów koncentracyjnych. Ponadto, od 1938 roku stał się 
ośrodkiem szkoleniowym dla innych obozów. W czasie wojny wśród uwięzionych tu 
księży, zakonników, diakonów, biskupów, byli również więzieni profesorowie  
z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W kolejnej pracy zawartej w następnej części czasopisma Bezpieczeństwo 
wewnętrzne, przeprowadzono analizę jednego z zadań współczesnej władzy 
publicznej jako zapewniania szeroko pojętego bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. W tekście Martyny Kaczmarczyk: Specjalne użycie broni palnej przez 
polskie służby a prawo do życia – ocena regulacji w perspektywie bezpieczeństwa 
oraz praw człowieka, znajdujemy potwierdzenie przekonania, że w czasach rosnącej 
liczby zagrożeń, w tym przestępstw związanych z terroryzmem i przestępczością 
zorganizowaną, władza publiczna winna być wyposażona w legalne środki 
oddziaływania. Są to środki przymusu bezpośredniego i broń palną. Autorka słusznie 
podkreśliła, że stosowanie tych środków jest związane z ingerencją w wolność  
i nietykalność osobistą jednostki. Może to prowadzić do najpoważniejszej 
konsekwencji, jaką jest naruszenie prawa do życia. Prawo to przysługuje każdemu 
człowiekowi i posiada gwarancje w aktach prawa międzynarodowego oraz 
Konstytucji RP. Możliwość specjalnego użycia broni palnej przez uprawnione 
podmioty w sytuacjach kryzysowych, jakimi są przestępstwa o charakterze 
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terrorystycznym, doczekała się regulacji dopiero w 2016 roku. Celem Autorki 
prezentowanego artykułu było zbadanie, czy regulacja specjalnego użycia broni 
narusza elementarne prawo do życia, czy stanowi pełną i przejrzystą regulację oraz 
gwarancje w tym zakresie. 

Z kolei Autor wielu wartościowych publikacji w naszym czasopiśmie, Waldemar 
Podkański w tekście Kultura słowa oraz współczesna retoryka w formule ,,debaty 
oksfordzkiej”. Kształtowanie pozytywnych wzorców w polityce i przestrzeni 
społecznej podkreślił, że w wielu dziedzinach życia, nie tylko w obszarze 
politycznym, mają miejsce spory osobiste. Stwierdził również, że poziom kultury  
i przyjętych manier  osób dyskutujących sprawia, że starają się toczyć spory  
w oparciu o przyjęte i powszechnie respektowane reguły. Podał przykłady z życia 
codziennego, widoczne w mediach i sytuacjach życiowych sprawiających, że nie 
wszyscy dyskutujący rozumieją kanon dobrej debaty i jej twórczej roli  
w rozwiązywaniu problemów. Ponadto Autor zauważył, że dotąd nie wypracowano 
powszechnie akceptowanych zasad prowadzenia dyskursu – sporu wokół tematów 
różnicujących Polaków. Zaproponował, w jaki sposób można zacząć poprawiać ten 
dialog przy wykorzystaniu w praktyce szkolnej i akademickiej tzw. Debat 
Oksfordzkich, jako wzorcowego prowadzenia dyskursu. Autor przybliżył czytelnikowi 
tę formułę i wskazał jej zalety, które można zastosować w procesie kształtowania 
,,sztuki dyskusji” w myśl poprawy ,,kultury słowa”. Autor przywołał informację  
o corocznej imprezie ogólnopolskiej, rozgrywanej od 2013 roku. Są to Mistrzostwa 
Polski Debat Oksfordzkich w Poznaniu, organizowane na Wydziale Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu A. Mickiewicza przez Fundację 
Edukacyjną G5. 

W opracowaniu Organizacja skutecznej pracy systemu logistycznego – 
gwarancja bezpieczeństwa dla państwa, Светлана Kуган  zauważyła, że 
współcześnie poziom rozwoju systemu logistycznego odzwierciedla sytuację 
ekonomiczną państwa oraz jego niezależność na rynku międzynarodowym. 
Podkreśliła, że organizacja skutecznego działania systemu logistycznego oraz 
wykorzystanie możliwości jego rozwoju, pozwala twierdzić o obecności bufora 
gospodarczego. Zapewnia on bezpieczeństwo i wolność każdego państwa. Dlatego, 
zdaniem Autorki, ważna jest prawidłowa ocena skuteczności systemu logistycznego 
aby poznać, w jaki sposób wykorzystywany jest potencjał systemu oraz jakie są jego 
perspektywy i możliwości. 

Systematycznie wzrasta rola komputerów i zakres ich zastosowań, w których 
są wykorzystywane. Większość używanych współcześnie komputerów, smartfonów 
i inteligentnych urządzeń pracujących w gospodarstwach domowych jest 
podłączonych do sieci Internet. Radosław Puchalski w tekście Bezpieczeństwo sieci 
teleinformatycznych podkreślił, że wzrasta liczba zagrożeń sieciowych, na które 
narażone są urządzenia, programy i ludzie pracujący w sieci. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa sieciom teleinformatycznym, konieczne jest uświadomienie sobie, 
z jakimi niebezpieczeństwami trzeba się mierzyć. Autor wskazał na konieczność 
ustalenia przyczyn osłabiania stopnia ochrony sieci oraz wprowadzenia 
odpowiednich środków zaradczych. Niezbędne jest przestrzeganie reguł 
bezpiecznego korzystania z sieci i szybkie reagowanie na pojawiające się incydenty. 
Najważniejszym zdaniem Autora, elementem zapewniającym bezpieczeństwo jest 
człowiek, który świadomy zagrożeń, umie im przeciwdziałać, minimalizując w ten 
sposób ryzyko naruszenia stopnia ochrony sieci.  
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Autorzy Sebastian Niedzwiecki, Zbigniew Serafin oraz Sławomir Stankowski  
w opracowaniu Nielegalne wysypiska śmieci na terenie Miasta Poznania na 
podstawie materiałów Straży Miejskiej Miasta Poznania w latach 2017-2019 –  
w optyce zarządzania, podjęli badania w zakresie trudnych aktualnych problemów 
społecznych. Starali się ukazać problem nielegalnych wysypisk śmieci na terenie 
Poznania. Posłużyli się materiałami straży miejskiej z lat 2017-2019. Autorzy ustalili, 
że wśród mieszkańców wiele osób nie posiada wiedzy dotyczącej pozbywania się 
odpadów, ale są również tacy, którzy tworzą nielegalne wysypiska, motywując to 
domowymi oszczędnościami. Z badań wynika, że w Poznaniu istnieje problem 
nielegalnych wysypisk śmieci i stanowi ważne wyzwanie dla służb porządkowych 
miasta.   

Następnie Katarzyna Batorowska w publikacji Kreowanie wizerunku decydenta 
lokalnego według zasad R. B. Cialdiniego, przedstawiła medialny wizerunek 
decydenta tworzony na potrzeby społeczności lokalnej na przykładzie burmistrza 
miasta Sucha Beskidzka. Ustaliła, że najczęściej techniki tworzenia tego obrazu 
odwoływały się do reguły autorytetu i wzajemności lub reguł mieszanych.  Autorka 
uznała, że autorytet jest najważniejszym atrybutem decydenta. Podstawą 
prezentowanych analiz były materiały dostępne na stronach internetowych urzędu 
miasta i innych serwisach informacyjnych. Stwierdziła, że burmistrz kreuje swój 
pozytywny wizerunek w aspekcie sprawowania mecenatu nad lokalną kulturą  
i oświatą, jako patron i opiekun. Określiła również, że odpowiednio kształtowany 
wizerunek lidera może służyć zapewnianiu i utrzymaniu bezpieczeństwa 
społeczności lokalnej. Respektując jej potrzeby ma szansę aktywizowania jej działań 
wokół realizacji tych potrzeb, w tym związanych z rozwojem i bezpieczeństwem 
regionu. 

W artykule Andrzeja Warteckiego, Joanny Dolatkowskiej i Józefa Jermacza, 
Wybrane aspekty funkcjonowania samorządowych spółek kapitałowych  
w perspektywie społeczno – ekonomicznej, podjęto próbę identyfikacji społeczno-
prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania samorządowych spółek 
kapitałowych, w których samorząd terytorialny dysponuje większością udziałów. 
Badania przeprowadzono w Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągowym z siedzibą 
w Koziegłowach w ujęciu praktycznym i funkcjonalnym. Z praktyki funkcjonowania 
tego typu podmiotów gospodarczych wynika, że między funkcjami społecznymi  
i ekonomicznymi istnieje przestrzeń charakteryzująca się przeciwstawnymi 
wektorami opisującymi tendencje rozwojowe badanych zjawisk oraz wskaźników 
ekonomicznych, szczególnie na poziomie wyników finansowych. Uwzględniając 
powyższe założenie, cel i przedmiot badań, przeprowadzono analizę ekonomiczną 
działalności spółki. Zaproponowano praktyczne wnioski do ewentualnego wdrożenia 
które uwzględniałyby społeczne i ekonomiczne aspekty z jednoczesnym 
zabezpieczeniem potrzeb społeczeństwa lokalnego i przedsiębiorców lokalnych. 

W części kwartalnika Bezpieczeństwo zdrowotne na szczególną uwagę 
zasługuje praca Aleksandry Szymańskiej i Magdaleny Kmieciak Nieszczepienie 
dzieci jako trend XXI wieku, w której Autorki podjęły ważny i aktualny problem 
społeczny związany ze szkodliwą działalnością antyszczepionkowców. Mimo braku 
dowodów na szkodliwość szczepionek i nieustannych apeli lekarzy by szczepić 
dzieci, liczna grupa rodziców rezygnuje ze szczepień. Sprzeciw ten może mieć  
w przyszłości poważne konsekwencje dla całego społeczeństwa. Autorki przywołały 
ostrzeżenia specjalistów, że jeżeli tendencja się utrzyma, grozi powrót chorób takich 
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jak odra, błonica, czy krztusiec i innych, które już dzięki systematycznym 
szczepieniom zostały wyeliminowane. Według danych UNICEF szczepienia ratują 
życie 9 milionów ludzi rocznie. Celem badań była ocena poziomu świadomości 
wobec szczepień mieszkańców województwa wielkopolskiego. W ich rezultacie 
okazało się, że badani świadomie wybierają szczepienia i cenią ich wpływ na 
zdrowie i życie.  

W ostatniej części czasopisma w dziale Pedagogika znajdujemy artykuł Ireny 
Sorokosz i Lidii Kęskiej Przekleństwa i wulgaryzmy w percepcji studentów 
pedagogiki. Autorki zaprezentowały poglądy studentów pedagogiki na temat 
używania wulgaryzmów w młodzieżowym środowisku. Ankietowani wskazali na 
częstość stykania się z tym zjawiskiem w swoim otoczeniu, na przyczyny i skutki 
używania wulgarnej mowy. Poglądy studentów pedagogiki na problemy wulgaryzacji 
języka są ważne, gdyż jako przyszli nauczyciele winni wpływać na kulturę słowa  
i poziom komunikacji werbalnej przyszłych pokoleń. Wartość powyższych badań tkwi 
głównie w tym, że z wulgaryzmami stykamy się nie tylko w mowie potocznej. 
Obserwujemy postępującą wulgaryzacje mowy oraz wzrost tolerancji na takie 
zachowania.  

 W rezultacie analizy prac prezentowanych w naszym czasopiśmie jestem 
przekonana, że ich lektura pozwoli Czytelnikom na wyjaśnienie lub przybliżenie 
wielu dylematów, dotyczących poruszanych problemów związanych  
z bezpieczeństwem współczesnego człowieka i społeczeństwa. Są one w nich 
rozważane przez aktywnych ludzi nauki i doświadczonych praktyków.   
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Leszek KOWALCZYK 
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu 
 

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA W ASPEKCIE SYSTEMU MEDIALNEGO 
 W STANACH NADZWYCZAJNYCH 

 

 

Wstęp 
Uczestnictwo mediów w życiu jednostki oraz  społeczeństwa globalnego jest 

bardzo istotna, ponieważ wpływa pozytywnie na zachowanie odbiorców podczas 
zagrożeń związanych z bezpieczeństwem państwa. Akceleracja czynników 
tworzących zagrożenia wraz z rozwojem cywilizacyjnym systematycznie wzrasta, 
pomimo stosowania coraz ulepszonych systemów zabezpieczeń. W przypadku 
pojawiania się nowych rodzajów zagrożeń instytucje odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo publiczne próbują zapobiegać  niebezpieczeństwom tworząc 
innowacyjne systemy i procedury zabezpieczania i zapobiegania przy współpracy  
z mediami. Współczesny świat niezależnie przez człowieka permanentnie 
modyfikowany mnoży się  w coraz to inne zagrożenia. Poza tym sam człowiek jest 
środkiem przekazu różnego typu zagrożeń oraz tworzy niebezpieczeństwa dla siebie 
i innych. Świadomość istnienia zagrożeń jest dość powszechna w społeczeństwie 
oraz jest aktualna w publicznym obiegu informacji. Jest normą życia politycznego 
oraz przekazów mediów informacyjnych. Przyczynia się do wzrostu społecznego 
poczucia zagrożenia, które mimo wszystko nie przekładają się na mechanizmy 
obronne i świadomość obywateli na kwestie poprawy bezpieczeństwa. Bieżące 
informowanie społeczeństwa przez media przyczyniają się do zapobiegawczego 
działania obywateli oraz podejmowania przez nich różnych decyzji w przypadku 
wystąpienia zagrożenia. Dziedzina komunikowania masowego jest znacząco ważna 
w dobie przemian technologicznych i cywilizacyjnych. Sfera komunikowania 
masowego w zarządzaniu kryzysowym oraz w sytuacjach nadzwyczajnych państwa 
jest oceniana priorytetowo w różnych obszarach życia społecznego, 
gospodarczego, humanitarnego, moralnego. Przekaz informacyjny po przez media 
uzasadnia adekwatność występowania ich w sytuacjach kryzysowych podczas 
przekazywania sposobów zachowania w trakcie ewakuacji czy prawidłowego 
postępowania ludności tak aby zminimalizować destrukcyjne oddziaływanie kryzysu. 
Pozytywnym oddziaływaniem mediów jest socjalizacja, która oznacza 
przekazywanie wiedzy społeczeństwu w przypadku przyszłych zagrożeń po przez 
kontakty pomiędzy jednostkami oraz grupami społecznymi. Występuje wówczas 
zjawisko społecznej interakcji. Media ze względu na funkcję socjalizacyjną pełnią 
rolę nośnika informacji w sposób nawoływania społeczeństwa  do aktywnego 
uczestnictwa w życiu publicznym oraz motywują do realizacji wspólnych celów  
w wyniku wystąpienia kryzysu. Przykładami może być inicjowanie społecznych 
zbiórek pieniędzy, ubrań, żywności, a także środków codziennego użytku dla 
potrzebujących czy wspólne akcje w zakresie przeciwdziałania oraz usuwania 
skutków kryzysu. Natomiast funkcja edukacyjna mediów odpowiada za podnoszenie 
poziomu wykształcenia ludności w dziedzinie interakcji ze społeczeństwem w trakcie 
upowszechniania i propagowania wiedzy o potencjalnych zagrożeniach, strategiach 
i procedurach, profilaktyki oraz właściwego postępowania podczas sytuacji 
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kryzysowej. Najważniejszym zadaniem państwa jest bezpieczeństwo obywateli. Na 
zakres bezpieczeństwa obywateli, które wchodzą w obszar działania są zadania  
i uprawnienia poszczególnych organów administracji publicznej oraz służb 
mundurowych. Opinia publiczna powinna być informowana w sytuacjach 
nadzwyczajnych państwa o działaniach rządu a także służb realizujących zadania 
kryzysowe. Istotą działań jest aprobata obywateli dla stosowanych sił i środków 
bezpieczeństwa, zapewnienie, że państwo kontroluję daną sytuację kryzysową oraz 
próbuje zminimalizować niepokój i narastającą panikę. Aktywne upowszechnianie  
w społeczeństwie informacji o aktualnym kryzysie przez administrację rządową oraz 
samorządową za pomocą mediów wpływa pozytywnie, ponieważ może być 
niejednokrotnie pomocą dla obywateli, którzy  są zagrożeni niebezpieczeństwem. 
Media odgrywają bardzo ważną rolą w dziedzinie  bezpieczeństwa publicznego, 
kształtując w szerokim zakresie świadomość, postawy, działalność jednostek i grup 
społecznych wobec zagrożeń dla bezpieczeństwa. 

Powszechne media również jednoczą ludzi do współpracy na wszystkich 
obszarach przeciw zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego.  
Bezpieczeństwo publiczne to trwały element życia społecznego związany z ochroną 
obywatela  i grup społecznych przed różnorodnymi zagrożeniami destabilizującymi 
spokój, koniunkturę ekonomiczną oraz porządek społeczny organizacji państwowej. 

Brak świadomości oraz poczucia bezpieczeństwa wprowadza dezintegrację 
społeczną uwarunkowaną niestabilnością i niepewnością w państwie. Przyczynia się 
to do niewłaściwego funkcjonowania organów publicznych oraz normalnej 
egzystencji jednostek czy grup społecznych. Zagwarantowanie bezpieczeństwa 
publicznego w stosunku państwa do obywatela jest kwestią wieloaspektową  
i skomplikowaną, wymagającą permanentnego monitoringu, wysiłku wielu instytucji 
państwowych. W okresie gwałtownego rozwoju technologicznego, cywilizacyjnego, 
globalizacji, otwartych granic, przestępczości zorganizowanej, terroryzmu 
międzynarodowego, stanu epidemicznego COVID-19 występującego na świecie, 
mamy do czynienia z poważnymi zagrożeniami, których eliminacja nie zawsze jest 
możliwa. Znaczenie przepływu informacji i przekazu medialnego obecnie przy 
zagrożeniu epidemiologicznym ma istotny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa 
państwa, ponieważ skuteczne działanie eliminuje destabilizację i dezorganizację 
społeczeństwa oraz instytucji państwowych.  

Media koordynują działania społeczne, realizują współpracę z administracją 
rządową i samorządową przy formułowaniu założeń zarządzania kryzysowego 
podczas kryzysu w zakresie zadań mediów jako komponentu systemu zarządzania 
kryzysowego oraz pozytywne znaczenie w aspekcie pośrednictwa informacyjnego 
między organizacjami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe a zagrożoną 
ludnością w sytuacji kryzysowej, aby uniknąć strat i chronić społeczeństwo przed 
negatywnymi skutkami. Środki masowego przekazu można ocenić jako wspólną 
platformę między instytucjami działającymi w zakresie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego a społeczeństwem. Komunikaty, ostrzeżenia w przypadku zagrożeń za 
pośrednictwem mediów przekazywane są do licznej grupy odbiorców.  

Trzeba wskazać również zamiast pozytywnej roli mediów negatywną stronę 
działalności środków masowego przekazu. P.J Anderson i G. Ward w książce „The 
Future of Journalism in the Advanced Democracies” wskazują na pejoratywne 
działania mediów w poszczególnych aspektach:  
- brak rzeczowości i konkretności w przekazie medialnym; 
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- rezygnacja z przekazania wielu informacji; 
- powtarzające się zamieszczanie wiadomości pochodzących od rzeczników 
prasowych danych instytucji czy przedstawicieli PR; 
 - umiarkowanie  przywiązuje się do relacjonowania wydarzeń; 
- nastawienie przekazu medialnego w aspekcie  sensacji i wywołania dużego 
rozgłosu dla szerokiej opinii publicznej; 
- zysk i wartość rynkowa środków masowego przekazu są ważniejsze od 
dziennikarskiej etyki zawodowej czy podstawowej  funkcji mediów jaką jest rola 
społeczna1; 

W publikacji przedstawiono działanie struktur zarządzania kryzysowego  
w zakresie wymiany informacji z mediami podczas sytuacji kryzysowej. W związku 
z tym ustawa o zarządzaniu kryzysowym wprowadziła definicję sytuacji kryzysowej. 
Należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom 
bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą 
znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze 
względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków2.  

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 228 wprowadziła następujące 
stany nadzwyczajne: stan wojenny, stan wyjątkowy oraz stan klęski żywiołowej. Akty 
prawne, które spowodowały diametralnie zmianę systemu i organizacji w zakresie 
stanów nadzwyczajnych zostały wprowadzone w 2002 roku i były to niżej 
wymienione ustawy: ustawa o stanie klęski żywiołowej, ustawa o stanie wyjątkowym, 
ustawa o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił 
Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej 
Polskiej. System zarządzania kryzysowego w Polsce powstał z chwilą wejścia  
w życie ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2006 roku, która 
uregulowała zadania i działania administracji samorządowej, rządowej oraz służb 
mundurowych i ratowniczych.  
 

Media w stanach nadzwyczajnych 
Media masowe odgrywają ważne zadania związane z przekazywaniem 

informacji w przypadku powstania sytuacji kryzysowych oraz prawidłowe 
realizowanie form współpracy z administracją rządową i samorządową jak i również 
najważniejszym podmiotem jakim jest na pierwszym miejscu społeczeństwo. 
Przyczynia się to we właściwych działaniach wspólnych w celu zapobiegania oraz 
niwelowania powstałego kryzysu. Media są ważnym środkiem przekazywania 
informacji, które kształtują poglądy i zachowanie społeczeństwa podczas kryzysu. 
Priorytetem dla mediów powinno być przestrzeganie zasad etycznych i moralnych 
szczególnie podczas sytuacji kryzysowych, gdy występuje tragedia ludzka. 
Negatywne przedstawianie faktów przez media w wyniku wydarzeń tragicznych  
w postaci sensacji, gdzie występują ofiary ludzkie może przyczynić się do 
zwiększenia tragedii ludzkiej w aspekcie psychicznym przez odbiorców rodzin ofiar. 
Media w stanach nadzwyczajnych realizują określone funkcje, które aktualnie są 
obligatoryjne w poszczególnych aktach prawnych związanymi z zarządzaniem 
kryzysowym oraz sytuacjami kryzysowymi. Administracja samorządowa i rządowa 

                                                           
1 P. J. Anderson, G. Ward (red.), Przyszłość dziennikarstwa w dojrzałych demokracjach, Wydawnictwo 
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 39-47. 
2 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
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w aspekcie sytuacji kryzysowej jest zobowiązana utrzymywać poprawne relacje  
z mediami w celu zapobiegania różnym zagrożeniom jak i również natychmiastowym 
reagowaniem w razie ich zaistnienia.  Środki masowego przekazu takie jak np. radio, 
telewizja, prasa, fonografia, internet obecnie pełnią najważniejszą rolę  
w zarządzaniu sytuacją kryzysową. Zaangażowanie współczesnych mediów 
podczas zagrożenia obywateli stanowi o szybkości przekazywanej informacji oraz 
jest sprawą priorytetową. Obecnie jest niemożliwością planowanie oraz 
organizowanie działań ratowniczych bez uczestnictwa mediów. W systemie 
zarządzania kryzysowego w zakresie przekazywania informacji w przypadku 
różnorodnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa występują następujące podmioty: 
instytucje publiczne, administracja rządowa i samorządowa oraz służby ratownicze, 
dziennikarze poszczególnych mediów (telewizji, radia, prasy, internetu), osoby 
poszkodowane skutkami np. klęski żywiołowej, opinia publiczna. Społeczeństwo  
w trakcie pojawienia się sytuacji kryzysowej powinno być informowane na bieżąco 
 o zagrożeniach i przedsięwziętych środkach bezpieczeństwa w celu ograniczenia 
szkodliwych skutków nadzwyczajnych występującego niebezpieczeństwa. 
 

Prawne aspekty działalności mediów w sytuacji kryzysowej 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 228 wprowadziła następujące 

stany nadzwyczajne: stan wojenny, stan wyjątkowy oraz stan klęski żywiołowej. Akty 
prawne, które spowodowały diametralnie zmianę systemu i organizacji w zakresie 
stanów nadzwyczajnych zostały wprowadzone w 2002 roku i były to niżej 
wymienione ustawy: ustawa o stanie klęski żywiołowej, ustawa o stanie wyjątkowym, 
ustawa o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił 
Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej 
Polskiej. Media w stanach nadzwyczajnych posiadają określone zadania w postaci 
komunikatów i obwieszczania o zagrożeniach. Dokumentem normatywnym 
określającym obowiązek informowania o zagrożeniach podczas wprowadzenia 
stanu klęski żywiołowej  jest ustawa o stanie klęski żywiołowej która stanowi w art. 
5 pkt. 4, że „Redaktorzy naczelni dzienników oraz nadawcy programów radiowych  
i telewizyjnych są obowiązani do niezwłocznego, nieodpłatnego podania do 
publicznej wiadomości rozporządzenia Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski 
żywiołowej, przekazanego im przez wojewodę właściwego że względu na siedzibę 
redakcji lub nadawcy”3. W art. 26 ustawy o stanie klęski żywiołowej określono 
niezwłoczny tryb przekazania informacji o zagrożeniach oraz nieodpłatnego podania 
do publicznej wiadomości: „Redaktorzy naczelni dzienników oraz nadawcy 
programów radiowych i telewizyjnych są obowiązani, na żądanie ministra, o którym 
mowa w art. 8 pkt 4, wojewodów, starostów, wójtów (burmistrzów, prezydentów 
miast) albo pełnomocników do nieodpłatnego, niezwłocznego publikowania lub 
zamieszczania komunikatów tych organów związanych z działaniami w celu 
zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia”4. Ustawa również stanowi 
o odpowiedzialności karnej w stosunku do mediów masowych, które uzasadnia to 
art. 27. 1. Kto w czasie stanu klęski żywiołowej wbrew obowiązkowi określonemu  
w art. 26 nie publikuje lub nie zamieszcza komunikatów i decyzji związanych  

                                                           
3 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
4 Tamże 
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z działaniami podejmowanymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub 
ich usunięcia podlega karze aresztu albo grzywny5. 

Obowiązek  również w stosunku do mediów są ustanowione w ustawie  
o stanie wyjątkowym oraz w ustawie o stanie wojennym oraz o kompetencjach 
Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym 
organom Rzeczypospolitej Polskiej. W art. 6 oraz w art. 5 wyżej wymienionych ustaw 
określono następujące zasady: „Redaktorzy naczelni dzienników oraz nadawcy 
programów radiowych i telewizyjnych są obowiązani do niezwłocznego, 
nieodpłatnego podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej o wprowadzeniu stanu wojennego i innych aktów 
prawnych dotyczących tego stanu przekazanych im przez wojewodę właściwego ze 
względu na siedzibę redakcji lub nadawcy”6. 

„Redaktorzy naczelni dzienników oraz nadawcy programów radiowych  
i telewizyjnych są obowiązani do niezwłocznego, nieodpłatnego podania do 
publicznej wiadomości rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
o wprowadzeniu stanu wyjątkowego i innych aktów prawnych dotyczących tego 
stanu, przekazanych im przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę 
redakcji lub nadawcy”7. 

System zarządzania kryzysowego w Polsce powstał z chwilą wejścia w życie 
ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2006 roku, która uregulowała 
zadania i działania administracji samorządowej, rządowej oraz służb mundurowych 
i ratowniczych. Media masowe w sytuacjach kryzysowych  posiadają obszerny 
zasięg oraz skuteczność oddziaływania na społeczeństwo w porównaniu do 
środków komunikacji bezpośredniej. Uwarunkowane jest to zadaniami 
realizowanymi przez media podczas ostrzegania i alarmowania ludności w stanach 
nadzwyczajnych, które są określone poszczególnymi aktami prawnymi. Ustawa  
o prawie prasowym Art. 34. stanowi, że „redaktor naczelny jest obowiązany 
opublikować nieodpłatnie, w miejscu i w czasie właściwym ze względu na tematykę 
i charakter publikacji, komunikat urzędowy pochodzący od naczelnych i centralnych 
organów państwowych, w tym pochodzący od naczelnych i centralnych organów 
administracji państwowej, jeżeli został nadesłany przez rzecznika prasowego rządu 
ze wskazaniem, że publikacja jest obowiązkowa”8. W sytuacji kryzysowej 
najważniejszym w kontekście  zadań realizowanych przez media jest system 
łączności i telekomunikacji kryzysowej. Zadania oraz współpraca między mediami a 
organami administracji publicznej występuje w poszczególnych obszarach takich 
jak: możliwość korzystania z kanałów dystrybucji przez władze samorządowe  
i rządowe, uzgadnianie przekazywanych informacji do społeczeństwa, użyczanie 
przez media masowe własnych zasobów i infrastruktury. W wyniku realizacji 
wspólnego zakresu działań z mediami administracja rządowa i samorządowa jest  
w stanie wykonywać zadania dotyczące zapobiegania i zwalczania kryzysu do 

                                                           
5 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. 
6 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił 
Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej  
7 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym 
8 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe 
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większej liczby osób na danym terenie oraz istnieje bardziej zorganizowana 
możliwość odbudowy zniszczeń po skutkach katastrofy 9.   
 

Rola mediów w poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego  
Zarządzanie kryzysowe jest procesem ciągłym i „polega na zapobieganiu 

sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze 
zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, 
usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej”10  

Zdaniem Romualda Grodzkiego proces zarządzania kryzysowego „trwa 
zarówno przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej lub kryzysu, w trakcie trwania 
sytuacji kryzysowej, jak i po jej ustąpieniu. Uważa on również, że wszystkie działania 
mają na celu: zminimalizowanie wystąpienia sytuacji kryzysowej, zmniejszenie 
skutków – jeśli już wystąpi, jak najszybszy powrót do stanu normalnego albo 
zapewniającego minimum warunków do dalszego funkcjonowania”11.  
W prawidłowym podejściu do zarządzania kryzysowego faza zapobiegania jest fazą 
inicjującą cykl zarządzania kryzysowego i praktycznie jest realizowana 
permanentnie, bez jakichkolwiek przerw na różne inne czynności. Zadania 
realizowane w tej fazie są priorytetowe, ponieważ występuje na tym etapie 
eliminacja lub redukcja możliwości wystąpienia zagrożeń i ich skutków12. Jest to 
najważniejsza faza zarządzania kryzysowego i ma ona początek przed 
wystąpieniem zagrożenia lub katastrofą. Jej rezultaty „stanowią punkt wyjścia do 
fazy przygotowania” 13. 

W fazie zapobiegania media mają istotną rolę działania, ponieważ w tym cyklu 
zarządzania kryzysowego jest realizowana edukacja informacyjna do 
społeczeństwa, która ma przyczynić się do kształtowania postaw i właściwego 
reagowania w sytuacjach zagrożeń. Działania w tym zakresie występują w postaci 
akcji medialnych, które występują w programach edukacyjnych takich jak np. „Akcja 
Znicz”, „Bezpieczeństwo na drogach” oraz w szkoleniach pracowników 
administracyjnych i dziennikarzy. Podczas tej fazy wszyscy jej uczestnicy - jednostki 
organizacyjne administracji publicznej realizują zadania zapobiegawcze według 
ściśle określonych kompetencji.  

Następna fazą zarządzania kryzysowego, w której uczestniczą media oraz 
jednostki administracji publicznej i służby ratownicze to etap przygotowania. Każda 
władza rządowa i samorządowa, musi „sobie odpowiedzieć na wiele pytań 
związanych z zapewnieniem adekwatnych do sytuacji standardów bezpieczeństwa, 
w tym ocenić własne potrzeby w tym zakresie i możliwości”14. Pytaniami, na które 
należy znaleźć odpowiedzi są wszystkie funkcje: opieki medycznej, ratownictwa, 
transportu, wyżywienia, porządku, pomocy społecznej, łączności, współpracy  
z mediami. Podczas fazy przygotowania zgodnie z koncepcją przedstawionego 

                                                           
9 S. Kwiatkowski, Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych. Szkice socjotechniczne  
o mądrości przed szkodą, Pułtusk 2011, s.152-153. 
10 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 
11 R. Grodzki, Zarządzanie Kryzysowe. Dobre praktyki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012. s.41.   
12 K. Sienkiewicz-Małyjurek, F. Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, 
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 20-21. 
13  J. Gołębiewski, Zarządzanie Kryzysowe na szczeblu samorządowym teoria i praktyka, Wydawnictwo  
Difin, Warszawa 2015, s. 111.   
14 Tamże, s. 151.  
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zbioru zadań przez Jana Gołębiewskiego powinny być realizowane następujące 
działania:  
-  inwentaryzacja zasobów, 
- opracowanie i wdrożenie prawa miejscowego, 
-  gromadzenie zapasów, 
-  zawarcie porozumień i umów, 
-  szkolenie ogniw systemu, 
-  opracowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych, 
-  planowanie reagowania i odbudowy, 
-  weryfikowanie ustaleń (planów) reagowania, 
-  wdrożenie adekwatnej do potrzeb organizacji pracy, 
-  prowadzenie treningów i ćwiczeń, 
-  wdrożenie zasad koordynacyjnych15. 
 

W tej fazie media opracowują i sporządzają plany, procedury, programy które 
są priorytetowe w przypadku wystąpienia kryzysu. Ćwiczenia wspólnie są 
realizowane przez jednostki administracji publicznej, służby ratownicze oraz 
przedstawicieli mediów. Zapewnia to w przyszłości prawidłowy obieg informacji pod 
względem spójności działań w różnym zakresie. Media są zaangażowane  
w przedstawianiu oraz roli edukacyjnej negatywnym zdarzeniom w celu 
przeciwdziałania skutkom  zagrożenia. Ważnym zadaniem jest strona profilaktyczna 
mediów w fazie zapobiegania, ponieważ odnosi się do stanu przygotowania 
poszczególnych elementów infrastruktury oraz prezentowanie rozwiązań 
organizacyjnych. Społeczeństwo w tym cyklu powinno być świadome jak ma się 
zachować w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Przykładem takich zadań 
podczas zagrożenia w instytucjach publicznych i w przedsiębiorstwach są prawnie 
usankcjonowane przeprowadzanie próbnych ewakuacji w celu podniesienia 
świadomości społeczeństwa na możliwość występowania danej sytuacji kryzysowej. 

Następną fazą zarządzania kryzysowego, w której biorą udział jednostki 
administracji publicznej, służby ratownicze oraz media jest faza reagowania. Jest to 
najbardziej widoczny etap zarządzania kryzysowego. Na tym  etapie konsolidują się 
wszystkie niedopracowania z dwóch poprzednich faz. W im większym stopniu były 
niedociągnięcia z dwóch poprzednich etapów, tym większe będziemy mieli problemy 
z prowadzeniem działań w sytuacji kryzysowej16. Te stwierdzenia mają pełne 
potwierdzenie w praktyce. Należy również zauważyć, że struktury zarządzania 
kryzysowego oraz służby, straże i inspekcje, media są dobrze przygotowane do 
ostrzegania, monitorowania, reagowania i prowadzenia działań ratowniczych  
w różnych sytuacjach kryzysowych. Posiadają nowoczesny sprzęt, dobrze 
przygotowane procedury oraz bardzo dobre wyszkolenie. Takie twierdzenie nie jest 
bezpodstawne. Skuteczność uczestników zarządzania kryzysowego była 
weryfikowana wielokrotnie podczas usuwania katastrof kraju oraz podczas 
prowadzenia akcji ratowniczych i humanitarnych za granicą Polski. Media w tym 
etapie powinny uczestniczyć wspólnie w działaniach z poszczególnymi służbami 
oraz z przedstawicielami zarządzania kryzysowego, ponieważ przekazują oraz 

                                                           
15 Tamże, s. 152. 
16 W. Lidwa W., W. Krzeszowski, W. Więcek, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 2010, 
s. 31- 37 . 
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informują na bieżąco o przebiegu zdarzeń. W tym cyklu są przedstawiane różne 
formy pomocy dla poszkodowanych: psychologiczna, materialna, prawna. Elementy, 
które wchodzą na wspólne realizowanie zadań centrów zarządzania kryzysowego  
z mediami w fazie reagowania są następujące: kierownictwo - zespół zarządzania 
kryzysowego instytucji, Centrum Prasowe oraz zespoły ( komunikacji kryzysowej  
z mediami oraz z rodzinami ofiar, zespół ds. organizacji ewakuacji oraz kontaktu 
rodzin w szpitalu). Obecnie w wyniku stworzenia poszczególnych elementów  
w centrach zarządzania kryzysowego tworzone są specjalne linie telefoniczne oraz 
programy informacyjne w telewizji lokalnej i krajowej dla poszkodowanych oraz dla 
rodzin ofiar.  

Ostatnią fazą zarządzania kryzysowego jest etap odbudowy. Jan Gołębiewski 
twierdzi, że „odbudowa weszła formalnie w skład zarządzania kryzysowego 
najpóźniej. Wynika to z błędnego podejścia do zarządzania kryzysowego jako 
elementu kierowania bezpieczeństwem”17. Ten etap polega na powrocie do stanu 
lub przywróceniu stanu normalności sprzed katastrofy. 

W tym etapie jest ważne znalezienie „złotego środka” pomiędzy potrzebami, 
możliwościami i oczekiwaniami oraz organizowaniem przez media punktów 
informacyjnych, które dotyczą procedur administracyjnych w zakresie pomocy 
indywidualnej oraz różnych akcji wolontariatu, organizacji pozarządowych dla 
poszkodowanych oraz ofiar rodzin. Na podstawie doświadczeń uczestników 
zarządzania kryzysowego obecnie w Polsce można stwierdzić, że reagowanie na 
sytuacje kryzysowe jest prawidłowe, a współpraca pomiędzy wszystkimi 
uczestnikami zarządzania kryzysowego przebiega zgodnie z procedurami, 
ustaleniami i porozumieniami. Jedynym problemem jest sprostanie oczekiwaniom 
osób poszkodowanych wobec struktur zarządzania kryzysowego dotyczących 
wielkości, zakresu i sposobu udzielania pomocy.  
 

Podsumowanie  
Wnioski jakie można określić to, że współdziałanie z mediami struktur 

administracyjnych w zarządzaniu kryzysowym nie ma początku ani końca, jest 
procesem stałym i permanentnym wymagającym od uczestników nieustannego 
analizowania i unowocześniania planów, procedur, metod i sposobów reagowania  
i usuwania skutków zagrożeń, katastrof i sytuacji kryzysowych. Należy również 
zwrócić uwagę na fakt, iż działania te, mimo że muszą być realizowane na podstawie 
obowiązującego prawa, nie mogą być szablonowe a ich autorzy muszą wychodzić 
poza stereotypowe schematy i podejmować niekiedy niekonwencjonalne, 
nowatorskie działania. Nie ma obecnie możliwości realizacji zadań i poszczególnych 
faz zarządzania kryzysowego bez pomocy mediów masowych. Wynika, że media 
współcześnie podczas występujących zagrożeń nie tylko są zobowiązane prawnie 
reagować, ale również powinny być zainteresowane przeprowadzaniem różnych 
akcji, promocji, edukacji informacyjnej dla społeczeństwa. Bez mediów prowadzenie 
wszelkich działań i akcji ratunkowych jest skazana na porażkę. Umiejętne 
wykonywanie powierzonych zadań przez media wpływają na pozytywne nastroje  
w stosunku do społeczeństwa w przypadku tragedii oraz nie powodują dalszej 
eskalacji zagrożeń. Z załączonych powyżej informacji wynika, że administracja 
publiczna oraz służby ratownicze właśnie w taki sposób podchodzą do swoich 

                                                           
17 J. Gołębiewski J., Zarządzanie kryzysowe… dz. cyt., s. 263. 
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ustawowych obowiązków kładąc nacisk na nieszablonowość i nowatorstwo a przede 
wszystkim na współpracę z mediami, a od struktur zarządzania kryzysowego 
wymaga się obecnie empatii i szczególnego podejścia urzędników do ludności danej 
aglomeracji, którzy zostali poszkodowani w wyniku zagrożeń i sytuacji kryzysowych. 
 

Streszczenie  
W artykule przedstawiono mechanizmy i strukturę systemu zarzadzania 

kryzysowego w aspekcie współpracy z mediami. Określono podstawowe etapy 
zarządzania kryzysowego funkcjonujące w ramach zadań i organizacji mediów. 
Zasady współpracy struktur zarządzania kryzysowego w artykule są przedstawione 
na podstawie aktów prawnych.  

 
Słowa kluczowe: Ustawa o zarządzaniu kryzysowym, media, system 

zarządzania kryzysowego, zagrożenia, sytuacja kryzysowa 
 

Abstract: 
The article presents the mechanisms and structure of the system of crisis 

management system in the aspect of cooperation with the media. As part of media 
tasks and organization the basis stages of crisis management was defined. The 
cooperation principles of crisis management structures depicted in the article are 
based on law regulations.  

 
Keywords: Act on the Crisis Management, media, crisis management system, 

threats, crisis situation 
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Małgorzata RZESZUTKO-PIOTROWSKA 
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka 
 

RELIGIA W WIELOKULTUROWEJ PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ A KRYZYS 
MIGRACYJNY W EUROPIE. DLA KOGO I Z JAKICH POWODÓW 

MULTIKULTURALIZM STANOWI ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA? 
 
 
CZĘŚĆ 1 
 

Uwagi wstępne 
Priorytetowe pytania o bezpieczeństwo istnienia jednostki, o jej naturę, były od 

najdawniejszych czasów obiektem różnych przeglądów analitycznych: 
filozoficznych, religijnych, czy naukowych.1 W większości próby te okazały się 
ułomne. Biorąc pod uwagę temat rozważań trzeba na początku skoncentrować 
swoją uwagę na istocie bezpieczeństwa.2 W tym celu można posłużyć się intuicją. 
Umożliwi ona postawienie pytań, których nie można byłoby zadać charakteryzując 
to pojęcie na drodze wyłącznie przywołania literatury przedmiotu. Można wyrazić 
pogląd, że ludzkość intuicyjnie rozumie znaczenie pojęcia ,,bezpieczeństwo”.  
W związku z tym intuicyjnie zgadzamy się na pewien obszar terminologicznej 
niejasności. Trzeba przy tym wskazać na praktyczny aspekt pojęcia 
,,bezpieczeństwo”, gdyż jak stwierdził wybitny polityk XX w., H. Kissinger: 
,,bezpieczeństwo jest fundamentem wszystkiego, co czynimy”.3 Jednym  
z pierwszych, który zauważył wielowymiarowość pojęcia ,,bezpieczeństwa” był  
N. Machiavelli. Określał on je nie tylko jako zapewnienie fizycznego spokoju, ale jako 
funkcję rządzącego zawartą w celu, dla którego powierzono mu najwyższą władzę, 
a którą jest troska o bezpieczeństwo ludu. W związku z tym przez ,,bezpieczeństwo” 
rozumiał nie tylko samą ochronę, ale ,,także wszelkie inne satysfakcje w tym życiu, 
jakie każdy może osiągnąć swym prawowitym przemysłem, bez niebezpieczeństwa 
ani szkody dla Rzeczpospolitej”.4  

Dwudziestowieczne doświadczenia Europy sprawiły, że u korzeni 
współczesnego myślenia o prawie sytuowane są nie wojny między państwami, ale 
nadzieja istniejąca w ludzkim rozumie. To za sprawą ludzkiego rozumu ma dojść do 

                                                           
1 M. Tołwiński, Bezpieczeństwo społeczne – uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, [w:]  

J. Gierszewski, M. Kubiak (red.), Kultura bezpieczeństwa w teorii i praktyce, Toruń 2019, s. 289. 
2 R. Kwiecień, Aksjologia prawa międzynarodowego a siła zbrojna w perspektywie historycznej, [w:]  

J. Kranz (red.), Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, Warszawa 
2009, s. 57. 

3 Cyt. za: W. Pokruszyński, Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa, Józefów 2011, s. 13-14. Kulturowy 
imperializm często utożsamiany jest wręcz z ,,amerykańskim imperializmem”, zob. B. Hamm,  
R. Smandych, Cultural Imperialism. Essays on the Political Economy of Cultural Domination, Toronto 
2005, s. 3-4. Problem ten wskazują od lat arabiści, podkreślający fakt, że umiarkowani muzułmanie 
oczekują powstrzymania się głównych graczy Zachodu, od ingerencji w ich sprawy wewnętrzne, a za 
takie uznają nawoływanie do poszanowania demokracji, rządów prawa i praw człowieka, nie 
wspominając nawet o interwencjach militarnych. Choć społeczeństwa muzułmańskie chcą 
modernizacji, to nie na wzór zachodni, ale jak to określają - ,,chcą modernizacji z Bogiem”, J. Zając, 
Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, Warszawa 2010, s. 273-274. 

4 N . Machiavelli, The Prince, tłum. W. K. Marriott, Londyn 1908, s. 45. 
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ograniczenia cierpienia jednostki wywołanego przez zło.5 Pomimo ważności 
posiadania mechanizmu do wygrywania przyszłych wojen, jakim ze względu na ich 
specyfikę jest aktualnie ,,świadomość międzynarodowa” tylko niektórzy żołnierze są 
do stosowania tego narzędzia odpowiednio przygotowani. Wielu z nich ma  
w dalszym ciągu podstawowe problemy w sytuacjach wymagających komunikacji 
międzykulturowej. Problemy, które pojawiają się w środowisku operacyjnym nie 
różnią się przy tym od tych, które istnieją w kontaktach międzykulturowych. Różnica 
jest jedna, ale istotna – błędy podczas działań wojennych mogą zaskutkować stratą 
życia ludzkiego. 

Od lat 90 XX w. kultura stała się ,,ofiarą”, którą obwinia się o wywoływanie 
konfliktów zbrojnych. Popularne stały się również badania nad jej oddziaływaniem 
na powodzenie lub porażki w obszarze politycznym poszczególnych państw.6 
Należy zauważyć, że z 40 wojen domowych toczących się w latach 1989-2003, 28 
miało podłoże etniczne, religijne, etc., a tylko 12 ideologiczne.7 Nadrzędna kwestia 
sensu istnienia jednostki oznaczała zazwyczaj jego podporządkowanie czemuś tak, 
jakby jego życie było wtórne w stosunku do odmiennych ludzkich zachowań.8 Należy 
założyć, że pojęcie ,,bezpieczeństwo” jest jednym z powszechniej stosowanych  
w życiu codziennym, społecznym i politycznym oraz w nauce. Szeroki zakres 
kategorii bezpieczeństwa powoduje wiele trudności w zwięzłym opisaniu i trafnym 
zdefiniowaniu tego słowa.9  

Definiując ,,bezpieczeństwo” określonego podmiotu w sensie praktycznym jako 
proces dynamiczny, S. Koziej określa „tą dziedzinę jego aktywności, która zmierza 
do zapewnienia możliwości przetrwania, rozwoju i swobody realizacji własnych 
interesów w konkretnych warunkach, poprzez wykorzystywanie okoliczności 
sprzyjających (szans), podejmowanie wyzwań, redukowanie ryzyka oraz 
przeciwdziałanie (zapobieganie i przeciwstawianie się) wszelkiego rodzaju 
zagrożeniom dla podmiotu i jego interesów”.10 Na kanwie prowadzonych rozważań 
można mnożyć pytania: czy taki proces jest możliwy? jakie mechanizmy prowadzą 
do osiągnięcia tego stanu? Stan bezpieczeństwa jest bowiem trudny do określenia. 
Trzeba zaznaczyć, że wskaźnik oznacza mierzalną cechę określonego zjawiska, 
której istnienie świadczy o występowaniu innego zjawiska, nazywanego ,,to, co się 
wskazuje”.11 W związku z tym miernik służy do pomiaru poziomu bezpieczeństwa, 
które jest nietrudno dostrzegalne oraz stanowi przedmiot zainteresowania badacza. 
Jeżeli przyjmiemy założenie, że stan braku zagrożeń jest nieprawdopodobny do 
osiągnięcia, a więc nie istnieje, to pojęcie ,,bezpieczeństwa” w tak określonej definicji 
i jego pomiar nie miałby większego znaczenia. J. Piwowarski twierdzi, że 
,,bezpieczeństwo” określonego podmiotu można ująć jako pożądany stan dotyczący 
poziomu skuteczności kontroli wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń dla tego 
obiektu, oraz jako taką instrumentalną wartość.12 G. Stolarski uważa jednak, że 

                                                           
5 Zob. szerzej: J. Oniszczuk, Przemoc, Pokój, Prawa Człowieka, Warszawa 2016, s. 48-54. 
6 S. Huntington, L. Harrison, Kultura ma znaczenie, Poznań 2003, s. 32. 
7 D. Byman, T. Seybolt, Humanitarian intervention and communal civil wars: problems and alternative 

approaches, ,,Security studies”, t. 13, nr 1, s. 45. 
8 G. Marcella, Affairs of State. The interagency and national security, Carlisle 2009, s. 32. 
9 N. L. Georgapulos, The logic of securities law, Cambridge 2017, s. 54.  
10 S. Koziej, Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo u progu XXI wieku, Toruń 2008, s. 8. 
11 J. Twaróg, Mierniki i wskaźniki logistyczne, Poznań 2003, s. 56. 
12 J. Piwowarski, Paradygmat kultury bezpieczeństwa-prolegomena, ,,Security Economy & Law”, 2013, 
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„przesadą jest uznawanie filozoficznej teorii bezpieczeństwa za ogólną ontologię 
całej rzeczywistości (..) wydaje się, że ma ono związek ze światem żywych istot,  
a zwłaszcza człowieka (...). W literaturze przedmiotu najwięcej uwagi poświęca się 
bezpieczeństwu zbiorowemu. Wynikałoby stąd, że zasadniczym podmiotem 
bezpieczeństwa jest społeczność (państwo). (...) społeczeństwo nie jest 
samodzielnym bytem (substancją), nadrzędnym wobec indywiduów. Dlatego też 
koncepcja bezpieczeństwa zbiorowego nie może powstawać w oderwaniu od 
problemu bezpieczeństwa ludzi stanowiących społeczność”.13 

Religia jest mechanizmem w niemałym stopniu kształtującym tożsamość 
kulturową społeczeństwa.14 Nieczęste są przypadki, w których religia posiada 
marginalną rolę w kształtowaniu tożsamości kulturowej określonego narodu. W tej 
sytuacji chodzi w szczególności o silnie zlaicyzowane państwa Europy Zachodniej. 
Pewna część założeń dotyczących sensu istnienia jednostki było bowiem 
pacyfistycznych, jak dla przykładu wizja pierwszych chrześcijan.15 Pojęcie Europy 
istnieje od tysięcy lat. Pochodzi od imienia fenickiej księżniczki w greckiej mitologii  
i trzeba podkreślić, że pierwsze dwie litery: E i U – tworzą starogreckie słowo eu, 
czyli ,,dobrze”. Cywilizację na całym kontynencie z wyłączeniem Niemiec 
rozpowszechnili Rzymianie. Natomiast po upadku Cesarstwa rolę łącznika narodów 
zaczął przejmować Kościół katolicki, gdyż jego misja nie uznawała granic.  
W związku z tym możemy mówić o chrześcijańskich korzeniach Europy, szczególnie 
w kontekście kulturowym. Niewątpliwie Chrześcijaństwo narodziło się w cywilizacji 
judeo-greckiej, ale rozwinęło się w cywilizacji grecko-rzymskiej. Istotny wpływ miała 
na nie zarówno grecka kultura, jak rzymska organizacja. Teologicznie rozumiane 
funkcje religii ukazują ją jako nakierowaną wyłącznie na dobro człowieka  
i społeczności ludzkiej, gdyż dobro to ma znaczenie zarówno doczesne, jak  
i nadprzyrodzone – sytuuje się w obszarze zbawienia. Kluczową rolę odgrywają tu 
wartości dotyczące ludzkiej natury i będące wewnętrznym pragnieniem 
społeczności, takie jak braterstwo, pokój, czy sprawiedliwość. Trzeba podkreślić, że 
nie dopuszczają one żadnej formy konfliktów międzyludzkich, zwłaszcza o podłożu 
religijnym.16 Religia, a ściślej – obecne w niej objawienie Boże, pełni funkcję 
personalizującą.  

Z filozoficznego i teologicznego punktu widzenia osobą w sensie ścisłym jest 
Bóg, a człowiek jako Jego stworzenie jest osobą w sensie analogicznym. Papież Jan 
Paweł II miał świadomość, że w dużym stopniu chrześcijańska antropologia jest 
odrzucana przez świadomość społeczną, co w efekcie przynosi ludziom „klimat lęku 
i braku wiary w sens życia”17 oraz kryzys kultury, polegający na „zniszczeniu czy 
wyblaknięciu wspólnych wartości ideowych oraz powszechnych zasad etycznych  

                                                           
13 G. Stolarski, Ontologiczne podstawy filozofii bezpieczeństwa. Przyczynek do dyskusji, [w:]  

E. Jarmocha, A.W Świderski, I.A. Trzpil (red.), Bezpieczeństwo człowieka a transdyscyplinowość, t. 2, 
Aspekty edukacyjne i politologiczne, Siedlce 2009, s. 9-10. 

14 J. Piwowarski, Fenomen bezpieczeństwa. Pomiędzy zagrożeniem a kulturą bezpieczeństwa, Kraków 
2015, s. 7.  

15 W 312 r. cesarz Konstantyn zaproponował wersję chrześcijaństwa zwyciężającą pod znakiem 
płonącego krzyża.  

16 Y. Lapid, F, Kratochwil, (red.), The Return of culture and Identity in International Relations Theory, 
Londyn 1995, s. 56. 

17 Jan Paweł II, Encyklika „Centesimus annus”, [w:] tegoż, Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, 
Kraków 1996, s. 619-702. 
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i religijnych”.18 Kardynał J. Ratzinger, następca Jana Pawła II na Stolicy Świętego 
Piotra, mówił wprost o kryzysie moralnym Europy, wyrażającym się w szczególności 
w moralnej niedojrzałości jednostki w stosunku do osiągniętego poziomu 
technicznego na świecie.19 Zdaniem Benedykta XVI w postępującej globalizacji 
swoje źródła mają nie tylko takie zjawiska jak terroryzm, ale również – gnębiące 
Europę – aborcja, narkomania, eutanazja czy klonowanie. Fakt społecznego 
przyzwolenia na ich występowanie, a nierzadko wręcz prawnej legalizacji  
w państwach Starego Kontynentu, niejako dokumentuje postępujące w Europie 
zagubienie zasadniczej intuicji dotyczącej „moralnego charakteru samego bytu  
i koniecznego współbrzmienia istoty ludzkiej z przesłaniem natury”.20 Moralny deficyt 
Europy wpływa na kształtowanie się nowego modelu kultury, który pozostaje  
„w absolutnej sprzeczności nie tylko z chrześcijaństwem, ale z religijnymi  
i moralnymi tradycjami ludzkości”.21 Głębsze przyjrzenie się kulturowym przemianom 
Europy,22 pozwala stwierdzić, że staje się ona swoim własnym przeciwieństwem. 
Widoczne jest to w odniesieniu do kwestii poszanowania godności człowieka. Coraz 
trudniej Europejczykom rozpoznać w życiu ludzkim nienaruszalną wartość.23 
Kulturowa i etyczna rewolucja Europy jest, jak podkreśla J. Ratzinger, destrukcyjna 
dla niej samej. Wynika to ze specyfiki Starego Kontynentu. Ostatecznie bowiem, 
„geograficzna koncepcja Europy jest czymś zupełnie drugorzędnym. Europa to nie 
kontynent, który można by zamknąć w kategoriach geograficznych. To pojęcie 
kulturowe i historyczne”.24 W związku z tym, że Europę można nazwać kontynentem 
w perspektywie „kontynentu kultury”,25 potencjalny rozpad ukształtowanego w niej 
przez wieki wzorca kulturowego, oznaczałby rozkład Europy jako takiej.  

W swoim papieskim nauczaniu o integracji europejskiej, Benedykt XVI powracał 
szczególnie do konieczności oparcia integracji o wartości i poszanowanie prawa 
naturalnego. Istotnym elementem budowania bezpieczeństwa ludzkiego  
w społeczeństwie jest katecheza w rodzinie, która „nie sprowadza się jedynie do 
pouczeń wychowawczych w sensie ścisłym”,26 ponieważ „byłaby to jej sztuczna 
izolacja od rzeczywistości rodziny w życiu codziennym”. Niewątpliwie jeżeli 
kościelne nauczanie ma motywować do działania, potrzebne jest jasne wskazywanie 
przez hierarchię Kościoła obszarów wykluczeń, z którymi realnie mamy do czynienia 
we współczesnej Europie. Do najważniejszych z nich należy aktualnie wykluczenie 
społeczne, jakie powstaje w wyniku dysproporcji zajmowanych pozycji społecznych, 
miejsca pochodzenia, dostępności do edukacji i kultury. Jako katolicy powinniśmy 
mieć świadomość, że Kościół znajduje się daleko zarówno od ekstremistycznego 

                                                           
18 Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników konferencji ,,Kryzys Zachodu i posłannictwo duchowe 

Europy”, Rzym 12.11.1981. 
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fundamentalizmu, jak i ekstremistycznego sekularyzmu. Trzeba wskazywać na 
drogę dialogu między religią i laickim humanizmem.27  

Można zadać w kontekście prowadzonej analizy następujące pytania: czy  
w społeczeństwie Europy Kościół nie spotyka się z atakami laickich humanistów? 
czy w projekcie konstytucji europejskiej nie próbowano wykreślić odniesień do 
chrześcijańskich korzeni Europy? Dialog międzykulturowy jest możliwy wówczas, 
kiedy strony cechują się znajomością wspólnego języka jako podstawowego kodu 
kulturowego do prowadzenia tego rodzaju dialogu. Kooperacja partnerska bez 
rezygnacji ze swoich wartości grupowych lub z przyzwoleniem na procesy 
asymilacyjne, ale bez poczucia niższości, dokonuje się wtedy, gdy mniejszość 
potrafi zainteresować większość swoją kulturą, kiedy potrafi zamienić swoje zasoby 
kulturowe na kapitał, który staje się atrakcyjny także dla większości. Przykładem 
może być program szkolny w Izraelu znany pod nazwą, ,,Mofet-excellence” 
zainicjowany przez Żydów, emigrantów z dawnego obszaru Związku 
Radzieckiego.28 Po 1989 r. z obszarów byłego Związku Radzieckiego do Izraela 
wyemigrowało około miliona Żydów. Ich procesy przystosowawcze do kultury 
izraelskiej odbywają się bardzo powoli. Jednym z powodów sytuujących ich na 
relatywnie niższych szczeblach stratyfikacji społecznej jest posługiwanie się 
językiem hebrajskim z akcentem rosyjskim. Z tego niedomogu uczyniono atut 
grupowy. Trzeba podkreślić, że wzorem doświadczeń wyniesionych z poprzedniego 
państwa pobytu założono sieć szkół z zasadniczym akcentem na wysoki poziom 
nauk ścisłych oraz na przekaz uczniom elementów kultury rosyjskiej.29 Dialog 
międzykulturowy realizuje się, kiedy pojawia się zainteresowanie kulturą mniejszości 
narodowych oraz kiedy kultura ta zajmuje partnerskie miejsce w społeczeństwie. 
Oczekiwanie dialogu występuje w warunkach kultury dominującej oraz kultur 
subordynowanych w społeczeństwie, w którym jest obecna stratyfikacja kulturowa 
wywołująca różne problemy społeczne.  

Były prezydent Czech, Vaclav Havel, wspólnie z ks. Tomasem Halikiem co roku 
zapraszają intelektualistów i przywódców religijnych reprezentujących różne 
wspólnoty religijne. Dyskusje panelowe i wspólnota modlitwy stanowią istotną formę 
kontynuacji spotkań w Asyżu, zainaugurowanych przez Jana Pawła II.30 Niemieckie 
organizacje muzułmańskie jak ZMD, DITIB, IR, VIKZ wezwały do przeprowadzenia 
19.09.2014 r. modlitw, których wymowa była skierowana przeciw terroryzmowi  
i rasizmowi. Tego samego dnia modlitwy o tej wymowie odbyły się w licznych 
meczetach w Niemczech, zaś główne obchody zorganizowano w Berlinie,  
w meczecie Mevlana. Został on wybrany nieprzypadkowo, ponieważ wcześniej 
doszło do próby podpalenia nieukończonego jeszcze budynku.31 Chrześcijanie 
mogą pomóc muzułmanom w integracji przez swoje zrozumienie ich potrzeb,  
a dostrzeżenie religijnego aspektu tożsamości pomaga im łatwiej włączyć się w życie 
lokalnych społeczności, szybciej niż w przypadku zauważania wyłącznie różnic 

                                                           
27Zob. Obrzeża w centrum Pragi. z ks. prof. Tomasem Halikiem rozmawia Sebastian Duda, „Przegląd 

Powszechny” 2010, nr 1 (1061), s. 13. 
28 https://embassies.gov.il/warsaw/aboutisrael/pages/edukacja.aspx (8.05.2020) 
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kulturowych.32 Z kolei muzułmanie starają się pomóc chrześcijanom  
w przeciwstawieniu się laicyzacji wielu obszarów życia i usuwaniu religii  
z przestrzeni publicznej. Solidarna współpraca różnych religii może odegrać ważką 
rolę w rozwijaniu duchowego oblicza współczesnej kultury.33 Jako przykład warto 
wskazać spotkanie Benedykta XVI z delegacją International Jewish Commitee on 
Intereligious Consultation 30 października 2008 r. Poprzedzało ono konferencję  
w Budapeszcie, organizowaną wspólnie przez Jewish Commitee i Stolicę 
Apostolską na temat „Religion and Civil Society Today”.  

Papież Benedykt XVI podkreślał znaczenie dialogu międzyreligijnego  
w kontekście niepokoju charakteryzującego współczesny świat oraz faktów 
narastającej przemocy,34 niesprawiedliwości i ubóstwa. Wrócił on do tych problemów 
podczas swojej wizyty w Ziemi Świętej 11 maja 2009 r. Benedykt XVI w Jerozolimie 
spotkał się z przedstawicielami organizacji zaangażowanych w dialog 
międzyreligijny. Papież podkreślił, że „wiarą żyje się w obrębie pewnej kultury”  
i trzeba zapytać „jaki jest wkład religii w kultury świata w odniesieniu do szybkiego 
procesu globalizacji”. Wielu ludzi wskaże – mówił – ,na wyraźne różnice między 
religiami, i dlatego my, jako osoby wierzące, powinniśmy jasno głosić wspólne 
wartości (…) Wiara zakłada, że istnieje prawda. Człowiek wierzący to ten, który 
szuka prawdy i nią żyje”.35 Benedykt XVI zaznaczył, że „społeczeństwo coraz 
bardziej zglobalizowane zbliża nas, ale nie czyni braćmi”.36 W tym kontekście 
Kościół katolicki alarmuje: istotnym aspektem związanym z rozwojem jest prawo do 
wolności religijnej. Dziś zagrożone jest to prawo z wielu stron. W wielu krajach 
odmawia się prawa do wolności religijnej chrześcijanom, choć czasem są to 
państwa, gdzie współtworzyli oni dziedzictwo kulturowe od wieków.  

Korespondencja między Benedyktem XVI a przywódcami intelektualnymi  
i religijnymi Islamu, wywołana przez tzw. List Otwarty 138 muzułmańskich 
przywódców religijnych adresowany do Benedykta XVI i innych zwierzchników 
Kościołów oraz wspólnot chrześcijańskich, zatytułowany „Słowo Wspólne między 
Wami i Nami”.37 Był on reakcją intelektualistów i przywódców świata islamskiego na 
wykład ratyzboński Papieża z 12 września 2006 r. W odpowiedzi, w swoim liście  
z 29 listopada 2007 roku, Benedykt XVI podkreśla „jestem głęboko przekonany, że 
nie ulegając negatywnym naciskom środowiska, musimy potwierdzać wartość 
wzajemnego szacunku, solidarności, pokoju. Życie każdego człowieka jest święte, 
zarówno dla chrześcijan, jak i dla muzułmanów”.38 Kolejnym ważnym wydarzeniem 
procesu dialogu było spotkanie Benedykta XVI w uczestnikami Forum Katolicko-
Islamskiego 6 listopada 2008 r., wśród których był m.in. Wielki Mufti Mustafa Ceric  
i znany, ceniony w świecie islamskim profesor Seyyed Hossein Nasr. Forum skupia 
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przedstawicieli wspomnianego już Listu, 138 liderów muzułmańskich oraz papieskiej 
Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Podczas spotkania Benedykt XVI zwrócił 
uwagę, że choć muzułmanie i chrześcijanie mają odmienne podejścia do wielu 
spraw dotyczących Boga, to jedni i drudzy czczą jedynego stwórcę, zatroskanego  
o każdego człowieka. Trzeba zaznaczyć, że inaczej wygląda dialog we Francji czy 
w Polsce, a inaczej tam, gdzie Islam jest religią dominującą, np. w Turcji.39 
Zazwyczaj stawiane są zarzuty, że tylko chrześcijanie chcą prowadzić dialog 
międzyreligijny z muzułmanami, co nie odpowiada prawdzie i wynika  
z niedoinformowania. Wszystkie formy dialogu międzyreligijnego są obecne  
w Europie. Dialog życia jest wymieniany jako pierwsza forma dialogu 
międzyreligijnego, będąc tym samym jego zasadniczą formą. Ten dialog może 
przejawiać się w kulturze, wychowaniu, a także w płaszczyźnie zaangażowania 
politycznego, czy gospodarczego. Ta forma dialogu toczy się wszędzie tam, gdzie 
chrześcijanie i muzułmanie żyją obok siebie.  

Istotne oddziaływanie na bezpieczeństwo międzynarodowe po zakończeniu 
zimnej wojny miały złożone zjawiska polityczne, gospodarcze, społeczno-kulturowe, 
militarne zachodzące w ówczesnym środowisku.40 Porządek międzynarodowy 
charakteryzowała hegemonia Stanów Zjednoczonych oraz dominacja Zachodu, 
wykorzystującego jego nadrzędne struktury wielostronne, tj. Sojusz 
Północnoatlantycki (NATO) i Unia Europejska (UE).41 Z kolei afirmacja jednostki i 
przyjęcie jej godności jako źródła praw oraz wolności obywatelskich określa stosunki 
międzynarodowe po II wojnie światowej.42 Pius XII podkreślał on, że Kościół nie 
może nie interesować się kontynentem europejskim z powodu tak wielu wartości 
kulturowych, moralnych i religijnych, zawartych w idei Europy. W 1947 r. papież Pius 
XII nawiązał do postaci św. Benedykta z Nursji, określając go mianem „duchowego 
ojca Europy”. Gest ten miał stanowić wyraz potrzeby odwoływania się do 
chrześcijańskiego dziedzictwa kontynentu europejskiego w programach budowy 
jego jedności. Kongres europejski, jaki został zwołany pod przewodnictwem Roberta 
Schumana w 1957 r., stał się kolejną okazją, aby papież Pius XII zabrał głos  
w kwestii integracji europejskiej. O ile Papież Jan XXIII i Paweł VI nie rozwinęli 
szczególnie rozbudowanego nauczania na temat wspólnej Europy, o tyle dla Jana 
Paweł II był to jeden z wiodących tematów, którego jeden z profetycznych wątków 
sformułowany został podczas homilii na Wzgórzu Lecha w trakcie pierwszej 
pielgrzymki do Polski w 1979 r.43 Dążenie do integracji Europy, wynikającej z decyzji 
suwerennych podmiotów, koresponduje z jednym z fundamentalnych pragnień 
chrześcijańskich: pragnieniem jedności. Ma ono „swoje teologiczne podstawy w (...) 
doktrynie o jedności natury osób w Trójcy Świętej”.44 Fakt, iż „Europa pragnie (...) 
zjednoczyć swoich mieszkańców i usunąć różniące ich podziały społeczne (...), 
dążąc do jedności nie tylko ekonomicznej, ale także politycznej i społecznej”,45 było 

                                                           
39 D.H. Aslan, Koncepcja dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego w islamie, [w:] M. Lewicka, Cz. Łapicz 

(red.), Dialog chrzesciajńsko-muzułmański. Klucz do wspólnej przyszłości, Toruń 2012, s. 45. 
40 E. Luard, War in International Society, New Haven, 1986, s. 356. 
41 Z. Brzeziński, Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi, Warszawa 2013, s. 49. 
42 J. Weiler, M. Wind, (red.), European Constitutionalism Beyond the State, Cambridge 2003, s. 45.  
43 http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/544(4.05.2020) 
44 J. Życiński, Koncepcja Zjednoczonej Europy w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] A. Dylus, Europa. 

Fundamenty jedności, Warszawa 1999, s. 206. 
45 W encyklice o działalności ekumenicznej podpisanej 25 maja 1995 r. papież Jan Paweł II podkreślił: 

„Wierzyć w Chrystusa znaczy pragnąć jedności; pragnąć jedności znaczy pragnąć Kościoła”. Jan Paweł 
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zatem w oczach Jana Pawła II, już na płaszczyźnie samego faktu, zjawiskiem 
zasadniczo pozytywnym, zmuszającym do przekroczenia partykularyzmu w imię 
wspólnego dobra, a ostatecznie również do wspólnego poszukiwania prawdy.46  

D. Rudnicka-Kassem twierdzi: ,,On April 27, 1979, John Paul II addressed the 
members of the Secretariat for Non-Christians who gathered in Rome for their first 
Plenary Assembly. While referring to the work of Paul VI, the Pontiff mentioned his 
predecessor’s love, interest, care and attention devoted to the world of non-Christian 
religions. John Paul II expressed his gratitude for the efforts of the Secretariat to 
seek out the forms and the methods that were suitable for conducting what Paul VI 
called ‘the dialogue of salvation’ with non-Christians. (…) John Paul II was convinced 
that in the modem pluralistic world of ethnic, cultural and religious diversity, the only 
way to build a safer future was to choose dialogue as a means of communication. 
For the Pope an interreligious dialogue, and in particular a dialogue between 
Christians and Muslims, could also become a powerful vehicle of cooperation. 
Resulting from the inner impulse of love, it could help in establishing and 
safeguarding the proper order in society and increase respect for true spiritual 
values”.47 W percepcji relacji chrześcijańsko-muzułmańskich przez Jana Pawła II 
było miejsce na refleksję odnoszącą się do samej natury dialogu: ,,Dialog jest przede 
wszystkim stylem działania, postawą i duchem, który przyświeca postępowaniu. 
Zakłada uwagę, szacunek i przychylność wobec drugiego człowieka, a także 
uznanie jego osobowej tożsamości, jego sposobów wyrażania siebie, jego wartości. 
Taki właśnie dialog winien być normą i stylem całego chrześcijańskiego 
posłannictwa, a także jego poszczególnych elementów, zarówno gdy chodzi  
o zwyczajną obecność i świadectwo, jak tez o służbę czy bezpośrednie 
przepowiadanie”.48  

W licznych spotkaniach z przedstawicielami religii niechrześcijańskich oraz  
w kierowanych do nich słowach bezustannie pojawiał się aspekt pokoju, 
przywoływany zwłaszcza w przemówieniach do przedstawicieli religii, które  
w różnym stopniu i w odmienny sposób za brak tego pokoju były odpowiedzialne, 
przede wszystkim do wyznawców religii azjatyckich (w szczególności islamu). 
Posłannictwo, które nie byłoby oparte o dialog, byłoby niezgodne z zasadami 
autentycznego człowieczeństwa.49 Papież Jan Paweł II podkreślał znaczenie 

                                                           
II jako pierwszy papież w historii przekroczył próg świątyni anglikańskiej i luterańskiej. Często 
przyjmował przedstawicieli różnych wyznań, okazując im niezwykłą życzliwość i stwarzając braterską 
atmosferę. Spotkania ekumeniczne należały do stałych punktów programu papieskich pielgrzymek po 
świecie, http://www.janpawel2.pl/centrumjp2/2341--jedno-chrzecijan-jeden-z-priorytetow-pontyfikatu-
jana-pawa-ii(5.05.2020) 

46Współczesny filozof i profesor urbanistyki z Amsterdamu P. Scheffer twierdzi, że niezbędnym 
warunkiem do pokojowego funkcjonowania dzisiejszych społeczeństw jest wypracowanie stanu „My”,  
i dodaje: „Migranci nieświadomie uwidocznili pewną kłopotliwą sytuację. Wymagając bowiem ich 
asymilacji w nowym społeczeństwie, trzeba określić, na czym polega współczesne pojęcie 
obywatelstwa. Jest to wzajemna zależność”, P. Scheffer, Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie 
otwartym, przeł. E. Jusewicz-Kałter, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010, s. 509. Najwyższy więc 
chyba czas po raz kolejny zweryfikować współczesne pojęcia i narzędzia politycznej i moralnej sfery 
udziału imigrantów w mozolnym budowaniu pokojowych społeczeństw, tym bardziej że ich przyszłość  
i harmonijne funkcjonowanie dotyczą nas wszystkich.  

47 D. Rudnicka-Kassem, John Paul II Islam and the Middle Easts, Hardcover 2012, s. 90-91. 
48 Kodeks prawa kanonicznego, 787, par. 1. 
49 E. Sakowicz (red.) Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawla II (1965-1996), Warszawa 

1997, s. 40. 
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wzajemnego szacunku, a także dowartościowania ludzkiej godności, jako warunków 
pokoju.50 Zdaniem Jana Pawła II, zachowania przeciwne pokojowi, rodzące agresję 
w imię Boga, nie mają nic wspólnego z religią ani z wiarą w Miłosiernego Stwórcę. 
Warto dodać, że wszelkie akty przemocy dokonywane w imię religii wskazują 
jednoznacznie, że „nie mamy tu do czynienia z prawdziwą religią”, ta bowiem jest 
zawsze źródłem porozumienia i harmonii między ludźmi, a nie dyskryminacji  
i konfliktów, będących wyrazem zwyrodnienia uczuć religijnych. Z kolei J. Ratzinger 
konstatuje, że ludzkość powinna podjąć szczery dialog, aby usuwać przyczyny 
nietolerancji.51 

Aktualnie w zglobalizowanym świecie funkcjonują odmienne religie i kultury, 
które odnoszą się do innych wartości. Trzeba zaznaczyć, że współcześnie zakres 
pojęcia ,,bezpieczeństwa”52 ulega poszerzeniu ze względu na ewolucję roli  
i możliwości państw oraz innych uczestników stosunków międzynarodowych. 
Następuje to szczególnie pod wpływem zmian w gospodarce światowej oraz rozwoju 
prawa międzynarodowego, a szczególnie norm dotyczących wojny i kontroli 
zbrojeń.53 Bezpieczeństwo należy do istotnych potrzeb jednostki, a zatem i państwa, 
którego celem jest de facto jego zapewnienie.54 W związku z tym priorytetowa jest 
nie tylko ważność równości dla emancypacji pokoju, ale także krytyka 
neoliberalizmu. Liczenie na ewolucję neoliberalizmu55 to złudne nadzieje wobec 
potrzeby rozwiązywania problemów dotyczących m.in. nierówności, czy też 
bezprawia.56 Doświadczenia wojenne uświadomiły społeczności międzynarodowej 
konieczność działań zmierzających do utworzenia efektywnych środków ochrony 
praw człowieka na różnych poziomach. Skutkiem podjętych aktywności było 
stworzenie trzech rodzajów systemów ochrony praw człowieka: 
wewnątrzpaństwowego (odrębny dla każdego państwa, obowiązujący na jego 
terytorium), międzynarodowego (uniwersalny, rozwijany pod auspicjami ONZ) oraz 
regionalnego (charakterystyczny dla określonego regionu świata, np. europejski, 
afrykański, interamerykański) oraz ponadnarodowy odnoszący się bezpośrednio do 
powstania oraz rozwoju Wspólnot Europejskich, a następnie Unii Europejskiej.57  

W 2015 r. państwa UE znalazły się w obliczu jednego z największych wyzwań 
od zakończenia zimnej wojny. Był nim kryzys imigracyjny, związany z masowym  
i dynamicznym napływem ludności z państw położonych w najbliższym otoczeniu 

                                                           
50 K. Complak, Zasada ochrony godności człowieka normatywnym nakazem obowiązującym 

prawodawców i organy stosujące prawo, [w:] L. Wiśniewski (red.) Wolności i prawa jednostki oraz ich 
gwarancje w praktyce, Warszawa 2006, s. 67. 

51 J. Ratzinger, Urząd nauczycielski Kościoła-wiara-moralność, [w:] tenże, Podstawy moralności 
chrześcijańskiej, Poznań 1999, s. 48-51. 

52 Przez pojęcie ,,bezpieczeństwa” rozumie się powszechnie stan niezagrożenia albo stan przeciwstawny 
zagrożeniu, zob. R. Zięba, O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, ,,Zeszyty Naukowe AON”2012, nr 1, 
s. 7. Oznacza to, że termin ten można rozumieć jako synonim braku zagrożeń, ochronę przed 
zagrożeniami, a także jako pewność, będąca wynikiem niewystępowania zagrożeń i (lub) skutecznych 
działań w celu zapobiegania lub ich usunięcia, zob. R. Zięba, O tożsamości nauk o…, s. 7. 

53 Zob. na ten temat: K. Adamek, K. Wilczyńska, Bezpieczeństwo współczesnego świata. Aspekty 
bezpieczeństwa narodowego, Wyższa Szkoła Handlu, Poznań 2012, s. 309. 

54 Szerzej: H. P. Furrer, J. Gützkow, The Concept of Democratic Security and It’s Implementation by the 
Council of Europe, ,,Romanian Journal of International Affairs” 1996, vol. 2, s. 28. 

55 Zob. J. D. Ostry, P. Loungani, D. Furceri, ,,Neoliberalizm. Przeceniony? ,,Finanse i Rozwój” MFW, za: 
Z. Parafianowicz, Liberalizm jest passé, ,,Dziennik Gazeta Prawna”, 17-19 czerwca 2016, s. A 2. 

56 E.O. Hanson, Religion and Politics in the International System Today, New York 2006, s. 44-48.  
57 A. Kłosowska, Kultury narodowe wobec globalizacji a tożsamość jednostki, ,,Kultura i Społeczeństwo”, 

nr 2/2002, s.155-173. 
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Unii Europejskiej. Kryzys imigracyjny pokazał skalę problemów międzynarodowych, 
ludzkiego cierpienia oraz dyskryminacji wobec jednostek potrzebujących pomocy,58 
a także dokonał podziału państw europejskich. Arabska Wiosna Ludów, z którą 
wiązano nadzieje na przemiany polityczne i społeczne w państwach Afryki Północnej 
oraz Bliskiego Wschodu, przyczyniła się do destabilizacji regionu. Podczas, gdy 
państwa Europy Zachodniej skonfrontowane zostały z nową sytuacją, to kraje 
Europy Środkowo-Wschodniej chciały izolacji wobec kwestii dotyczących masowej 
imigracji ludności. Zwiększające się odrębności między Europą Zachodnią  
a Środkowo-Wschodnią, spowodowały wiele nieopatrznych decyzji nakazujących 
wszystkim państwom członkowskim przyjęcie określonych ilości imigrantów, jak 
również zwiększyły tendencje izolacjonistyczne.  

Różnice w odniesieniu do kryzysu imigracyjnego są następnym wyzwaniem,  
z którym muszą się zmierzyć państwa Unii Europejskiej. Kryzys imigracyjny pokazał 
linię podziału – między tzw. starymi państwami członkowskimi UE (UE-15),  
a nowymi, które przystąpiły do Wspólnoty w 2004 r. Z jednej strony, występujące  
w Unii Europejskiej kryzysy pokazują, jak duże różnice dzielą państwa członkowskie, 
z drugiej zaś potwierdzają, że skuteczne działania możliwe są tylko na drodze 
kooperacji pomiędzy państwami europejskimi. Interesującym fragmentem 
opracowania francuskiego naukowca E. Renana (1823-1892) jest jego chęć 
ukazania niezwykłości narodu: ,,Naród jest duszą, zasadą duchową. Dwa elementy 
składają się na tę zasadę, dwa elementy, które prawdę mówiąc stanowią jedno. 
Pierwszy element tkwi w przeszłości, drugi w teraźniejszości. Pierwszym elementem 
jest wspólne posiadanie bogatej spuścizny wspomnień, drugim teraźniejsze 
przyzwolenie, pragnienie wspólnego życia, wola dalszego doceniania spuścizny, 
którą się w całości otrzymało. (…) Naród tak jak jednostka stanowi rezultat wielu 
przeszłych wysiłków, ofiar i poświęceń. (…) Posiadanie wspólnych momentów 
chwały w przeszłości i wspólnej woli w teraźniejszości; dokonanie niegdyś wspólnie 
rzeczy wielkich i pragnienie czynienia ich nadal – oto podstawowe warunki bycia 
ludem”.59  

Nauka społeczna Kościoła precyzuje zjawisko ,,globalizacji” jako „proces, który 
za sprawą coraz doskonalszej komunikacji pomiędzy różnymi częściami świata 
wydaje się nieunikniony, prowadząc w praktyce do zniwelowania odległości, co 
wyraźnie wpływa na najróżnorodniejsze dziedziny życia”.60 W tym miejscu rozważań 

                                                           
58 Wzorcowym przykładem dyskryminacji może być przykładowo sytuacja powstała we Francji, gdy trzy 

uczennice odmówiły w szkole publicznej zdjęcia chust z głowy jako wyznawczynie Islamu, K. J. Bade, 
Einwanderungskontinent Europa: Migration und Integration am Beginn des 2, Jahrhunderts 
herausgegeben von Klaus J. Bade, Osnabrück 2001, s. 24-25. 

59 E. Renan, Co to jest naród? ,,Res Publica Nowa”, rocznik XVIII, nr 1/183, Warszawa 2005, s. 143. 
60 Jan Paweł II, Ecclesia in America, nr 20,……………………………………………………………………. 

http://www.misjologia.uksw.edu.pl/sites/default/files/pdf/Ecclesia-in-America.pdf (7.05.2020). 
Koncepcja wychowania do pokoju została pierwszy raz wyraźnie określona w encyklice Jana XXIII 
Pacem in tenis. Ojciec Święty twierdził, że: „Nie będzie pokoju w powszechnej społeczności ludzkiej, 
jeśli nie zakorzeni się on głęboko w sercu każdego człowieka, to znaczy, jeśli każdy nie zechce we 
własnym wnętrzu porządku nakazanego przez Boga”, Jan XXIII, Pacem in Tenis, Vatican City: Vatican 
Polyglot, 1963, s. 165. Paweł VI podkreślał natomiast szczególnie dydaktyczne obowiązki Kościoła, 
wychowywania nowego pokolenia w „duchu wzajemnego poszanowania narodów, braterstwa ludów i 
współpracy zmierzającej do ich postępu i rozwoju". Stał na stanowisku, że pokoju jest możliwy jedynie 
w oparciu o zasady: sprawiedliwości i równości, poszanowania praw człowieka i uznania niepodległości 
narodów. Szczere zaangażowanie w prawdziwy pokój - zdaniem Pawła VI, podobnie jak Jana XXIII - 
możliwe jest, jeżeli człowiek będzie wzrastał w atmosferze pokoju i przez właściwe pokojowe 
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trzeba zacytować słowa Księdza Arcybiskupa Angelo Scola z Mediolanu 
wypowiedziane w Polsce w czasie międzynarodowej sesji „Jedna czy dwie Europy”: 
,,Istotą Europy jest wielokulturowość, czyli umiejętność asymilacji nowych wartości 
bez utraty swej tożsamości. Jest ona jądrem tożsamości Europy”. Istotą tej 
wielokulturowości jest – jak to wskazał – wtórność. Polega ona na umiejętności 
przyjęcia innych kultur i na ich podstawie stworzenie nowej. Dla przykładu  
w identyczny sposób było z kulturą rzymską, która wyrosła na ideach greckich  
i judaistycznych.  

Według Księdza Arcybiskupa Angelo Scola archetypem Europy jest Eneasz, 
który przybył do Europy z Azji i tu poznał wartości, które zastał. W związku z tym 
wielokulturowość Europy polega na jej wtórności, a więc umiejętności asymilacji 
nowych wartości bez utraty swojej tożsamości. Wyłącznie zachowanie wtórności 
zapewni Europie dobre perspektywy na przyszłość. W zbiorze zatytułowanym  
W krainie schorowanej wyobraźni ks. Tischner skupia się na wystąpieniu papieża 
Jana Pawła II na forum ONZ w 1995 r. powołując się, podobnie jak Jan Paweł II, na 
Pawła Włodkowica,61, ale również na innych myślicieli, takich jak Cyprian Kamil 
Norwid, pokazuje związek prawa narodów z prawami człowieka. Podkreśla on, że 
pojęcie narodu oparte jest na dialogu. Ten dialog odnosi się nie tylko do relacji 
pomiędzy jednostkami wewnątrz narodu, ale także między narodami. Określone 
niebezpieczeństwo może skutkować zerwaniem dialogu różnych kultur, ras czy 
narodów. Ks. Tischner trafnie stwierdza, że zło może powstać w relacji 
międzykulturowej. Jednakże poczucie zagrożenia nie prowadzi do zła, ale może 

                                                           
kształtowanie jego świadomości. Metoda wychowania do pokoju powinna stopniowo przezwyciężać 
narastające w ludziach uczucia przygnębienia, zniechęcenia i bezsilności, pewności niepowodzenia  
i fatalizmu. Przeciwieństwem tego powinny być „ścieżki pokoju”, które należy wskazać i nauczyć, jak je 
rozpoznawać. Ważną sprawą jest również potrzeba wydobycia z historii ludzkości pozytywnych 
elementów, które podkreślają, że jedynie w okresie pokoju ludzkość rozwija się wszechstronnie - 
kulturalnie, gospodarczo. Należy również wskazać, że nawet pozytywne zdarzenia, zdolność do 
poświęceń, które możliwe są w czasach wojny, stanowią wynik tęsknoty za pokojem. Jan Paweł II  
w swoich orędziach podkreślał potrzebę wychowywania dzieci i młodzieży do pokoju, widząc właśnie  
w nich potencjał i wierząc, że właściwe ukształtowanie świadomości młodego człowieka. 

61 Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. XII, Kraków 2009, s. 129; J. Tischner, W krainie schorowanej wyobraźni, 
Kraków 1997, s. 107. Ks. Tischner podkreśla znaczenie dialogu poprzez zestawienie ze sobą trzech 
podstawowych pojęć i wartości, takich jak: Lud, naród i ojczyzna. Przedmiotem głębszej analizy czyni 
pojęcie narodu. Lud, jak twierdzi ks. Tischner, jest partykularny. Określa go miejsce i czas. Lud 
zamknięty jest na obcych, mimo że jest pierwszym miejscem uniwersalizmu. Nie można zrezygnować, 
odejść od procesu historii, która zmierza do bardziej doskonałego i sprawiedliwego społeczeństwa  
i państwa. Dlatego lud ma charakter dialektycznej konfrontacji. Tymczasem dopiero odrzucenie 
przeznaczenia, zwrócenie się ku wolności sprawia, że stajemy się ludźmi wolnymi, którzy mogą być 
twór-czy, kreatywni, którzy mogą budować własną kulturę. Papież Jan Paweł II i ks. Tischner czynią 
wolność pojęciem podstawowym. Ks. Tischner wspomina o tym, analizując pierwszą encyklikę papieża 
Jana Pawła II Redemptor hominis. Zauważa, że „wolność spełnia się wtedy, gdy kieruje się na zewnątrz 
samej siebie, ku jakiejś wartości, jakiemuś dobru, gdy je wybiera, urzeczywistnia”, J. Tischner, Polski 
młyn, Kraków 1991, s. 24. Owym dobrem, które urzeczywistnia wolność, jest prawda jak zauważa ks. 
Tischner, słowo „naród”, które wywodzi się od łacińskiego natio, w języku polskim odsyła przede 
wszystkim do rodu, rodziny. Ród ma swoją przeszłość, charakteryzuje się więzią międzypokoleniową. 
Przynależność do rodu oznacza przynależność do wspólnoty, Ojczyzna jest zakorzenieniem, które 
oznacza powrót do siebie, wierność sobie, powtórzenie siebie. Ojczyzna to wartości etyczne, które 
trzeba na nowo odkryć, na nowo wybrać przyszłość na gruncie doświadczenia przeszłości. W tym 
wyborze nie chodzi o poddanie głębszej refleksji samego pojęcia narodu, który ma swoje korzenie  
w doświadczeniu więzi przez wspólną historię, kulturę i język, ale o samą więź, która staje się moją 
więzią. Do narodu przynależy się, doświadczenie ojczyzny jest doświadczeniem konieczności własnego 
wyboru. 
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powodować powstanie w człowieku przeświadczenia, że jesteśmy niedoceniani. To 
zazwyczaj powoduje odrzucenie dialogu. D. Rudnicka-Kassem kontatuje, że: ,,The 
publication of Redemptor Hominis was a clear confirmation of John Paul II’s will and 
determination to carry on with the task of promoting and developing a sincere 
dialogue with non-Christians, including Muslims, in the spirit of Nostra Aetate. The 
following months of his pontificate brought about new significant developments. 
While looking at the history of John Paul II’s dialogue with the followers of Islam we 
should keep in mind that, as Williams pointed out, the Pope’s theoretical 
investigations embodied in a number of documents, books and other writings should 
be viewed parallel to his actions and all his experiences prior to his election, such as 
being a seminarian, priest, professor or prelate, and should be considered  
a compelling part of a man who had spoken with the authority of the Successor of 
St. Peter”.62  

Ojciec Święty Jan Paweł II odczuwał potrzebę dialogu pomiędzy kulturami, 
podkreślając, że: „budowanie świata wewnętrznie pojednanego, mogącego 
spokojnie patrzeć w przyszłość” stanowi temat „o kluczowym znaczeniu dla losów 
pokoju”, a „kultura solidarności jest ściśle związana z wartością pokoju, który stanowi 
podstawowy cel każdego społeczeństwa oraz współistnienia ludzi  
w społecznościach narodowych i międzynarodowych”.63 Elementy pokoju 
światowego to solidarność, sprawiedliwość oraz przebaczenie. Ojciec Święty 
zaznacza, że „filarami prawdziwego pokoju są sprawiedliwość i ten szczególny 
rodzaj miłości, jakim jest przebaczenie”.64 Sprawiedliwość rozumie on jako „cnotę 
dynamiczną i żywą”, która służy ochronie godności człowieka, zmierza do 
osiągnięcia dobra wspólnego i tworzy więzi między ludźmi i narodami.65  

W kontekście prowadzonych rozważań należy podkreślić, że Ojciec Święty Jan 
Paweł II tworząc podstawy pokoju na świecie wskazywał wartości, których realizacja 
pozwoli osiągnąć rozejm światowy o trwałym charakterze. Jan Paweł II odniósł się 
również do sfery normatywnej uznając, podobnie jak Jan XXIII, prawo 
międzynarodowe jako gwaranta pokoju. W orędziu na 2005 r. Jan Paweł II 
zaznaczył, że: „Pokój i prawo międzynarodowe są wewnętrznie ze sobą związane: 
prawo sprzyja pokojowi”.66 Prawo to, mające swoje źródło w postulatach prawa 
naturalnego, tworzy uniwersalne reguły, które „są uprzednie i stoją ponad prawem 

                                                           
62 D. Rudnicka-Kassem, John Paul II Islam and …, s. 90.  
63 Jan Paweł II, Orędzie na XXXIV Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2001 r., Dialog między kulturami 

drogą do cywilizacji miłości i pokoju, 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/dzien_pokoju_01012001.html 
(5.05.2020) 

64 Jan Paweł II, Orędzie na XXXV Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2002 r., Nie ma pokoju bez 
sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia, https://ekai.pl/oredzie-papieskie-na-xxxv-
swiatowy-dzien-pokoju/(8.05.2020) We wskazanym orędziu Ojciec Święty podkreślił ogromny wpływ 
działań ONZ na rzecz pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego przede wszystkim przez 
wprowadzenie zakazu użycia siły w stosunkach międzynarodowych (mając na uwadze również dwa 
wyłączenia od tej zasady: użycie siły w celu obrony oraz w ramach systemu zbiorowego 
bezpieczeństwa. 

65 Jan Paweł II, Orędzie na XXXI Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 1998 r., 
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_08121997_xxxi-
world-day-for-peace.html(4.04.2020)  

66 Jan Paweł II, Orędzie na XXXVIII Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2005 r., Nie daj się zwyciężyć 
złu, ale zło dobrem zwyciężaj, http://www.vatican.va/content/john-paul-
ii/pl/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_20041216_xxxviii-world-day-for-peace.html 
(7.05.2020) 
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wewnętrznym państwa”, odnosząc się do „jedności i wspólnego powołania rodziny 
ludzkiej”.67 Zasadniczą zasadą prawa międzynarodowego, zdaniem Ojca Świętego, 
jest zasada pacta sunt servanda, której realizacja gwarantuje, że nie będzie 
stosowane prawo siły. 

 W posynodalnej adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Pastores Gregis68 
poświęconej m.in. zjawisku globalizacji czytamy, że „istnieje (…) globalizacja 
ekonomii, finansów, a także kultury, szerzące się coraz bardziej jako wynik 
szybkiego postępu związanego z technologią informatyczną”. Proces ten może sta-
nowić poważne zagrożenie dla ludzkości, jak również stanowić klucz do rozwiązania 
problemów nękających ludzkość. W orędziu na XXXIV Światowy Dzień Pokoju  
(1 stycznia 2001 r.) pt. Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju, 
papież Jan Paweł II wskazał: „Być człowiekiem znaczy zawsze żyć w określonej 
kulturze. Każdy człowiek jest ukształtowany przez kulturę, którą przyswaja sobie 
poprzez kontakt z rodziną i ludzkimi społecznościami, zdobywając wykształcenie  
i podlegając najróżniejszym wpływom środowiska, a także poprzez swą fun-
damentalną więź z terytorium, na którym żyje” (pkt. 5).69  

Sprawiedliwy system społeczny wymaga interwencji państwa, przenosząc 
ciężar odpowiedzialności za dyskryminację z obywateli na rządzących. W związku  
z tym pojęcie „równego statusu” definiuje się zatem przez kontekst społeczno-
kulturowy lub/i jako postulat polityczny. Wszelkie nierówności uważa się wobec tego 
za szkodliwe, gdyż są rezultatem mniej lub bardziej celowych zabiegów grupy 
dominującej. „Równy status” odnoszony jest też częściej do grup niż do jednostek. 
Jako że od kilkudziesięciu lat stanowi on cel działania ruchów społecznych –  
w szczególności feministycznego i mniejszości seksualnych – często postrzega się 
go jako postulat ideologiczny. Jednakże kategoria równości wszystkich ludzi jest 
starsza niż europejskie oświecenie. Jej źródłem w naszej kulturze jest 
chrześcijaństwo, w którym wiara w to, że „wszyscy ludzie, stworzeni na obraz 
Jedynego Boga, obdarzeni taką samą rozumną duszą, mają tę samą naturę i to 
samo pochodzenie”,70 ma miejsce wyjątkowe. Zawarta jest w nauce chrześcijańskiej 
krytyka wszelkich form dyskryminacji godzących w godność osoby ludzkiej. Na takim 
właśnie fundamencie została zbudowana europejska cywilizacja.  

Na kanwie prowadzonej analizy można zadać pytanie: czy receptą na dobry 
porządek polityczny jest włączenie katolickiej aksjologii w doktrynę zajmowaną przez 
demokratyczne państwo? Teza stwierdzająca istnienie narodów zależnych zachęca 
je do mobilizacji politycznej. Mobilizacja ta posiada kształt ruchów 
etnoregionalistycznych, zwykle usatysfakcjonowanych uzyskaniem statusu 
autonomii regionalnej dla tych regionów. Jednak za sprawą odmiennych czynników, 
np. kryzysu legitymizacji władzy w państwie dotychczasowym, ruchy te mogą chcieć 
uzyskać własną państwowość. Dla przykładu można wskazać przewlekły kryzys 
państwa belgijskiego, wynikający w głównej mierze z roszczeń Flamandów. 

                                                           
67 Według H. Grocjusza, Trzy księgi. O prawie wojny i pokoju, t. 1,Warszawa 1957, s. 93: ,,Prawo 

naturalne jest do tego stopnia niezmienne, że sam Bóg nie może go zmienić. Nawet Bóg nie może 
sprawić, by dwa razy dwa nie było cztery, ani też, by to, co w sobie jest złe, nie było takim”, zob.  
L. Dubel, Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku, Warszawa 2005, s. 206. 

68 Zob. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja Pastores Gregis, „ORP” 2004, nr 1, s. 4-48, 
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_exhortations/documents/hf_jp-
ii_exh_20031016_pastores-gregis.html(8.05.2020)  

69 Jan Paweł II, Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju, „ORP” 2001, nr 2, s. 25.  
70 Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, katechizm.opoka.org.pl (3.04.2020) 
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Zjawiska te mogą ulec dynamicznej intensyfikacji szczególnie na wypadek trwałego 
kryzysu gospodarczego Europy, taka sytuacja sprzyja bowiem zaznaczaniu 
sprzeczności etnonarodowych. Połączenie tych ostatnich z rosnącym aktualnie 
napływem fal imigrantów może doprowadzić do dramatycznej w skutkach 
dekompozycji etnonarodowej państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Państwo to społeczność utworzona przez ludzi należących często do tej samej 
wspólnoty kulturowej, której celem jest zaspokojenie swoich potrzeb doczesnych.  
Z kolei I. Platovnjak konstatuje: ,,The word culture also has multiple meanings. In 
general, it signifies everything that people use to perfect and develop their diverse 
abilities of the spirit and the body. In the broadest sense, it is the way of human life. 
In the description of culture, the following aspects are fundamental: 1) Culture is  
a human creation and horizon, and it is the embodiment of its freedom and 
transcendence (spirituality). 2) Culture is inherited. At the same time, it changes and 
adapts to different moments in history and different environments. 3) Culture 
includes and affects the entire way of life of people; it is the source of their identity. 
Therefore, it also has a great influence on the quality and tone of religion and 
spirituality. 4) Culture transfers and expresses the meanings, beliefs, visions of life, 
values, rules of behavior, habits and traditions. 5) Culture is often embodied in 
institutions and systems in a manner that helps preserve them or their symbols. 6) 
Culture strives to be preserved in future generations. The problem arises when the 
socjety changes rapidly. 7) Historically, cultures have largely been based on different 
religions; therefore, the central core of today’s cultural crisis is the split between 
culture and religion, which has lasted for almost two centuries”.71 Wychowanie do 
pokoju jest związane z nauką Kościoła katolickiego, która utożsamiana jest  
z odpowiedzialnością Kościoła za kształtowanie pokojowej świadomości 
człowieka.72 Korzeni tak ujmowanej dychotomii należy szukać w szkołach myślenia 
zapoczątkowanych jeszcze w okresie Oświecenia przez takich myślicieli jak: Jeana 
Jacquesa Rousseau i Johanna Gottfrieda Herdera. Dla tego pierwszego naród był 
w szczególności wspólnotą polityczną, także obywatelską, dla drugiego zaś 
kulturową. Taki sposób myślenia przyjęło wielu późniejszych badaczy, by 
wspomnieć Friedricha Meineckego czy Hansa Kohna, a ze współczesnych 
Anthony’ego D. Smitha.73  

Naród polityczny wizerunkowo został skojarzony z Europą Zachodnią, stąd 
właśnie koncepcja zachodnia, natomiast kulturowy z Europą Środkową i Wschodnią, 
a więc określenie koncepcja środkowo – lub wschodnioeuropejska. M. Weber 
konstatował, że: ,,Hence in a universal history of culture the central problem for us 
is not, in the last analysis, even from a purely economic viewpoint, the development 
of capitalistic activity as such, differing in different cultures only in form: the 
adventurer type, or capitalism in trade, war, politics, or administration as sources of 
gain. It is rather the origin of this sober bourgeois capitalism with its rational 
organization of free labour. Or in terms of cultural history, the problem is that of the 
origin of the Western bourgeois class and of its peculiarities, a problem which is 
certainly closely connected with that of the origin of the capitalistic organization of 
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72 P. Załęcki, Wspólnota religijna jako grupa kontrolna, ,,Kultura i Społeczeństwo”, nr 1/1996, s. 87. 
73 A. Walicki, Koncepcje tożsamości narodowej i terytorium narodowego w myśli polskiej czasów 

porozbiorowych, „Archiwum historii filozofii i myśli społecznej” 1993, nr 38, s. 217 



40 

 

labour, but is not quite the same thing. For the bourgeois as a class existed prior to 
the development of the peculiar modern form of capitalism, though, it is true, only in 
the Western hemisphere”.74 J. Franzé, twierdzi, że: ,,(…) Only religion is able to 
discern, the meaning and the structure of the world”.75 U. King podkreśla, że ,,From 
the perspective of social sciences, religion as a system of belief and practice is a 
fruit of culture. But from its point of view, religion itself is based on a revelation that 
was later dressed and concealed with historical forms and cultural characteristics”.76  

Pierwotne wierzenia ludów zamieszkujących Europę przedchrześcijańską 
zostały w dużej części wyparte przez chrześcijaństwo we wczesnym okresie, kiedy 
nie zdążyły się jeszcze na ich bazie wykształcić relacje na linii państwo – Kościół  
z powodu braku instytucjonalnej formy tych wierzeń. W Europie 
przedchrześcijańskiej w relacjach państwo-Kościół dominował monizm, system 
przejawiający się tożsamością władzy religijnej i państwowej. Wraz z pojawieniem 
się chrześcijaństwa w relacjach między państwem i Kościołem nastał dualizm, czyli 
rozdzielenie władzy świeckiej i duchowej, w myśl zasady „oddajcie cesarzowi to, co 
cesarskie, a Bogu to, co jest boskie”. Chrześcijanie odrzucali utożsamienie władcy 
świeckiego z najwyższym kapłanem, tak typowe dla porządku monistycznego – 
zgodnie z teologią chrześcijańską jedynym przywódcą duchownym był papież, 
wywodzący swe stanowisko z wyboru Chrystusa. Pewną reakcją na 
jurysdykcjonalizm w Kościele Katolickim było powstanie teorii pośredniej władzy 
Kościoła w porządku doczesnym. Należy podkreślić, że opierała się ona na 
dualiźmie, jednak została przystosowana do nowych warunków, przejawiających się 
w podziale Europy Zachodniej i Środkowej na katolicyzm i protestantyzm, oraz  
w penetracji obu Ameryk, gdzie panowały religie pogańskie.77 Koncepcja ta 
zakładała, że Kościół nie posiada władzy czysto doczesnej, ale może ingerować  
w sprawy świeckie, o ile tylko mają one wpływ na cel ostateczny człowieka.  

Jan Paweł II w liście apostolskim Novo Millenio Ineunte (Watykan, 6 stycznia 
2001 r.) podkreślał,78 iż wyzwaniem pod adresem ekonomii jest postulat: 
odpowiedzialności ekologicznej, ukierunkowania na wartość pracy, jak również 
stworzenie możliwości dla oddłużenia państw najuboższych. Jan Paweł II wezwał  
w tym dokumencie do „podejmowania dzieł czynnej i konkretnej miłości wobec 
każdego człowieka” oraz wskazał, iż „potrzebna jest dziś nowa wyobraźnia 
miłosierdzia, której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale 
zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak aby 
gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo 
braterskiej wspólnoty dóbr”. Jan Paweł II proponował wyznawcom różnych religii 
dzielenie się doświadczeniami z zachowaniem respektu do różnic każdej religii. 
Twierdził on, że dialog pomiędzy wyznawcami różnych religii jest niezbędny, aby nie 
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41 

 

dochodziło do konfliktów. Jan Paweł II zaznaczał , że wszyscy ludzie stanowią jedną 
rodzinę i są równi w człowieczeństwie.79 

Warto dodać, że religia w definiowaniu kultury odgrywa nadrzędną rolę, dbając 
o to, aby człowiek nie zawężał swojej egzystencji do wymiaru immanentnego 
rzeczywistości. Temat migracji w kontekście globalizacji został podjęty przez Jana 
Pawła II m.in. w orędziu na Światowy Dzień Migranta (Watykan, 21 listopada 1999 
r.). Papież podkreślił w nim m.in.: „Liczne kraje podejmują znaczne wysiłki, aby 
przyjąć imigrantów, dzięki czemu wielu z nich, po przezwyciężeniu trudności 
nieodłącznie związanych z fazą wstępnego przystosowania, pomyślnie włącza się  
w życie nowych społeczności. Niemniej przejawy braku akceptacji obcokrajowców, 
jakie można czasem zaobserwować, wskazują na pilną potrzebę przebudowy 
struktur i przemiany mentalności, do czego Wielki Jubileusz Roku 2000 wzywa 
wszystkich chrześcijan i ludzi dobrej woli” (pkt. 1).80 W orędziu na XXXIV Światowy 
Dzień Pokoju (1 stycznia 2001 r.) pt. „Dialog między kulturami drogą do cywilizacji 
miłości i pokoju”, papież Jan Paweł II konstatował: „Być człowiekiem znaczy zawsze 
żyć w określonej kulturze. Każdy człowiek jest ukształtowany przez kulturę, którą 
przyswaja sobie poprzez kontakt z rodziną i ludzkimi społecznościami, zdobywając 
wykształcenie i podlegając najróżniejszym wpływom środowiska, a także poprzez 
swą fundamentalną więź z terytorium, na którym żyje” (pkt. 5).81 

Kultura europejska nawiązuje do doświadczenia jednostki w dialogu oraz więzi 
pokoju. Problem wzajemnych relacji między religią i bezpieczeństwem ludzkim jest 
jednym z najbardziej skomplikowanych zagadnień w obszarze współczesnych 
stosunków międzynarodowych. Na kompleksowość tej kwestii składa się wiele 
aspektów, w tym w szczególności zadawane pytania, w jakim stopniu religia jest 
determinantem konfliktów? w jakiej mierze religia jest płaszczyzną budowania 
pokoju? W mojej ocenie problemem współczesnej kultury narodowej jest brak badań 
antropologicznych, których podstawą jest dialog. Konieczny jest powrót do 
antropologii w kulturze europejskiej. Problem wielokulturowości trzeba przedstawić 
przez pryzmat rozwoju świadomości od ludu przez naród do ojczyzny. Istotnym 
zagadnieniem łączącym kulturę narodową i wielokulturowość europejską jest 
zapominanie o człowieku jako wartości najwyższej. 

Trzeba podkreślić, że refleksja nad problematyką pokoju i praktyk 
przeciwdziałających przemocy służy znalezieniu odpowiedzi główne pytanie 
związane z wyrządzeniem wszelkiego zła, a mianowicie dla kogo różnorodność 
stanowi zagrożenie bezpieczeństwa? Problem ten jest złożony, a jednocześnie 
istotny. Można się o tym przekonać, dokonując przeglądu raportu na temat 
nietolerancji religijnej, który jest dostępny w Internecie i nosi tytuł Legal Restrictions 
Affecting Christians Report 2012.82 Opracowanie to jest związane z ograniczeniami 
prawnymi dotyczącymi chrześcijan w Europie oraz wskazuje liczne przypadki ich 
dyskryminacji. Sprawozdanie zawiera komentarz Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka dotyczący wolności religijnych. Znajdują się wśród nich m.in. oskarżenie 
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o „zbrodnie przeciw ludzkości” postawione papieżowi z powodu nauczania 
moralności seksualnej przez Kościół katolicki, czy ograniczanie działalności 
niemieckich stowarzyszeń na rzecz przeciwdziałania aborcji.  

W kontekście prowadzonej analizy pojawia się pytanie, czy procesy 
instytucjonalizacji mają przebierać formę oddzielania się, czy wręcz zamykać 
poszczególne mniejszości w ich własnych wspólnotach etniczno-kulturowych? 
Społeczeństwo zróżnicowane kulturowo kształtuje się na drodze wdrażania do 
praktyki życia zbiorowego zasady demokracji. Na etapie społeczeństwa 
zróżnicowanego kulturowo wolność w sferze kultury funkcjonuje w formie 
autonomicznego prawa każdej jednostki do kultywowania swojej odrębności 
kulturowej, czy swojej tożsamości społecznej, jako wolność do otwartej realizacji 
odczuwanej potrzeby przynależności do swoich grup. Dialog międzykulturowy jest 
czymś więcej niż spotkaniem kulturowym. Rozwija się w dłuższym procesie 
kontaktów kulturowych oraz w następstwie wytworzonych potrzeb w zakresie 
dialogu międzykulturowego. Istotną cechą dialogu międzykulturowego jest to, że 
relacje odbywają się pomiędzy grupami kulturowymi, a mniej między jednostkami. 
Do prowadzenia dialogu międzykulturowego niezbędny jest wieloelementowy zbiór 
wspólnie podzielanych wartości oraz konieczna jest wiedza na temat relacji 
pomiędzy mniejszościami w społeczeństwie wielokulturowym. Oprócz wielu 
wspólnie podzielanych wartości, takich jak: poszanowanie godności ludzkiej, 
równości, państwa prawa, demokracji, braku zgody na dyskryminację, istnieją 
wartości dodatkowe, niezbędne do dialogu międzykulturowego, a wprowadzenie 
których będzie wymagało długookresowej socjalizacji społeczeństwa. Moim 
zdaniem należą do nich między innymi: partnerstwo kultur oraz dbanie przez 
państwo i Kościół o interesy mniejszości kulturowych.  

Podstawowa hipoteza niniejszego opracowania brzmi, że w społeczeństwie 
zróżnicowanym kulturowo wyczerpały się możliwości dalszego kształtowania się 
stosunków międzykulturowych. Wymagają one podjęcia wyzwania publicznego  
w postaci strategii, a także programów wspierania przeobrażeń z zakresu 
międzykulturowego współżycia na drodze tworzenia się nowego ładu 
międzykulturowego współżycia. Z perspektywy narastania w społeczeństwie 
wartości demokratycznych, społeczeństwa zróżnicowane kulturowo powinny 
zmierzać w kierunku społeczeństwa pluralistycznego, ale w praktyce mogą to być 
także różne próby powrotu do zbiorowości homogenicznej kulturowo. Może to być – 
między innymi – następstwem wykorzystania przez grupę dominującą swojej 
przewagi w instytucjach władzy i administracji publicznej lub, najczęściej równolegle, 
poprzez wybory procesów asymilacyjnych przez grupy i kategorie mniejszościowe. 
Autorka niniejszego tekstu stara się odpowiedzieć na następujące pytanie: dla kogo 
i z jakich powodów multikulturalizm stanowi zagrożenie? W celu wypracowania 
kontekstu dla dalszych rozważań, pierwsza jego część przedstawia taką definicję 
,,multikulturalizmu”, która jest założeniem głównych teoretyków wdrażających 
działania mające na celu adaptację polityki do wielokulturowości ich społeczeństw. 
Poza tym dokonany zostanie przegląd wybranych przejawów politycznego ataku na 
multikulturalizm oraz powodów mogących leżeć u ich podstaw. Artykuł 
przygotowany został w perspektywie teoretycznej społeczeństwa wielokulturowego. 
Zostało w nim podkreślone znaczenie dialogu międzykulturowego w społeczeństwie 
zróżnicowanym kulturowo oraz wskazane warunki, jakie powinny być spełnione, aby 
dialog międzykulturowy mógł być prowadzony w praktyce. 
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Bezpieczeństwo i konstruktywistyczne konteksty multikulturalizmu w 
świetle kryzysu migracyjnego w Europie 

Bezpieczeństwo obejmuje zaspokojenie takich potrzeb jednostki jak: 
tożsamość, spokój, posiadanie, czy przetrwanie.83 Problematyki bezpieczeństwa nie 
da się zamknąć w jednej dyscyplinie naukowej,84 a więc będzie się znajdowało pod 
wpływem teorii formułowanych przez przedstawicieli z wielu różnych dziedzin nauki, 
co może utrudnić przyjęcie jednego paradygmatu, ale pozwoli badać 
bezpieczeństwo w sposób transdyscyplinarny. W kontekście prowadzonych 
rozważań można zadać pytanie: jaki jest zakres fenomenu bezpieczeństwa 
nadającego się do analizy naukowej? Pytanie to powinno doprowadzić do 
zmniejszenia zakresu przedmiotu badań nauk o bezpieczeństwie. Niewątpliwie 
bezpieczeństwo jest powiązane także z procesami państwowotwórczymi.85 
Bezpieczeństwo jako zjawisko społeczne dotyczy egzystencji człowieka, 
społeczeństwa oraz państwa.86 Bezpieczeństwo jest stanem: spokoju, 
niezagrożenia, stanem i poczuciem pewności, wolności od zagrożeń; strachu lub 
ataku.87 Bezpieczeństwo stanowi jedną z podstawowych potrzeb człowieka i jest 
określonym procesem społecznym. R. Zięba zaznacza, że bezpieczeństwo posiada 
szeroki zakres semantyczny obejmujący zaspokojenie takich potrzeb, jak: istnienie, 
przetrwanie, stabilność, całość, tożsamość, niezależność oraz ochronę poziomu  
i jakości życia.88 Na koncepcję bezpieczeństwa jednostki ludzkiej można także 
spojrzeć z szerszej perspektywy, przez współuczestnictwo samego człowieka  
w zapewnieniu bezpieczeństwa. Janusz Świniarski89 podkreśla, że bezpieczeństwo 
ma wtedy tylko wartość, gdy dotyczy człowieka. Wyróżnił on bezpieczeństwo 
personalne i strukturalne. Pierwsze dotyczy stworzenia człowiekowi odpowiednich 
warunków życia. Drugie odnosi się do strony organizacyjnej.90 

Aktualnie zazwyczaj kojarzone jest z ratowaniem człowieka w czasie klęsk 
żywiołowych czy wsparciem ludzi narażonych na konsekwencje długotrwałych 
kryzysów. Celem zapewnienia bezpieczeństwa społecznego jest, aby instytucje  
i mieszkańcy określonego państwa mieli ustawowo zapewnioną ochronę przed 
zagrożeniami wynikającymi z działania innych osób, czy awarii technicznych.91 
Zagrożenia społeczne określają niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, 
tożsamości narodowej i etnicznej poszczególnych społeczności oraz 
bezpieczeństwa socjalnego. Zaliczyć do tej grupy można: naruszenie praw 
człowieka i jego wolności, uprzedzenia kulturowe, dyskryminację mniejszości 
narodowych, etnicznych, kulturowych i religijnych, rozmaite patologie społeczne, a 
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także masowy import obcej kultury.92 Wiek XXI wprowadził przemiany w percepcji 
zagrożeń dla ładu międzynarodowego. Wcześniej istniało przekonanie, że 
niepokonana armia jest w stanie uchronić swoje państwo od niebezpieczeństw. 
Zamachy terrorystyczne przeprowadzone przez Al-Kaidę na obszarze Stanów 
Zjednoczonych, czy Hiszpanii zweryfikowały te poglądy głównie pod względem 
efektywności dotychczasowych form zapewniania bezpieczeństwa własnemu 
społeczeństwu.93 Niewątpliwie zdarza się, że konflikt, który ma swoje korzenie 
tysiące kilometrów od granic państwa, może mieć bezpośrednie oddziaływanie na 
bezpieczeństwo wewnętrzne. W 2003 r. podczas szczytu w Barcelonie stwierdzono, 
że bezpieczeństwo międzynarodowe jest ważnym warunkiem rozwoju człowieka.94 
Komisja Europejska przedstawiła Radzie i Parlamentowi Europejskiemu komunikat 
pt. Zapobieganie, przygotowanie oraz odpowiedź na ataki terrorystyczne,95 w którym 
postulowano zwiększenie nadzoru nad wszelkimi aspektami produkcji, transportu 
oraz obrotu materiałami wybuchowymi. Dużym wyzwaniem dla służb 
bezpieczeństwa jest fakt, że substancje wykorzystywane przez terrorystów mają 
głównie cywilne zastosowanie.  

Traktowanie zróżnicowania kulturowego poszczególnych społeczeństw jako 
wartości autotelicznej wynika z wartości społeczeństwa demokratycznego, które jest 
przywiązane głównie do takich wartości, jak: prawa człowieka, równość i wolność. 
W moim przekonaniu poszukiwania organizacyjnych rozwiązań dotyczących 
realizacji tych wartości w praktyce, prowadzić może do godnych człowieka 
rozwiązań z zakresu współżycia jednostek zróżnicowanych kulturowo  
w społeczeństwie.96 Stosowanie takich pojęć, jak: wielokulturowość, pluralizm 
kulturowy, społeczeństwo wielokulturowe i wiele innych pokrewnych powinno być 
połączone z możliwością odwoływania się do jakiejś zwartej teorii wielokulturowości. 
Teoria wielokulturowości (inaczej multikulturalizmu) to teoria rozwoju społeczeństwa 
zróżnicowanego kulturowo, którą można stworzyć. Uważam, że rozwój 
społeczeństwa zróżnicowanego kulturowo postępuje dynamicznie w powiązaniu  
z rozwiązywaniem konfliktów istniejących w określonej zbiorowości ludzkiej. 
Jednakże rozwój ów może być przynajmniej częściowo sterowany, konstruowany na 
gruncie osiągniętych przemyśleń teoretycznych oraz doświadczeń praktycznych.97  

Dokonując przeglądu źródeł europejskiego kryzysu imigracyjnego z 2015 r., 
trzeba podkreślić, że państwa położone w Afryce Północnej nie rozwiązują 
problemów społeczno-gospodarczych. Czynniki polityczne nierzadko prowadzą do 
kumulacji niezadowolenia społecznego, które przekłada się na zbiorowe protesty, 
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jakie miały swój początek w Tunezji w grudniu 2010 r. Z kolei frustracja, połączona 
z nadzieją na przemiany polityczne w regionie, przeniosła się na inne państwa, takie 
jak: Syria, Algieria, Libia, Egipt, czy Jordania. W większości tych krajów udało się 
załagodzić trudną sytuację społeczną i polityczną, jednak w przypadku Libii oraz 
Syrii doszło do sytuacji przedłużających się sporów wewnętrznych.98 Obalenie 
reżimu Mu’ammara al-Kadafiego w Libii, miało ważki wpływ na wzrost liczby 
uchodźców, zmierzających w kierunku Europy. Reżim Mu’ammara al-Kadafiego  
w Libii był gwarantem powstrzymania fali migracji z kontynentu afrykańskiego do 
Europy. Dokonując analizy aktualnej sytuacji politycznej w Libii, należy zaznaczyć, 
że mamy do czynienia z państwem upadłym, w którym toczy się polityczny 
pojedynek o władzę pomiędzy uznaną przez społeczność międzynarodową Izbą 
Reprezentantów z rządem w Tobruku, a nieakceptowanym na arenie 
międzynarodowej Powszechnym Kongresem Narodowym z rządem w Trypolisie. 
Obalenie Kadafiego w 2011 r. zaskutkowało powstaniem swoistej próżni  
w sprawowaniu władzy, tym samym otwierając międzynarodowym migracjom 
ludności nową drogę do Europy. Natomiast występujące w Libii bezprawie 
umożliwiło powstanie sieci przemytników, trudniących się przerzutem imigrantów  
z terytorium Libii do Europy.  

Z kolei Syria stała się obszarem wojny zastępczej, w której sunnickie grupy 
ekstremistów toczą walki po stronie tzw. Państwa Islamskiego z reżimem prezydenta 
Syrii Baszara el-Asada.99 Władze syryjskie z poparciem rosyjskim walczą z licznymi 
grupami rebeliantów, wspieranych przez Stany Zjednoczone i państwa Zachodu.  
W walkę z „Państwem Islamskim” zaangażowane są także bojówki kurdyjskie, co  
z kolei jest krytycznie postrzegane przez Turcję.100 Skutkiem wojny domowej w Syrii 
jest powstanie nowego ładu, jednakże sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna należy do 
złożonych i może w przyszłości być podłożem nowych konfliktów. Zwycięstwo 
Baszara Assada doprowadziło do zrujnowania kraju, którego koszt odbudowy 
oceniono wstępnie na ,,kilkaset miliardów dolarów”, przy czym nie mniej niż 250.101  

Po wydarzeniach z 11 września 2001 r. państwa zaczęły przywiązywać 
szczególną wagę do zagrożeń wynikających z intensyfikacji migracji 
międzynarodowych, takich jak: międzynarodowa przestępczość zorganizowana, 
przestępstwa międzynarodowe (np. handel ludźmi). W czasie dynamicznie 
rozwijającego się procesu migracji międzynarodowych, niezadowalającego 
przygotowania państw na natężenie tego procesu, ważnym staje się podjęcie próby 
znalezienia odpowiedzi na pytanie o możliwości zapewnienia bezpieczeństwa 
wewnętrznego państw, a z racji intensyfikacji procesów migracyjnych w kierunku 
państw Unii Europejskiej, o możliwości zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego 
w tejże Wspólnocie. Oddziaływanie migracji międzynarodowych na bezpieczeństwo 
wewnętrzne państw i UE może mieć wymiar m.in. kulturowy, polityczny, 
ekonomiczny, czy demograficzny.102 Migracje ludności są czynnikiem mającym 
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wpływ nie tylko na bezpieczeństwo wewnętrzne, ale również na bezpieczeństwo 
zewnętrzne i współpracę międzynarodową: mogą oddziaływać w obszarze 
zacieśnienia kontaktów między państwami bądź być źródłem potencjalnych 
konfliktów, wywołanych, np. problemami w asymilacji imigrantów, czy tworzeniem 
przez nich potencjalnych punktów zapalnych oporu wobec asymilacji.103  

Wpływ migracji na bezpieczeństwo UE, w tym Polski może być różnorodny. 
Migranci są jedną z grup, z której mogą rekrutować się członkowie transnarodowych 
organizacji przestępczych, uzyskujący środki pieniężne z handlu narkotykami, czy 
prostytucji.104 Kwestią mającą wpływ na kryzys migracyjny jest problem  
z rozróżnieniem migrantów politycznych, a więc tych, którzy chcą uniknąć 
prześladowań, od migrantów zarobkowych. Prawo międzynarodowe traktuje 
odmiennie te dwie kategorie osób. Konwencja Narodów Zjednoczonych, dotycząca 
statusu uchodźców,105 ratyfikowana przez wszystkie kraje europejskie w 1951 r., 
określa definicję ,,uchodźcy” jako osoby, która „z powodu uzasadnionej obawy przed 
prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do 
określonej grupy społecznej lub przekonań politycznych przebywa poza granicami 
państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub posiadając taką obawę, nie chce 
korzystać z ochrony tego kraju”. Przepisy prawa międzynarodowego mają istotne 
znaczenie w kontekście narastania kryzysu migracyjnego, gdyż międzynarodowe 
porozumienia gwarantują każdej osobie uciekającej przed prześladowaniami prawo 
do azylu w bezpiecznym państwie.106 Władze, rozpatrując wnioski o azyl, powinny 
określić – czy określona osoba jest faktycznym uchodźcą czy też imigrantem, do 
których stosowane są inne przepisy. Zazwyczaj ci, którzy nie kwalifikują się do 
przyznania im azylu oraz statusu uchodźcy zostają deportowani do państwa 
pochodzenia.  

Z rekomendacji 1440 (2000),107 przyjętej 25.1.2000 r. na temat praktyk 
restrykcyjnych w obszarze azylu w państwach członkowskich Rady Europy i Unii 
Europejskiej wynika, że można zaobserwować praktyki odnośnie do wskazanych 
procedur, które polegają, m.in. na uniemożliwianiu wjazdu osobom nie posiadającym 
odpowiednich dokumentów, czy przerzucaniu odpowiedzialności za rozpoznanie 
wniosku na inne państwo. Rekomendacja 1624 (2003)108 w sprawie wspólnej polityki 
migracyjnej i azylowej, przyjęta 30.9.2003 r. zawierała przekaz, że tylko część 
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członków Rady Europy, będących jednocześnie członkami Unii Europejskiej, 
dotyczy proces wzmacniania wspólnej polityki migracyjnej.109 Dlatego też zalecono 
prowadzenie wspólnej polityki azylowej we wszystkich państwach Rady Europy  
w odniesieniu do minimalnych standardów dotyczących poszanowania 
podstawowych praw człowieka (pkt 3 i 4 Rekomendacji). W odniesieniu do procedur 
uchodźczych podkreślono obowiązek przestrzegania Konwencji genewskiej oraz 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a ponadto zagwarantowania sprawiedliwej 
procedury, w której wydana decyzja byłaby dostatecznie uzasadniona i doręczona 
na piśmie w języku zrozumiałym dla osoby zainteresowanej, ewentualnie stronie 
wyjaśniona zostałaby jej treść z pomocą tłumacza. Podkreślono także, że  
w sprawach azylowych powinna być umożliwiona bezpłatna pomoc prawna.110  

Podejście państw członkowskich do kwestii kryzysu migracyjnego jest sprawą 
złożoną, co związane jest z czynnikiem geograficznym, w oparciu o który niektóre 
państwa członkowskie są mniej narażone na sytuację napływu imigrantów. 
Strategicznym rozwiązaniem jest metoda budowania koalicji w oparciu o wspólny 
interes z tymi państwami, które z jednej strony bezpośrednio mają do czynienia  
z danym problemem politycznym, z drugiej mogą w sposób efektywny grać role 
aktywnych podmiotów. W 2015 r. państwa europejskie okazały się bezsilne w 
zarządzaniu kryzysem migracyjnym. Dokonując przeglądu analitycznego polityki 
państw UE-15 w odniesieniu do kryzysu imigracyjnego, na pierwszy plan wysuwają 
się działania podjęte przez Republikę Federalną Niemiec. Trzeba zaznaczyć, że 
kanclerz Niemiec – Angela Merkel 31 sierpnia 2015 r. na konferencji prasowej  
w Berlinie podkreśliła przyjazne stanowisko Niemiec w stosunku do otwarcia granic 
dla wszystkich osób ubiegających się o azyl.111 Kanclerz Merkel była krytykowana 
za politykę „otwartych drzwi”112 wobec uchodźców zarówno w kraju, jak i za 
granicą.113 Krytykami jej polityki byli zwłaszcza konserwatyści. W związku  
z trudnościami związanymi z kryzysem migracyjnym, rząd Niemiec wezwał państwa 
członkowskie UE na forum UE do stworzenia ogólnoeuropejskiego rozwiązania 
mającego rozwiązać problem z masowym napływem uchodźców na kontynent. 
Stanowisko Niemiec uzyskało poparcie rządów Włoch, Francji i Grecji. Podjęto 
decyzję, że problem liczby przyjmowanych uchodźców pozostanie w gestii państw 
członkowskich.114  

Rząd Włoch w szczycie kryzysu migracyjnego, jaki miał miejsce w drugiej 
połowie 2015 r., wyraził swoje rozczarowanie dla stanowiska niektórych partnerów 
z UE,115 którzy odmawiali przyjęcia imigrantów na terytorium swojego państwa.  
W 2015 r. Węgry stały się ,,otwartą furtką” dla imigrantów zmierzających do 
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Niemiec.116 W 2015 r. węgierska policja na granicy z Serbią użyła siły przeciwko 
uchodźcom, następnie rząd Węgier podjął decyzję o budowie płotu na swojej 
południowej granicy Węgry,117 podobnie jak inne państwa regionu, nie uczestniczyły 
w planie kwotowym UE, dotyczącym relokacji ponad 100 tysięcy migrantów na 
terenie całej UE, podkreślając , że Unia jako całość nie wywiązuje się właściwie ze 
swoich zobowiązań dotyczących zewnętrznej kontroli jej granic. Rząd węgierski stoi 
na stanowisku, że napływ uchodźców jest zagrożeniem, dużą ich część stanowią 
imigranci ekonomiczni, przybywający do Europy nie po to, aby znaleźć schronienie 
przed konfliktami, tylko aby poprawić swój byt. Władze czeskie uważają, iż 
przyjmowanie uchodźców i rozmieszczenie ich w państwach UE powinno się opierać 
na zasadzie dobrowolności każdego państwa członkowskiego, zaś takie państwa, 
jak Grecja czy Włochy powinny przede wszystkim przestrzegać przepisów 
Konwencji Dublińskiej.118  

W 2015 r. Grecja stała się podstawową bazą dla imigrantów, którzy 
przedostawali się do Europy w szczególności przez Włochy. Wielu z imigrantów 
zmarło w wyniku morskich katastrof. Mechanizmem utrudniającym korzystanie z tzw. 
śródziemnomorskiego szlaku migracyjnego było skierowanie dodatkowych patroli 
europejskiej agencji Frontex, która aktualnie kontroluje trasy migracyjne z Libii.119  

Definicje doktrynalne często określają ,,bezpieczeństwo” jako stan spokoju, 
pewności, jego zabezpieczenia oraz odczuwania i wskazują, że oznacza ono brak 
zagrożenia oraz ochronę przed niebezpieczeństwami.120 Kategoria ta jest 
niejednorodna. Bezpieczeństwo w kontekście migracji jest warunkowane  
w konstruktywiźmie stosunkami tożsamości.121W konwencjonalnym nurcie 
konstruktywizmu, w relacji bezpieczeństwa i tożsamości podkreśla się przede 
wszystkim, że tożsamość narodowa jest pewną treścią stałą na którą składają się 
doświadczenia historyczne i kultura, kształtuje interesy państwa, a zatem i kierunki 
jego działania w polityce międzynarodowej.122 Konstruktywizm krytyczny widzi 
tożsamość narodową jako spiętrzenie różnych narracji tożsamościowych, 
dominujących na zmianę w zależności od kontekstów, a to z kolei przekłada się na 
granice uprawnionego i sensownego działania politycznego. Nowe niebezpieczne 
formy przybierają też coraz częściej religijne fundamentalizmy, które na gruncie 
różnych religii stosują przemoc dla udowodnienia swoich racji.123 Negatywne ujęcie 
kwestii bezpieczeństwa sprowadzać się zatem będzie do określenia braku zagrożeń. 
Celem podmiotu działającego na rzecz własnego bezpieczeństwa jest ochrona 
przed zagrożeniami. Ujęcie pozytywne charakteryzuje dążność podmiotu do 
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kształtowania perspektywy rozwoju.124 Bezpieczeństwo jest pewnym stanem 
obiektywnym, polegającym na braku zagrożenia, ale odczuwanym subiektywnie 
przez jednostkę lub grupę. Ocena stanu bezpieczeństwa powinna obejmować trzy 
główne obszary problemów, a mianowicie: 1) wyzwania i zagrożenia; 2) podmiotowe 
struktury bezpieczeństwa; 3) przedmiotowe struktury bezpieczeństwa. 
Fundamentalna kwestia kreacji przedmiotu poznania w sensie epistemologicznym 
jest niezwykle złożona, a granice nieostre, co powoduje, iż nie oddają w pełni 
znaczenia zjawiska. W pewnych sytuacjach bezpieczeństwo (element obiektywny) 
może nie być adekwatne do poczucia bezpieczeństwa (element subiektywny). Jeśli 
tego braku wzajemnych relacji nie można w racjonalny sposób uzasadnić, zazwyczaj 
mówi się wtedy o patologii. Jej przyczyny mogą. mieć podłoże w ludzkiej psychice 
(stany lękowe, psychozy, choroby psychiczne) bądź też w patologii i dewiacjach 
kultury społecznej (np. eskalacja grozy i niepewności wywoływanych przez media).  

Wzrost nastrojów fundamentalistycznych obserwujemy praktycznie na gruncie 
każdej dużej religii na świecie, zarówno wśród chrześcijan w wysoko rozwiniętych 
państwach zachodnich np. Stany Zjednoczone, jak i wśród muzułmanów 
zamieszkujących biedne państwa Azji Południowej i Centralnej. Nierzadkim 
zjawiskiem jest także wykorzystywanie sporów na tle etnicznym czy religijnym dla 
realizacji innych celów, głównie politycznych czy ekonomicznych. Przykład rosnącej 
w ostatnich latach wrogości szyicko-sunnickiej na Bliskim Wschodzie pokazuje 
klarownie, że konflikty o podłożu religijnym mogą się poszerzać samoistnie, mogą 
też być wspierane ingerencją aktorów zewnętrznych, próbujących w ten sposób 
realizować własne interesy. Dynamiczne wymieszanie się kultur nie oznacza jednak 
automatycznego ich zbliżenia, a czasami jedna wśród nich, ta najmocniejsza, potrafi 
zdominować wszystkie inne. Jak to trafnie opisał antropolog kultury L. J. Lusbetak: 
„zmiana i przystosowanie, czasem kończące się sukcesem, czasem mniej udane. 
Jednocześnie organizmy mają tendencję do trwania, pozostawania takimi, jakimi są. 
(...) Kultury stale się zmieniają, ponieważ członkowie społeczeństwa – architekci 
kultury – stale dążąc do poprawy tkwiącego u podłoża kodu zachowań, zgodnie ze 
wzrostem doświadczeń i wciąż zmieniającym się środowiskiem fizycznym, 
społecznym i ideacyjnym, dlatego nieustannie modyfikują swe plany życiowego 
sukcesu”.125  

Ta sama problematyka przeniesiona na poziom dyskursu w makroobszarze 
dotyka tak bardzo aktualnej refleksji nad przyszłym kulturowym kształtem Unii 
Europejskiej.126 Chodzi o zrozumienie wyraźnie lobbowanego ostatnio ekumenizmu 
międzykulturowego: czy ma to być ponadnarodowa unifikacja kultur, czy też nowa 
kultura migracyjnego wymieszania z zachowaniem prawa do własnej tożsamości? 
W każdym przypadku wyrażenie „kulturowa tożsamość” jest w dyskusjach  
o mieszaniu się kultur tak dalece kluczowe, że powinno być używane z ostrożnością. 
Z podobną przezornością należałoby też badać i wyrażać się o „wielokulturowości”. 
W zależności bowiem od powstałych założeń filozoficzno-antropologicznych oraz 
wielu innych okoliczności mogą one być postrzegane pozytywnie jako szansa lub 

                                                           
124 Zob. R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje - struktury -

funkcjonowanie, Warszawa 1999, s. 178. 
125 LJ. Luzbetak, Kościół a kultury. Nowe perspektywy w antropologii misyjnej, przeł. S. Tokarski, 

Verbinum, Warszawa 2007, s. 312 
126 W. Żelazny, Co to jest etniczność i jakie są jej komponenty?, [w:] T. Gardocka, J. Sobczak (red.), 

Prawa mniejszości narodowych, Toruń 2010, s. 217-220. 



50 

 

też negatywnie jako sprawdzonych wartości. Wspólne tworzenie trwałych warunków 
sprzyjających pokojowi to główne, ale niełatwe zadanie odpowiedzialnych za 
kierowanie społeczeństwami.127  

Multikulturalizm był też odpowiedzią na hierarchiczne stosunki rasowe  
i kulturowe na całym świecie, których oświeceniowy liberalizm nie mógł 
przezwyciężyć. Podstawowym założeniem, na którym opierają się wszelkie nurty 
polityki multikulturalizmu, jest stwierdzenie, że nikt nie rodzi się w kulturowej próżni. 
Kultura jest czymś, co pomaga ludziom znaleźć ich miejsce w świecie, regulując tym 
samym ich stosunki z innymi jednostkami zarówno wewnątrz danej grupy 
kulturowej,128 jak i poza nią. Nie oznacza to jednak, że grupy kulturowe muszą być 
wewnętrznie zamkniętymi systemami wartości, ani że dialog międzykulturowy jest 
bezzasadny.129 Multikulturalizm obrał sobie za zadanie potraktować to, co ludzi łączy 
i to, co ich dzieli z równą uwagą, a ustalenie granic między jednym a drugim  
z konieczności i w dobrej wierze pozostawia dialogowi. Współcześnie 
multikulturalizm w debacie publicznej zaczyna być traktowany jako kluczowy 
problem bezpieczeństwa ludzkiego.130 Krytyczne wypowiedzi najważniejszych 
polityków europejskich, takich jak Angela Merkel, czy David Cameron oraz wielu 
zachodnich ekspertów z zakresu polityki imigracyjnej i integracji społecznej najlepiej 
obrazują, jak wielkie trudności idea multikulturalizmu napotyka obecnie na swojej 
drodze. Jednakże samo zjawisko nie sprowadza się wyłącznie do teoretycznego 
dyskursu publicznego, lecz może implikować określone postawy społeczne. 

Angela Merkel131 wpisała się w krytyczne głosy pojawiające się w niemieckiej 
debacie społecznej, dotyczące niewłaściwej polityki państwa wobec mniejszości 
etnicznych, którą zapoczątkował bestseller Niemcy niszczą się same.132 Jego autor, 
T. Sarrazin, oskarżał mniejszości muzułmańskie w Niemczech m.in. o brak 
jakiejkolwiek woli zintegrowania się z resztą społeczeństwa. Wykorzystywał przy tym 
argumenty o gettoizacji, tworzeniu przez te mniejszości równoległego 
społeczeństwa, które w małym stopniu przyczynia się do rozwoju gospodarczego 
Niemiec, braku woli edukacji wśród członków tych wspólnot, a także przysparzaniu 
wielu kosztów i problemów z zakresu bezpieczeństwa.133 Krytyka nieodpowiedniej 
polityki Niemiec wobec mniejszości etnicznych stała się więc popularna, a celem 
wypowiedzi Merkel mogło być wyprzedzenie radykalnych ataków na jej osobę, 
kontestujących niemiecką politykę państwa względem grup etnicznych.  

Czołowym europejskim przywódcą, który publicznie skrytykował 
multikulturalizm, był D. Cameron. Wypowiedź premiera Wielkiej Brytanii była 
szeroko komentowana. Cameron podczas konferencji w Monachium 5 lutego 2011 
r. konstatował: „Doktryna państwa wielokulturowego należy do przeszłości. Mówiąc 
wprost, trzeba nam mniej biernej tolerancji, a więcej aktywnej postawy liberalnej – 
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propagowania naszych wartości”.134 W związku z tym Cameron skonfrontował 
ideologię liberalną z polityką multikulturalizmu, która w tym kontekście może być 
rozumiana nie tylko jako zaprzeczenie liberalizmu. Premier Wielkiej Brytanii jasno 
podkreślił że dotychczasowa polityka Wielkiej Brytanii zakładała za dużą tolerancję, 
która zamiast integrować mniejszości etniczne umożliwiała im izolację, co w efekcie 
stało się przyczyną aktualnych problemów społecznych.135  

Multikulturalizm jest hasłem, które można krytykować publicznie, nie dając 
propozycji lepszego modelu integracji międzykulturowej. Należy pamiętać, iż 
publiczna krytyka multikulturalizmu nie ogranicza się wyłącznie do prezentowanych 
powyżej polityków. Dotyczy także przywódców innych państw, np. Danii czy 
Holandii, nie wspominając o znanym krytyku multikulturalizmu, byłym premierze 
Australii, Johnie Howardzie, usiłującym utrudnić migrację Azjatów do jego państwa. 
Większość tych wypowiedzi posiada wspólną cechę: rola multikulturalizmu w tej 
debacie jest ograniczona do słowa – wytrycha, odpowiadającego braku woli 
integracji w ramach grup etnicznych. Polityka multikulturalizmu staje się zatem 
kluczowym czynnikiem,136 który stanowi potencjalne zagrożenie dla utrzymania 
społecznego ładu. W świetle powyższych rozważań można postawić pytanie: czy 
multikulturalizm, starający się pogodzić różne systemy wartości w obrębie jednego 
państwa, jest skazany na klęskę? Pytanie to jest retoryczne, ale nie zwalnia nas 
jednak od konieczności wyciągnięcia pewnych wniosków. Należy stwierdzić, że 
multikulturalizm jest jak lustro, które musi mieć dwie strony. Postrzegany jako forma 
dialogu międzykulturowego, multikulturalizm wymaga, aby wszystkie kultury były 
interaktywne w relacjach między sobą. Sprzeczności, które takie podejście może 
wywoływać, powinny być rozumiane jako obszar do negocjacji. Wielokulturowość 
większości państw w UE jest niezaprzeczalnym faktem i nic nie zapowiada, aby  
w najbliższej przyszłości miało się to zmienić. 

  
Streszczenie  
Priorytetowe pytania o bezpieczeństwo istnienia jednostki, o jej naturę, były od 

najdawniejszych czasów obiektem różnych przeglądów analitycznych: 
filozoficznych, religijnych, naukowych i ideologicznych. Używanie takich pojęć, jak: 
pluralizm kulturowy, wielokulturowość, społeczeństwo wielokulturowe i wiele innych 
pokrewnych powinno być połączone z możliwością odwoływania się do jakiejś 
zwartej teorii wielokulturowości. ,,Teoria wielokulturowości (inaczej 
multikulturalizmu)” to teoria rozwoju społeczeństwa zróżnicowanego kulturowo, 
którą można stworzyć. Uważam, że rozwój społeczeństwa zróżnicowanego 
kulturowo postępuje dynamicznie w powiązaniu z rozwiązywaniem konfliktów 
istniejących w określonej zbiorowości ludzkiej. 
 

Słowa kluczowe: multikulturalizm, dialog 
 

Summary  
Priority questions about the security of the individual's existence and his nature 

have been the subject of various analytical reviews: philosophical, religious, scientific 

                                                           
134 https://www.gov.uk/government/speeches/pms-speech-at-munich-security-conference (5.05.2020) 
135 D. Kertzer, A. Dominique, (red), Census and Identity. The Politics of Race, Ethnicity and Language in 

National Censuses, Cambridge 2002, s. 66. 
136 W. Kymlicka, The rights of minority cultures, Oxford 1995, s. 67. 
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and ideological from the earliest times. The use of concepts such as cultural 
pluralism, multiculturalism, multicultural society and many other related ones should 
be combined with the possibility of referring to some compact theory of 
multiculturalism. "The theory of multiculturalism (or multiculturalism)" is a theory of 
the development of a culturally diverse society that can be created. I believe that the 
development of a culturally diverse society is progressing dynamically in connection 
with the resolution of conflicts existing in a given human community. 

 
Keywords: multiculturalism, dialogue 
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CZĘŚĆ 2 

 
Kościół katolicki a wielokulturowość w zglobalizowanym świecie  
Wielokulturowość, jako zjawisko cywilizacyjne, niesie ze sobą różne skutki, 

które odnoszą się do obszarów społecznego funkcjonowania w świecie. Rozwijają 
się w jej wyniku nowe paradygmaty współistnienia tego, co uniwersalne  
i partykularne, co ogólne i szczegółowe. Należy postawić w tym wypadku pytanie: 
jak pogodzić ogólność ze szczegółowością, uniwersalizm z partykularyzmem? 
Niezbędna wydaje się refleksja nad jednostkową tożsamością, nad kategoriami 
„inności”. Do laureatów Pokojowej Nagrody Nobla (Sala Konsystorza w Watykanie, 
22 kwietnia 1999 r.) Jan Paweł II powiedział: „Ludzkość, która przygotowuje się do 
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wejścia w nowe tysiąclecie, potrzebuje bodźców, aby zdecydowanie posuwać się 
naprzód drogami prawdziwego i trwałego pokoju oraz by budować cywilizację opartą 
na woli współistnienia, które respektuje odmienność narodów, ich historii, kultur  
i tradycji duchowych. Globalizacja nie powinna podsycać nowych antagonizmów, ale 
musi prowadzić do odrzucenia konfliktów zbrojnych, ciasnego nacjonalizmu  
i wszelkich form przemocy (pkt. 3)”.137  

Aktualnie społeczeństwa europejskie przestają być społeczeństwami 
jednorodnymi w dotychczasowym rozumieniu, których wewnętrzną spoistość 
wzmacnia historia, aksjologia i kultura.138 Jedną z konsekwencji jest wzrost napięć 
społecznych, jednoznaczne odrodzenie w niektórych państwach poparcia 
społecznego dla skrajnych ugrupowań. Na kanwie prowadzonej analizy można 
postawić następujące pytania: czy w polskiej rzeczywistości istnieje społeczne 
przyzwolenie dla odejścia od idei jednorodności i preferencji narodowej? czy 
jesteśmy przygotowani na zaakceptowanie prymatu wielokulturowości nad 
homogenicznością społeczną? jakie działania z polskiej perspektywy są konieczne, 
aby proces ewolucji społeczeństwa jednorodnego w wielokulturowe, przebiegał 
harmonijnie, bez zbędnych konfliktów w naszym kraju? Problemem społeczeństw  
o charakterze wielokulturowym jest niemożność pogodzenia różnych systemów 
wartości, religii a także pokojowego współżycia. Jeżeli założyć, że muzułmanie  
w Europie spotykają się z dyskryminacją, to w związku z powyższym swą tożsamość 
mogą znaleźć na drodze powrotu do korzeni, czy też odrzucenie kultury zastanej. 

Dla przykładu aktualnie w wielu europejskich państwach występują organizacje 
odrzucające integrację, a w skrajnych przypadkach propagujące działalność 
terrorystyczną zagrażającą bezpieczeństwu państw europejskich. Zjawisko zwane 
home grown terrorism (terroryzm rodzimy) jest związane z „procesem stopniowej 
akceptacji i przyjmowania systemu opartego na skrajnej interpretacji zasad wiary  
i zapisów koranicznych, połączonych ze skłonnością do wspierania lub ułatwiania 
użycia przemocy i strachu jako metody dokonywania trwałych zmian  
w społeczeństwie”.139 Integralną częścią kultur niechrześcijańskich są religie. Każda 
z nich posiada specyficzną doktrynę, kult i moralność. Wyznawcy różnych religii żyją 
w tych samych środowiskach – multikulturowych kręgach. Szczególnie trafna wydaje 
się teza określona przez ks. Halíka: „Dojrzała wiara modli się o dar cierpliwości dla 
ateisty, zamiast go nawracać”.140 Z kolei według Maxa Webera „wraz z wczesnym 
judaizmem, tutaj bowiem została określona w wysokim stopniu racjonalna, tzn. 
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uwolniona od magii, jak również wszystkich form irracjonalnych zabiegów 
zorientowanych na zbawienie, wolna religijna etyka wewnątrz światowej 
aktywności”.141  

Kwestia „inności” wpisana jest w dzieje cywilizacji i kultury. Już opisy 
antropogenezy, podawane przez różne tradycje religijne ludzkości, wypowiadają się 
o tym, co „inne”, a co tworzy jakąś całość. Człowiek nigdy nie byłby sobą, gdyby 
wokół niego zabrakło „innych”. Dzięki nim jesteśmy sobą. Księgą dialogu oraz 
„integracji” starożytnych kultur oraz człowieka z Bogiem była Biblia. Dzieło to niczym 
spoiwo łączyło przez wieki wiele różnych kultur. Pismo Święte stanowi księgę 
dialogu człowieka z Bogiem oraz dzieło integracji kultur.142 Wzorem dialogu jest 
Jezus Chrystus. Ewangelie doskonale ilustrują sposób dialogu Jezusa. Jego 
spotkania z różnymi ludźmi nie były nigdy obojętne. Jezus Chrystus objawia się jako 
Ten, który jednoczy człowieka z samym sobą, z drugim człowiekiem, z mniejszą czy 
większą społecznością ludzką – od rodziny poczynając, na narodzie i Kościele 
kończąc.143 

Tożsamość jednostkowa jest pojęciem związanym z identyfikacją, która 
posiada charakter procesualny. Natomiast stan ten ma swoje odniesienie do 
interakcji społecznych. W związku z tym, tak rozumiana tożsamość może służyć jako 
kategoria do porządkowania myśli filozoficznej na drodze przypisywania jednostek 
do kulturowych układów. Jednakże tożsamość jednostkowa jest subiektywnym 
korelatem więzi społecznej i kulturowej. Max Weber pisał o „stosunkach 
wspólnotowych” jako o typie stosunku społecznego mającego swoje podstawy w 
subiektywnym poczuciu tradycyjnej przynależności jego uczestników od „stosunku 
zrzeszeniowego”, będącego skutkiem de facto działania społecznego 
ukierunkowanego na dążenie do kompromisu lub połączenia interesów.144 „Max 
Weber miał rację. Studiując historię wzrostu gospodarczego, nie sposób oprzeć się 
wrażeniu, że kultura przesądza prawie o wszystkim” – te popularne słowa  
D. Landesa145 najpełniej w moim przekonaniu ukazują charakter rozważań  
w niniejszym opracowaniu. Problem niezgodności między światem wielokulturowym 
a religią – jest częścią naszej wyobraźni kulturowej, wymagającą właściwego 
podejścia myślowego wolnego od uproszczeń co do europocentrycznego charakteru 
doświadczeń różnych społeczeństw na świecie. Poprzez myśl filozoficzną 
dochodzimy do badania metody, jaką powinien stosować przedstawiciel 
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paradygmatu kulturowego, aby możliwie w najszerszy sposób przedstawić 
interakcje zachodzące między kulturą, teologią i filozofią. Trudności występujące  
w niniejszym paradygmacie odnoszą się do kwestii metodologicznych.  

W związku z tym istotne wydaje się określenie koncepcji wielokulturowości  
w porządku publicznym. Myśl Maxa Webera odnośnie kultury i religii prowadzi do 
wzrostu samorefleksji.146 Teoria wzoru kulturowego oparta jest o założenie, że na 
kulturę składają się wzory sposobów myślenia, odczuwania i reagowania, nabyte 
przez symbole stanowiące osiągnięcia grup ludzkich. Teoria ta ewoluowała  
i w późniejszym okresie podkreślano, że tylko część kultury składa się ze 
standardów zachowań. We wstępie do redagowanej wraz z S. P. Huntingtonem 
książki Kultura ma znaczenie L. E. Harrison podkreśla: „W latach czterdziestych  
i pięćdziesiątych XX wieku upowszechniły się studia kulturowe, a zainteresowanie 
kulturą na gruncie nauk społecznych osiągnęło punkt kulminacyjny. Później euforia 
opadła, ale w ostatnim piętnastoleciu XX wieku znów nastąpiło odrodzenie 
zainteresowania badaniami nad kulturą, co zaowocowało próbą spojrzenia na 
postęp cywilizacyjny i rozwój społeczeństw z punktu widzenia nowego paradygmatu 
skupionego właśnie wokół kultury”.147 Max Weber, w swoim słynnym dziele Etyka 
protestancka a duch kapitalizmu148 odniósł się do protestanckich korzeni 
kapitalizmu. Genezy nowoczesnego porządku publicznego upatrywał on  
w racjonalnym charakterze europejskiej kultury, który wzmocniony został przez 
ascetyczne odłamy protestantyzmu.  

Szeroko ujmowana kultura jest przedmiotem badań w opracowaniach autorów 
spośród których najwybitniejsi to: Peter L. Berger, Lawrence E. Harrison czy Ronald 
Inglehart. Podejmowane przez nich refleksje na temat kultury są zróżnicowane, ale 
wspólnym przedmiotem zainteresowań niniejszych autorów jest badanie społeczno-
ekonomicznych skutków respektowania lub też nierespektowania określonego 
systemu wartości. Określony w ich badaniach naukowych paradygmat kulturowy 
dotyczy odrzucenia różnych analiz uwzględniających wpływ czynników 
aksjologicznych. Co istotne Alexis de Tocqueville, w wydanej w 1835 r. Demokracji 
w Ameryce wskazał na pozaekonomiczne źródła sukcesu amerykańskiego systemu 
politycznego i gospodarczego. Jego zdaniem o powodzeniu tym zadecydowała 
tendencja Amerykanów do tworzenia organizacji, które stały się zalążkiem zasad 
demokratycznych.149  

Kultura jest zjawiskiem na tyle niejednoznacznym , że nie sposób określić jej za 
pomocą jednej definicji, która dotyczyłaby wszystkich elementów ludzkiej 
działalności. S. P. Huntington pisze: „Antropologowie kulturowi , w szczególności 
Clifford Geertz, uznają kulturę za tzw. gęsty opis i określają tym mianem wszystkie 
aspekty życia danej społeczności: wartości, praktyki, symbole instytucje oraz relacje 
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międzyludzkie występujące w jej ramach. W niniejszej opracowaniu zdefiniowano 
kulturę w kategoriach czysto przedmiotowych jako wartości , postawy, przekonania, 
opinie oraz leżące u ich podstaw przeświadczenia powszechne wśród członków 
danej społeczności. Pojęcie wielokulturowości ukierunkowuje percepcję na kwestię 
współistnienia różnych wartości kulturowych w ramach jednej przestrzeni 
społecznej. Pojęcie wielokulturowości ukierunkowuje percepcję na zagadnienie 
współistnienia różnych wartości kulturowych w jednej przestrzeni społecznej. Teza 
M. Webera o nieuchronnym konflikcie wiary i rozumu, dawniejszych tradycji  
i nowoczesności skłania do przemyśleń nad znaczeniem dialogu teologicznego  
w wielokulturowej przestrzeni społecznej. Wielokulturowość uwidacznia elementy 
łączące jednostkową tożsamość. Co istotne Weber twierdził, że „stare historyczne 
religie nie zdołają przetrwać naporu nowoczesnego świata” i „Dawne Kościoły 
pozostaną już tylko, jak twierdzi Weber, schronieniem dla tych, którzy nie potrafią 
znieść mężnie wyzwania swoich czasów i gotowi są złożyć nieuniknioną w tym 
wypadku ofiarę z własnego intelektu”.150 Wielokulturowość jest faktem społecznym, 
a fakt społeczny według Émile’a Durkheima151 oznacza sposoby myślenia, czy 
zasady działania ukierunkowane na członków określonej zbiorowości.  

Tożsamość jest zjawiskiem interakcyjnym, gdyż definiowanie innych przebiega 
za pomocą symboli, dostępnych w ramach danej kultury, przede wszystkim 
języka.152 One decydują o możliwości poprawnego interpretowania sygnałów 
dotyczących postrzegania nas przez innych.153 Uzyskiwanie tożsamości następuje 
podczas interpretowania przekazów. Wielokulturowość to niewątpliwie wyzwanie 
naszych czasów. Jest wszechobecna niemal we wszystkich obszarach ludzkiej 
egzystencji. Fundamentem życia powinna być wolność, w każdym tego słowa 
znaczeniu, o czym mówi 19 art. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. 
Zauważalnym zjawiskiem jest traktowanie poczucia tożsamości, jako zagadnienia 
niemal ekskluzywnego. Celem ludzkości nie powinno być mnożenie konfliktów, lecz 
dążenie do zgodnego współdziałania, wzajemnego zrozumienia i tolerancji.  

Zagadnienie wielokulturowości we współczesnej Europie nie jest tylko czysto 
teoretycznym zagadnieniem. Przypomina nam o tym pytanie, które przed 
siedemnastu laty postawił św. Jan Paweł II, w czasie homilii wypowiedzianej na 
Wzgórzu Lecha w Gnieźnie. Nawiązując do epokowego wydarzenia, jakim był 
upadek muru berlińskiego, wywołany przez powiew wolności, Papież Jan Paweł II 
stwierdził: „Czyż nie można powiedzieć, że po upadku jednego muru, tego 
widzialnego, jeszcze bardziej odsłonił się inny mur, niewidzialny, który nadal dzieli 
nasz kontynent – mur, który przebiega przez ludzkie serca? Jest on zbudowany  
z lęku i agresji, z braku zrozumienia dla ludzi o innym pochodzeniu i innym kolorze 
skóry, przekonaniach religijnych, jest on zbudowany z egoizmu politycznego  
i gospodarczego oraz z osłabienia wrażliwości na wartość życia ludzkiego i godność 
każdego człowieka”.154 Tych, którzy chcą rozszerzyć tę myśl odsyłam do niedawno 
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opublikowanego eseju prof. Kołakowskiego, w którym autor stawia interesujące 
pytanie: „Czy nasza kultura przeżyje, jeśli zapomni o Jezusie?”.155 Niewątpliwie 
wielokulturowość wymagała od państw umiejętności radzenia sobie z obywatelami 
pochodzącymi z różnych grup kulturowych. Aktualnie problem wielokulturowości 
dotyczy nie tylko państwa wielokulturowego, ale próby odpowiedzi, czy Europa jest 
jedno czy wielokulturowa? W poszukiwaniu wspólnej płaszczyzny między kulturą 
narodową i wielokulturowością konieczne jest zwrócenie uwagi na człowieka, który 
wchodzi w relacje międzyludzkie.  

Zagrożeniem dla modelu wielokulturowej Europy jest porzucenie refleksji nad 
tożsamością człowieka. Jan Paweł II widział wpływ globalizacji na sferę kultury. 
Wskazywał na zasadę respektowania wielości kultur. Papież zaangażował się  
w dialog między wyznawcami różnych religii, aby nie dochodziło do konfliktów. 
Podkreślał, że wszyscy ludzie stanowią jedną rodzinę, która powinna opierać się na 
wartościach sprawiedliwości, wolności i solidarności. Wzywał Europę do budowania 
jedności na wartościach duchowych. Odnowienie idei Europy, mogące dokonać się 
dzięki integracji, było w oczach Jana Pawła II szansą na przezwyciężenie kryzysu 
tożsamości. 

 
Podsumowanie 
Przegląd zaprezentowanych materiałów potwierdza, że na jego tle można 

przedstawić kilka ogólniejszych wniosków.  
Po pierwsze, istotnym aspektem procesów migracyjnych jest akceptacja 

migrantów w społeczności lokalnej. Jest to w niektórych państwach Unii Europejskiej 
punkt krytyczny, ponieważ często w społeczności lokalnej budzą się nastroje 
ksenofobiczne, niekorzystne z punktu widzenia polityki migracyjnej. W związku z tym 
państwo powinno tu przejąć rolę sterującą o nastawieniu pozytywnym. Zadaniem 
władz rządowych i lokalnych jest wykonywanie takiej polityki migracyjnej, która 
będzie sprzyjać pozytywnemu klimatowi dla migrantów i ograniczającej negatywne 
nastroje ludności lokalnej skierowane przeciwko migrantom.  

Po drugie, używanie takich pojęć, jak: pluralizm kulturowy, wielokulturowość, 
społeczeństwo wielokulturowe i wiele innych pokrewnych powinno być połączone  
z możliwością odwoływania się do jakiejś zwartej teorii wielokulturowości. ,,Teoria 
wielokulturowości (inaczej multikulturalizmu)” to teoria rozwoju społeczeństwa 
zróżnicowanego kulturowo, którą można stworzyć. Uważam, że rozwój 
społeczeństwa zróżnicowanego kulturowo postępuje dynamicznie w powiązaniu  
z rozwiązywaniem konfliktów istniejących w określonej zbiorowości ludzkiej. 
Jednakże rozwój ten może być konstruowany na gruncie osiągniętych przemyśleń 
teoretycznych oraz doświadczeń praktycznych.  

Po trzecie, bezpieczeństwo jest stanem: spokoju, niezagrożenia, stanem  
i poczuciem pewności, wolności od zagrożeń; strachu lub ataku. Bezpieczeństwo 
stanowi jedną z podstawowych potrzeb człowieka i jest określonym stanem oraz 
procesem społecznym. Na koncepcję bezpieczeństwa jednostki ludzkiej można 
także spojrzeć z szerszej perspektywy, przez pryzmat współuczestnictwa samego 
człowieka w zapewnieniu bezpieczeństwa. Migracje międzynarodowe ludności stają 
się dla Europy ważkim zagadnieniem mogącym stanowić pole do dyskusji  
w kwestiach bezpieczeństwa. Wpływ migracji na bezpieczeństwo UE, w tym Polski 

                                                           
155 Zob. L. Kołakowski, Jezus ośmieszony. Esej apologetyczny i sceptyczny, Znak, Kraków 2014 
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może być różnorodny. Migranci stanowią jedną z grup, z której mogą rekrutować się 
członkowie transnarodowych organizacji przestępczych, uzyskujący środki 
pieniężne z handlu narkotykami, czy prostytucji. Sprawcy manipulacji posługują się 
dwoma rodzajami procesów emocjonalnych. Jeden wykorzystuje lęk, drugi 
natomiast zmierza do wywołania u ofiary poczucia winy. Oba przypadki są wielkim 
zagrożeniem dla osobowości psychologicznej ofiary156. Dlatego występują sytuacje, 
w których Europejczycy są rekrutowani do Państwa Islamskiego. Strach przed 
przyszłością łączony z zabiegami manipulacyjnymi powoduje uległość nawet wobec 
tak skrajnych poglądów. Zagrożeniem wewnętrznym, mogącym występować na 
skutek kultury strachu, jest degeneracja społeczeństwa. Kultura strachu nie sprzyja 
tworzeniu się struktur społecznych, a wręcz odwrotnie, powoduje ich rozpad. 
Dyskusja nad rozwiązaniem problemu kryzysu migracyjnego przyjęła kontekst 
negatywny, oparty na zagrożeniach dla bezpieczeństwa. 

Po czwarte, skutki występującej przez lata nielegalnej migracji mogą być dla 
państw europejskich katastrofalne. Problemem są nie tylko różnice kulturowe czy 
religijne, ale także znaczna liczba ludności muzułmańskiej, która często nie chce 
legalnie pracować, lub podejmuje się pracy najniżej opłacalnej. Znaczna część 
migrantów czerpie korzyści materialne na państwie i podatnikach, utrzymując się  
z różnego rodzaju zasiłków i pomocy socjalnej. Gospodarka Europy może, w dalszej 
perspektywie czasowej, ulec znacznemu pogorszeniu. Żaden kontynent nie ma 
możliwości w nieskończoność przyjmować imigrantów, gwarantować im miejsce 
zamieszkania, wyżywienie, dostęp do lekarstw, a także pracę, aby mogli sami sobie 
zapewnić to, co na początku otrzymali od państwa, w którym się znaleźli. Migracje 
międzynarodowe mogą nieść poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa państw 
przyjmujących, ze względu na ryzyko ataków terrorystycznych, wzrostu 
przestępczości, czy zmiany tożsamości narodowej.  

Po piąte, dialog międzykulturowy jest czymś więcej niż spotkaniem kulturowym. 
Kształtuje się on w dłuższym procesie kontaktów kulturowych oraz w następstwie 
wytworzonych potrzeb w zakresie dialogu międzykulturowego wśród - czy też 
pomiędzy - przedstawicielami poszczególnych kultur. Cechą charakterystyczną 
dialogu międzykulturowego jest fakt, ze relacje odbywają się szczególnie pomiędzy 
grupami kulturowymi, a mniej między jednostkami. Do prowadzenia dialogu 
międzykulturowego niezbędny jest pakiet wspólnie podzielanych wartości, 
niezbędna jest wiedza o mniejszościach, wiedza na temat dotychczasowych 
podstawowych form relacji między nimi. Brak zainteresowania kwestiami współżycia 
międzykulturowego prowadzić będzie do utrzymania się wzajemnej izolacji, a nawet 
dyskryminacji kulturowej, nieakceptowanych procesów asymilacyjnych, aniżeli 
prowadzić do powstania nowego ładu międzykulturowego współżycia. Ład ten 
trzeba wspierać na drodze zróżnicowanych działań prawno-politycznych oraz 
działalności edukacyjnej, poprzez stymulowanie procesów wzajemnego poznania 
między przedstawicielami poszczególnych kultur. W społeczeństwie zróżnicowanym 
kulturowo kierunki przeobrażeń zróżnicowania kulturowego są niełatwe do 
przewidzenia.  
 

Streszczenie 

                                                           
156 W. Świętochowski, Emocjonalne metody manipulacji społecznej, „Acta Universitatis Lodziensis Folia 

Psychologica” 2000, nr 4, s. 6-7. 
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 Istotnym aspektem procesów migracyjnych jest akceptacja migrantów  
w społeczności lokalnej. Jest to w niektórych krajach Unii Europejskiej punkt 
krytyczny, ponieważ często w społeczności lokalnej budzą się nastroje 
ksenofobiczne, niekorzystne z punktu widzenia polityki migracyjnej. W związku z tym 
państwo i Kościół katolicki na drodze dialogu międzyreligijnego powinny przejąć role 
sterujące o nastawieniu pozytywnym. Gospodarka Europy może, w dalszej 
perspektywie czasowej, ulec znacznemu pogorszeniu. Żaden kontynent nie ma 
możliwości w nieskończoność przyjmować imigrantów, gwarantować im miejsce 
zamieszkania, wyżywienie, dostęp do lekarstw, a także pracę, aby mogli sami sobie 
zapewnić to, co na początku otrzymali od państwa, w którym się znaleźli. Migracje 
międzynarodowe mogą nieść poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa państw 
przyjmujących, ze względu na ryzyko ataków terrorystycznych, wzrostu 
przestępczości, czy zmiany tożsamości narodowej. 

 
Słowa kluczowe: Kościół, imigranci 
 
Summary  
An important aspect of migration processes is the acceptance of migrants in the 

local community. This is a critical point in some European Union countries because 
xenophobic moods that are unfavourable from the point of view of migration policy 
often arise in the local community. In this regard, the state and the Catholic Church 
should take over the role of steering with a positive attitude through interreligious 
dialogue. The European economy may, in the long run, deteriorate significantly. No 
continent has the possibility of indefinitely accepting immigrants, guaranteeing their 
place of residence, food, access to medicine, as well as work, so that they can 
secure for themselves what they first received from the country in which they found 
themselves. International migrations can pose serious threats to the security of host 
countries, due to the risk of terrorist attacks, an increase in crime or a change in 
national identity. 

 
Keywords: Church, immigrants 
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ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
 
Введение.  
Стратегической целью устойчивого развития социально-экономических 

систем является обеспечение высоких жизненных стандартов населения  
и условий для гармоничного развития личности на основе перехода  
к высокоэффективной экономике, основанной на знаниях и инновациях, при 
сохранении благоприятной окружающей среды для будущих поколений. 

Поставленная стратегическая цель в Республике Беларусь 
предусматривает два этапа ее реализации. 

Первый этап – 2016-2020 годы. Основная цель – переход к качественному 
сбалансированному росту экономики на основе ее структурно-
институциональной трансформации с учетом принципов «зеленой» экономики, 
приоритетного развития высокотехнологичных производств, которые станут 
основой для повышения конкурентоспособности страны и качества жизни 
населения1. 

Второй этап – 2021-2030 годы. Главная цель – поддержание стабильной 
устойчивости развития, в основе которой рост духовно-нравственных 
ценностей и достижение высокого качества человеческого развития, 
ускоренное развитие наукоемких производств и услуг, дальнейшее 
становление «зеленой экономики» при сохранении природного капитала. 

Для достижения поставленных целей предстоит решить следующие 
задачи: 

А) в области развития человека 

 повышение качества человеческого потенциала с учетом 
индивидуальных особенностей каждого человека, воспитание 
высокообразованной, здоровой, всесторонне развитой личности, 
восприимчивой к инновациям, способной превратить свои знания 
в фактор экономического прогресса; 

 создание условий, обеспечивающих свободно избранную 
занятость и профессиональное развитие, достойный уровень 
доходов, высокое качество и доступность услуг для всех 
граждан; 

 формирование условий для развития инклюзивного общества, 
обеспечивающего равенство возможностей всех граждан, 

                                                           
1Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 
на период до 2030 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.economy.gov.by/ru/dejst_prognoz_dok-ru/ – Дата доступа: 01.08.2019 
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включая присоединение Республики Беларусь к Конвенции ООН 
о правах инвалидов и развитие инклюзивного образования; 

Б) в области социально-политической 

 создание государства для народа, обеспечение конструктивного 
диалога между органами государственного управления, обществом 
и бизнесом на принципах открытости, партнерства  
и ответственности в правовом, социально-экономическом  
и политическом пространстве при соблюдении международных 
правовых норм и обязательств; 

 формирование зрелого гражданского общества, повышение роли 
молодежи, деловых и научных кругов в принятии решений по  
национальным и региональным проблемам устойчивого развития; 

 усиление интеграции Республики Беларусь в мировые торговые 
сети и систему международного разделения труда, устранение 
внешних угроз для развития страны в рамках Глобального 
партнерства в целях развития; 

В) в сфере экономики 

 формирование высокоэффективной, социально ориентированной  
и конкурентоспособной экономики нового типа - экономики знаний  
с развитыми рыночными институтами и инфраструктурой; 

 ускоренное развитие высокотехнологичных производств, 
промышленных инновационных кластеров, инфраструктурных 
секторов экономики, влияющих на качество человеческого 
развития;  

 повышение устойчивости производства и потребления, в том числе 
за счет эффективного управления ресурсами, сокращения объемов 
образования отходов производства и потребления, формирования 
ответственного потребительского поведения; 

 повышение эффективности системы государственного управления, 
основанной преимущественно на рыночных инструментах 
регулирования, рост местных инициатив, создание эффективной 
структуры собственности; 

 расширение международного сотрудничества в различных сферах 
экономики со странами партнерами, прежде всего, Китайской 
Народной Республикой, Российской Федерацией, государствами 
Евросоюза;  

Г) в области экологии 

 сохранение благоприятной окружающей среды, обеспечивающей 
необходимые условия для жизни не только нынешних, но и будущих 
поколений; 

 обеспечение экологической безопасности; 

 снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду, 
восстановление нарушенного экологического равновесия, 
рациональное использование всех видов природных ресурсов; 

 экологически безопасное использование отходов производства  
и потребления; 
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 достижение высоких экологических стандартов жизни населения, 
улучшение экологического состояния окружающей среды2.   
 

Критический анализ экономического роста. Проблемы 
экономического роста в стране занимают центральное место, так как успехи  
и неудачи определяют возможность решения таких важных задач, как 
занятость населения, уровень и продолжительность жизни. 

Одной из проблем, связанных со снижением экономического роста 
является ущерб, который был нанесен Республике Беларусь катастрофой, 
произошедшей на Чернобыльской АЭС. 

Преодоление трудностей  будет зависеть, в первую очередь, от 
выполнения следующих базовых требований: 

 обеспечение структурной сбалансированности экономики путем 
сокращения участия государства в перераспределении финансовых 
потоков, концентрация государственной поддержки на 
высокотехнологичных  проектах, в том числе V и VI технологических 
укладов, обеспечивающие выпуск продукции нового поколения; 

 выход на внутреннюю сбалансированность экономики за счет приведения 
темпов роста заработной платы в соответствие с темпами роста 
производительности труда; 

 достижение внешней сбалансированности экономики путем 
переориентации потоков продукции отечественных производителей  
с обеспечения внутреннего спроса на экспорт, акцент на максимальном 
удовлетворении внешнего спроса, опережение темпов роста экспорта над 
темпами роста импорта. 
Таким образом, экономический рост – центральная экономическая 

проблема, стоящая перед всеми странами, в том числе и перед Республикой 
Беларусь. Экономический рост будет иметь смысл только тогда, когда он 
направлен на максимальное удовлетворение потребностей населения3. 

Составная часть национальной модели экономического роста – 
промышленная политика.  

Реализация промышленной политики предполагает совершенствование 
государственного регулирования экономики путем осуществления налоговых, 
таможенных и инвестиционных мер по стимулированию отечественного 
производителя, поддержки развития мелкого и среднего бизнеса, содействия 
продвижению отечественных товаров на внешних рынках (реклама, 
организация тематических и постоянных выставок, развитие инфраструктуры). 

Для переходной экономики важное значение имеют повышение качества 
трудовых ресурсов и отечественного менеджмента, научных исследований, 
усиление связи науки с производством, обеспечение высокой скорости 
распространения технологических инноваций. 

                                                           
2Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 
на период до 2030 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.economy.gov.by/ru/dejst_prognoz_dok-ru/ – Дата доступа: 01.08.2019. 
3Шумпетер Й. Теория экономического развития (исследование предпринимательской прибыли, 
капитала, процента и рынка конъюктуры): Пер. с нем. М. : Прогресс. 1982. 455 с. 
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Рассмотрим тенденцию изменения валового внутреннего продукта  
в Беларуси с 2009 по 2017 годы (табл. 1). 

 
Таблица 1 Производство валового внутреннего продукта в Республике 

Беларусь 

Период 
ВВП в текущих ценах, 

млрд. руб. 
(с 2016 года – млн. руб.) 

ВВП на душу населения, тыс. 
руб. 

(с 2016 года – рублей) 

1 2 3 

2009 142 091 14 946 

2010 170 466 17 962 

2011 307 245 32 433 

2012 547 617 57 860 

2013 670 688 70 852 

2014 805 793 85 048 

2015 899 098 94 745 

2016 94 949 9 993 

2017 105 748 11 133 

Источник: собственная разработка на основе4 
 
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что экономика Республики 

Беларусь за 2009-2017 гг. выросла. По итогам 2017 г. ВВП Республики 
Беларусь достиг 105 748 млн. руб. Росту ВВП способствовали: увеличение цен 
на калийные удобрения, подорожание нефти, повышение спроса на продукцию 
отечественного машиностроения.   

ВВП на душу населения Республики Беларусь также увеличивается, что 
говорит о стабильном экономическом развитии страны.  

Белорусская экономика формировалась как экспортоориентированная. 
Более половины производимых товаров страны поставляется на экспорт. 
Показатели внешней торговли Республики Беларусь представлены в таблице 
2. 

 
Таблица 2. Основные показатели внешней торговли Республики Беларусь, 
млн. долл. США 

Период 
Оборот внешней 

торговли товарами 
Республики Беларусь 

Экспорт Импорт Сальдо 

1 2 3 4 5 

2009 49 873 21 304 28 569 -7 265 

2010 60 168 25 284 34 884 -9 600 

2011 87 178 41 419 45 759 -4 340 

2012 92 464 46 060 46 404 -344 

2013 80 226 37 203 43 023 -5 820 

2014 76 583 36 081 40 502 -4 421 

                                                           
4Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.belstat.gov.by/ – Дата доступа: 01.08.2019. 



70 

 

2015 56 952 26 660 30 292 -3 632 

2016 51 148 23 538 27 610 -4 072 

2017 63 475 29 240 34 235 -4 995 

Источник: собственная разработка на основе5 
 
Несмотря на достигнутые в целом за 2009-2017 гг. показатели роста 

объемов экспорта и импорта товаров и услуг Республики Беларусь, 
опережающий рост долиимпорта товаров в общем объеме внешнеторгового 
оборота по сравнению с экспортом обусловил ухудшение показателя сальдо 
торговли товарами и услугами.  

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что за 2009-
2017 гг. показатели социально-экономического развития Республики Беларусь 
с одной стороны замедляли экономический рост, а с другой стороны 
экономическая ситуация Республики Беларусь характеризуется ростом ВВП.  

Однако социально-экономическое развитие Республики Беларусь  
с каждым годом оказывает положительные тенденции, что свидетельствует  
о потенциале экономического роста страны.  

Рост потенциального объема производства связан с долговременными 
изменениями естественного уровня реального объема производства, что 
обусловлено развитием производительных сил на долгосрочном временном 
интервале6. В этом случае предметом изучения является экономический 
рост.Поддержание долгосрочного состояния равновесия предполагает 
детальное изучение темпов экономического роста и факторов предложения. 
При сравнительном анализе реального и потенциального экономического 
роста необходимо изучить факторы, определяющие динамику экономики, но 
также изменения отраслевых и воспроизводственных пропорций. Также 
следует учитывать направление государственной политики по 
стимулированию или сдерживанию темпов роста, что вызывает 
трансформацию институциональной структуры. 

Валовой внутренний продукт Республики Беларусь подсчитывается как  
в национальной валюте, так и в долларах США. В него включается стоимость 
всех товаров, производимых в стране. ВВП включает в себя услуги, 
оказываемые: 

• государственными проектными организациями; 
• парком высоких технологий; 
• консалтинговыми, юридическими компаниями и т.д.  
Рассмотрим структуру использования валового внутреннего продукта  

в Республике Беларусь (рис. 1). 
 

                                                           
5Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.belstat.gov.by/ – Дата доступа: 01.08.2019. 
6Шумпетер Й. Теория экономического развития (исследование предпринимательской прибыли, 
капитала, процента и рынка конъюктуры): Пер. с нем. М. : Прогресс. 1982. 455 с. 
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Рисунок 1. Структуру использования валового внутреннего продукта, % 
Источник: собственная разработка на основе7 

 
В структуре использования ВВП за 2015-2017 гг. основная часть расходов 

приходилась на долю расходов на конечное потребление. Расходы на 
конечное потребление за рассматриваемый период увеличились на 1,4 %.  

Удельный вес валового накопления в течение 2015-2017 гг. уменьшился 
на 1,5 %. Снижение валового накопления в структуре ВВП происходит за счет 
активизации внутренних финансовых источников.  

Чистый экспорт товаров и услуг за 2015-2017 гг. незначительно 
увеличился (на 0,1 %). Увеличение чистого экспорта приводит к росту 
совокупных расходов и ВВП. 

Максимальный рост валового внутреннего продукта на душу населения  
в Республике Беларусь за период с 2015 по 2017 гг. был в 2017 г. - 11133 руб., 
наименьший в 2015 г. - 9475 руб.  

Увеличение данного показателя свидетельствует о том, что экономика 
развивается за счет появления новых предприятий, увеличения объема 
создаваемых товаров на уже функционирующих заводах. Основными 
отраслями промышленности является производство тракторов, грузовиков, 
землеройного оборудования, синтетических волокон, удобрений, текстиля, 
холодильников.  

Таким образом, следует отметить, что отраслевая структура ВВП страны 
постепенно изменяется. Это обусловлено тем, что в процессе производства 
продукции в Республике Беларусь с каждым годом внедряются новые 
технологии, вводятся инновации (новое оборудование).  

                                                           
7Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.belstat.gov.by/ – Дата доступа: 01.08.2019. 
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Экономика Республики Беларусь в современном виде формировалась как 
экспортоориентированная. На данный момент на экспорт поставляется более 
половины производимы товаров в стране. Беларусь поддерживает торговые 
отношения более чем с 200 государствами мира. 

Важнейшими экспортными позициями являются нефть и продукты 
нефтепереработки, калийные и азотные удобрения, металлопродукция, 
грузовые автомобили, тракторы, шины, молочная и мясная продукция, мебель. 

В импорте наибольшее место занимают энергоресурсы (нефть  
и природный газ), сырье, материалы и комплектующее (металлы и изделия из 
них, сырье для химического производства, части машин), технологическое 
оборудование. 

Основной торговый партнер Беларуси – Россия, на ее долю приходилось 
39,2% белорусского экспорта и около 59% импорта. 

Второе место в товарообороте занимает Европейский союз, на долю 
которого приходится 32,4% белорусского экспорта и почти пятая часть 
импорта. Основные страны-импортеры белорусской продукции в Евросоюзе: 
Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Литва, Латвия, Бельгия, 
Эстония8. 
Экспорт и импорт страны представлен на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Экспорт и импорт Республики Беларусь, млн. дол. США 
Источник: собственная разработка на основе9 

 
За 2015-2017 гг. в Республике Беларусь наблюдается рост экспорта 

товаров на 2580 млн. дол. США – 9,7 %. Увеличение стоимостного объема 
экспорта товаров связано, прежде всего, с ростом средних цен. Таким образом, 
растущий экспорт является гарантией устойчивости национальной экономики. 

Что касается импорта, здесь также наблюдается рост. За 
рассматриваемый период импорт Республики Беларусь увеличится на 3943 

                                                           
8Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.belstat.gov.by/ – Дата доступа: 01.08.2019. 
9Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.belstat.gov.by/ – Дата доступа: 01.08.2019. 
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млн. дол. США – 13 %. В Республике Беларусь импорт превышает объем 
экспорта, следовательно, фиксируется отрицательное сальдо внешней 
торговли.  

Наибольшее значение среди внешних факторов играет инвестиционная 
политика, под которой понимается комплекс целенаправленных мер, которые 
направлены на улучшение деятельности хозяйствующих субъектов, 
нормализацию экономических процессов в стране, стабильный рост экономики 
и регулирование социальных вопросов. 

 
Внешние аспекты финансирования экономического роста.  
Инвестиционная политика Республики Беларусь направлена на создание 

условий для сохранения высоких темпов инвестиций на благо населения  
и производства конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем 
рынках. К основным инвестиционным стимулам можно отнести: выгодное 
экономико-географическое и геополитическое положение между новыми 
границами экономически развитого Европейского Союза и Российской 
Федерацией, располагающей огромными сырьевыми и энергетическими 
запасами; социальная, политическая и экономическая стабильность; 
законодательная и организационная обеспеченность инвестиционного 
процесса; развитый научно-технический, промышленный и экспортный 
потенциал; высококвалифицированная и относительно недорогая рабочая 
сила; единое таможенное пространство с Россией; экономическое  
и историческое объединение Беларуси со странами СНГ, способное 
обеспечить выход на товарные рынки России и стран СНГ. Стабильная 
внутриполитическая обстановка, отсутствие конфликтов межнационального 
или религиозного характера делают Республику Беларусь все более 
привлекательной для инвесторов. С целью реализации дорогостоящих 
инвестиционных проектов внедряются новые формы инвестирования: 
концессии, проектное и венчурное финансирование, лизинг. С инвестором 
может быть заключен инвестиционный договор, который предоставит 
дополнительные гарантии инвестору по экономическим и иным условиям 
реализации проекта на белорусском рынке. Важная роль в создании 
благоприятного инвестиционного климата в Республике Беларусь 
принадлежит Консультативному совету по иностранным инвестициям, 
возглавляемому Премьер-министром Республики Беларусь. В его состав 
входят представители государственных структур, международных 
организаций, а также иностранных инвесторов, работающих на белорусском 
рынке. Большое внимание в стране уделяется информационному 
обеспечению международной деловой общественности и зарубежных 
инвесторов: проводятся семинары, международные конференции по 
инвестиционной деятельности и иностранным инвестициям. 

С целью привлечения инвестиций (в первую очередь, зарубежных)  
в экономику страны, увеличения объемов экспорта, внедрения новых 
технологий, развития импортозамещающих производств в период 1996–2002 
гг. на территории Республике Беларусь были созданы шесть свободных 
экономических зон: СЭЗ «Брест» создана в 1996 г., СЭЗ «Минск» (1998 г.), СЭЗ 
«Гомель-Ратон» (1998 г.), СЭЗ «Витебск» (1999 г.), СЭЗ «Могилев» (2002 г.)  
и СЭЗ «Гродноинвест» (2002 г.).  
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За сравнительно короткий период функционирования наблюдаются 
положительные результаты их деятельности: увеличение объемов 
производства, экспорта товаров и услуг, создание новых рабочих мест, более 
заметное влияние на макроэкономические показатели территориальных 
образований, рост налоговых поступлений и сборов в бюджеты различных 
уровней и во внебюджетные фонды. 

 
Рассмотрим инвестиции в основной капитал по формам собственности  
(рис. 3). 

 
Рисунок 3. Инвестиции в основной капитал  по формам собственности, млн. 
руб. 
Источник: собственная разработка на основе10 
 

Если рассматривать структуру инвестиций в основной капитал 
наибольшую долю составляют инвестиции частной формы собственности  
(в 2018 г. составили 12705,9 млн. руб.). Инвестиции государственной  
и иностранной форм собственности за 2016-2018 гг. имеют тенденцию  
к увеличению и в 2018 г. составили соответственно 9759,9 млн. руб, 1786,5 
млн. руб. Рост иностранных инвестиций связан с тем, что  правительство 
страны активно стимулирует процесс по привлечению прямых иностранных 
инвестиций.  

В Республике Беларусь за период с 2016 по 2018 гг. наблюдается рост 
объема инвестиций в основной капитал (рис. 4). 

                                                           
10Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.belstat.gov.by/ – Дата доступа: 01.08.2019. 
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Рисунок 4. Инвестиции в основной капитал в экономике Республики Беларусь 
в 2016-2018 гг., млн. руб. 
Источник: собственная разработка на основе 11 

 
В 2018 г. в Республике Беларусь использовано 24252,4 млн. руб. 

инвестиций в основной капитал, это на 3218,7 млн. руб. больше, чем в 2017 г. 
Большая часть инвестиций направилась на выполнение строительно-
монтажных работ (в 2018 г. - 12106,4 млн. руб.). Что касается затрат на 
приобретение машин, прочих работ и затрат за 2016-2018 наблюдается рост. 
Однако необходимо изменение политики формирования структуры инвестиций 
в сторону повышения затрат на приобретение машин, оборудования, 
транспортных средств.  

На рисунке 5 представлены инвестиции в основной капитал по видам 
экономической деятельности. 

В 2017 г. инвестиции в транспортную деятельность, операции  
с недвижимым имуществом незначительно сократились и составили 10 % и 21 
% соответственно.  Инвестиции в обрабатывающую промышленность за 2015-
2017 гг. так же находятся в стадии спада (в 2017 г. составили 22,1 %). 
Инвестиции в сельское, лесное и рыбное хозяйство за рассматриваемы период 
увеличились на 0,8 %. Что касается инвестиций в снабжение электроэнергией, 
газом, паром и т.д. - этот вид деятельности достиг своего максимума в 2017 г. 
и составил 14 %.   

                                                           
11Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.belstat.gov.by/ – Дата доступа: 01.08.2019. 
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Рисунок 5. Инвестиции в основной капитал по видам экономической 
деятельности, % 
Источник: собственная разработка на основе12 
 

Заметно, что быстроразвивающиеся отрасли имеют более высокий 
процент инвестиций, что связано с вложениями в новые технологии. 

Основные страны-инвесторы в Республику Беларусь и их вклад в общий 
размер инвестиций представлен на рисунке 6. 

 

                                                           
12Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.belstat.gov.by/ – Дата доступа: 01.08.2019. 
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Рисунок 6. Структура инвестиций, поступивших от иностранных 

инвесторов в реальный сектор экономики Республики Беларусь в 2017 г., % 
 
Значительная доля инвестиций, поступивших в Республику Беларусь за 

2017 г. из таких стран как Россия - 38%, Великобритания - 26,6 %, Кипр – 7,2%. 
Менее значимыми для страны являются инвесторы из Ирландии, Польши, 
Австрии, Китая и других стран.  

Таким образом, выходить на рост инвестиционной активности внутри 
страны необходимо путем привлечения внешних инвестиций. Поступление 
иностранных инвестиций позволяет организовать производство новых видов 
товаров и открыть для белорусской продукции новые рынки сбыта. В сочетании 
c внутренними инвестициями, это позволит повысить конкурентоспособность 
экономики страны и создать основу для устойчивого экономического роста. 
Впрочем, чтобы привлечь иностранные инвестиции в страну, необходимо 
создать благоприятную деловую среду.  

 
Внутренние аспекты финансирования экономического роста. 
В Республике Беларусь высокий уровень процентной ставки по кредитам 

является, по мнению многих представителей бизнеса, одним из основных 
ограничителей инвестиционного процесса и экономического роста. С одной 
стороны, снижение ставки может повлиять на более активное кредитование 
экономики. С другой стороны, для обеспечения безинфляционного 
экономического роста предложение кредита, направленного на увеличение 
спроса, должно поддерживаться ростом инвестиционного кредита, на 
увеличение предложения товаров и услуг13. Необходимость соблюдения 

                                                           
13Акимова, Д.А., Моисеев, А.К., Панфилов, В.С. Соотношение рентабельности предприятий  
с кредитно-депозитными ставками как фактор внутреннего кредита [Электронный ресурс]. – 
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такого баланса вызывает дискуссии о том, какой должна быть процентная 
ставка по кредитам для безинфляционного стимулирования роста.  

Стоит понимать, что понижение ставки приведет к росту потребительского 
кредита, но не кредита производителям, и таким образом спровоцирует 
инфляцию спроса в отсутствие роста предложения. Таким образом, научно 
обоснованное прогнозирование изменения спроса на кредиты при изменении 
процентной ставки является актуальным вопросом для экономики Республики 
Беларусь.  

Для стабильного развития экономики необходим постоянный поток 
инвестиций. Оставляя в стороне рассуждения о собственных и иностранных 
источниках прямых инвестиций, сосредоточимся на вопросе  
о финансировании инвестиций за счет банковского кредита. Для 
экономического роста важен тот кредит, который предоставляет ресурс для 
инвестиций. Таким ресурсом не может выступать краткосрочный кредит. 
Понятно, что существенная часть инвестиционных ресурсов – это собственные 
средства, другая часть получена с фондового рынка размещением облигаций 
и акций предприятий. Сосредоточимся только на части привлеченных средств, 
которая относится к долгосрочному банковскому кредиту. В качестве основного 
источника первоначальных данных для нашей модели были рассчитаны 
данные о рентабельности предприятия.  

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) 
рассчитывается как соотношение между величиной сальдированного 
финансового результата (прибыль минус убыток) от продажи товаров, 
продукции (работ, услуг) и себестоимостью проданных товаров, продукции 
(работ, услуг). В том случае, если получен убыток от продажи товаров, 
продукции (работ, услуг), имеет место убыточность.  

Рентабельность активов – соотношение сальдированного финансового 
результата (прибыль минус убыток) и стоимости активов организаций. В том 
случае, если получен отрицательный сальдированный финансовый результат, 
имеет место убыточность. 

В данном исследовании использован показатель рентабельности по 
активам, поскольку он отражает, насколько текущая деятельность 
предприятий позволяет покрывать проценты по кредитам. Однако, если 
оборачиваемость капитала предприятия существенно меньше года, то такое 
предприятие, даже со среднегодовой рентабельностью ниже, чем процентная 
ставка по кредиту, может взять кредит и покрыть его по результатам года. 
Коэффициент оборачиваемости показывает, сколько оборотов активы 
организации делают за один год. Домножая рентабельность продаж на 
коэффициент оборачиваемости, получаем результирующую рентабельность, 
которую имеет смысл сравнивать с банковской ставкой процента. 

Однако предпринимательские риски отличаются от банковских. Для 
предпринимателя всегда есть риск замедления сбыта, особенно в кризисные 
периоды. Если динамика сбыта замедляется, то коэффициент 
оборачиваемости резко падает. Таким образом, статистические данные  
о среднегодовой рентабельности формируют нижний предел рентабельности, 

                                                           
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-rentabelnosti-predpriyatiy-s-kreditno-
depozitnymi-stavkami-kak-faktor-vnutrennego-kredita.pdf. – Дата доступа: 25.07.2019. 
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позволяющей взять банковский кредит, а рентабельность, скорректированная 
на коэффициент оборачиваемости – максимальный уровень ставки, при 
которой кредит еще можно обслуживать14. Правда, этот уровень не оставит 
возможностей для получения предпринимательской прибыли, так как вся 
прибыль будет уходить на обслуживание долга.  

Предприятия можно разделить на 3 группы. Первая группа – это 
предприятия, у которых рентабельность ниже, чем ставка по депозитам. 
Значит им выгоднее отнести деньги в банк, чем инвестировать в собственное 
производство. Вторая группа – это предприятия с рентабельностью больше, 
чем ставка по депозитам, но меньше, чем ставка по кредитам. Эти предприятия 
могут привлекать внешние инвестиции или вкладывать свои, но им невыгодно 
брать кредит в банке. Третья группа – это предприятия, которые имеют 
рентабельность больше, чем ставка по кредитам. Эти предприятия могут 
привлекать внешние инвестиции, включая банковский кредит. 

Далее рассчитаем эффект финансового рычага, который показывает 
увеличение рентабельности собственных средств за счет использования 
заемных средств. Он показывает, на сколько процентов увеличивается сумма 
собственного капитала за счет привлечения заемных средств в оборот 
организации15. Этот способ открывает широкие возможности по определению 
безопасного объема заемных средств, а также расчету условий кредитования. 
Эффект финансового рычага будет тем больше, чем больше экономическая 
рентабельность инвестиций по сравнению со ставкой процентов по заемным 
средствам и чем больше соотношение заемных и собственных средств. 
Исследуем эффект финансового рычага с помощью методики факторного 
анализа. 

Уровень эффекта финансового рычага определяют по формуле: 
 
ЭФР = (𝑅𝑂𝐸 − %𝑘𝑟)𝑥 (1 − 𝐾𝑛 )𝑥 𝐾𝑓𝑟, 

 
где ROE — рентабельность общего капитала; 
% kr — проценты по кредитам к уплате; 
Кn — коэффициент налогообложения (отношение суммы налогов из 

прибыли к сумме общей прибыли); 
Кfr — коэффициент финансового риска определяется отношением 

среднегодовой суммы заемного капитала (ЗК) к среднегодовой сумме 
собственного капитала (СК). 

Вместе с тем необходимо обратить внимание на зависимость эффекта 
финансового рычага от соотношения коэффициента рентабельности активов 
и уровня налогообложения (коэффициент).  

Если коэффициент рентабельности активов больше уровня процентов за 
кредит, то эффект финансового рычага положительный. В случае же 
превышения уровнем процентов за кредит коэффициента валовой 

                                                           
14Акимова, Д.А., Моисеев,  А.К., Панфилов, В.С. Соотношение рентабельности предприятий с 
кредитно-депозитными ставками как фактор внутреннего кредита [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-rentabelnosti-predpriyatiy-s-kreditno-depozitnymi-
stavkami-kak-faktor-vnutrennego-kredita.pdf. – Дата доступа: 25.07.2019. 
15 Blank I.A. Finansovyimenedzhment [Financial management: a textbook]. Kiev, El'ga, Nika-TsentrPubl., 
2004, 647 p 
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рентабельности активов эффект финансового рычага получается 
отрицательным. 

 
Заключение.  
Таким образом, экономический рост относится к числу многогранных  

и сложных и явлений. В экономике необходимо разграничивать понятие 
«экономический рост» и «экономическое развитие». Под экономическим 
ростом понимаются долговременные изменения объема национального 
производства на основе положительной динамики валового национального 
продукта. Его сущность в воспроизведении и разрешении на новом уровне 
основного противоречия экономики: между ограниченностью 
производственных ресурсов и безграничностью общественных потребностей. 
Разрешаться это противоречие может основными способами:  

 за счет увеличения производственных возможностей, 

 за счет наиболее эффективного использования имеющихся 
производственных возможностей и развития общественных 
потребностей.  

Показатель экономического роста не всегда бывает величиной 
положительной. Если в рассматриваемый период совокупный продукт 
воспроизводится в тех же объемах, что и в предыдущем, то можно говорить  
о нулевом экономическом росте. Если национальный продукт воспроизводится 
не полностью, а лишь частично – об отрицательном экономическом росте.  

Факторы экономического роста – это те явления и процессы, которые 
определяют возможности увеличения реального объема производства, 
повышения эффективности и качества роста. По способу воздействия на 
экономический рост различают прямые и косвенные факторы.  

Различают экстенсивный и интенсивный типы экономического роста. 
Экстенсивный экономический рост – увеличение общественного производства 
за счет наращивания одних и тех же в качественном отношении факторов 
производства.Интенсивный экономический рост – увеличение объемов 
национального производства за счет более эффективного (интенсивного) 
использования наличных факторов производства. 

Государство может играть значительную роль в экономическом росте при 
правильном проведении гибкой денежно-кредитной, бюджетно-налоговой, 
ценовой политике и политике инвестирования.  

 
Аннотация  
В статье рассмотрены факторы экономического роста. Проведен 

динамический и структурный анализ ВВП Республики Беларусь. Выявлена 
взаимосвязь экономического роста и инвестиций, на основе чего сделан вывод 
о влиянии инвестиционной политики на динамическое устойчивое развитие 
экономики.  В качестве внутренних факторов рассмотрена взаимосвязь 
системы показателей рентабельности предприятия, коэффициента 
оборачиваемости и процентной ставкой по кредиту. Это позволило провести 
группировку предприятий по возможности привлечений инвестиций.  

 
Ключевые слова: экономический рост, инвестиции, ВВП, основной 

капитал, экспорт, импорт, рентабельность 
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Annotation  
The article considers the factors of economic growth. A dynamic and structural 

analysis of the GDP of the Republic of Belarus is carried out. The interrelation of 
economic growth and investment is revealed, on the basis of which it is concluded 
that the impact of investment policy on the dynamic sustainable development of the 
economy. As internal factors, the relationship of the system of indicators of 
profitability of the enterprise, the turnover ratio and the interest rate on the loan is 
considered. This allowed a grouping of enterprises to attract investment. 

 
Keywords: economic growth, investment, GDP, fixed capital, export, import, 

profitability 
 
Streszczenie  
W artykule uwzględniono czynniki wzrostu gospodarczego. Przeprowadzana 

jest dynamiczna i strukturalna analiza PKB Republiki Białorusi. Ujawnia się 
wzajemna zależność wzrostu gospodarczego i inwestycji, na podstawie których 
stwierdza się, że wpływ polityki inwestycyjnej na dynamiczny zrównoważony rozwój 
gospodarki. Jako czynniki wewnętrzne brana jest pod uwagę relacja systemu 
wskaźników rentowności przedsiębiorstwa, wskaźnik obrotu i oprocentowanie 
pożyczki. Umożliwiło to grupie przedsiębiorstw przyciągnięcie inwestycji. 

 
Słowa kluczowe: wzrost gospodarczy, inwestycje, PKB, środki trwałe, eksport, 

import, rentowność 
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Sławomir JEZIERSKI 

Wojsko Polskie 
 

CYBERWALKA WAŻNYM ELEMENTEM WOJNY HYBRYDOWEJ W STRATEGII 
FEDERACJI ROSYJSKIEJ 

 
 

Wstęp  
Rewolucja informatyczna w drugiej połowie XX w. zaczęła dynamicznie 

zmieniać wszystkie dziedziny ludzkiego życia na całym świecie, tworząc nową erę - 
informacyjną189. Pojawienie się komputerów oraz Internetu, a także innych urządzeń  
i usług korzystających z dorobku szeroko pojętej teleinformatyki doprowadziło do 
sytuacji, w której ludzkość stała się od nich uzależniona. Współcześnie z potencjału 
globalnej sieci komputerowej korzysta 4,39 mld użytkowników190. Sieć ta jest 
używana nie tylko przez pojedynczych ludzi, ale także przez podmioty sektora 
publicznego  
i prywatnego. Z jej możliwości korzystają bowiem organizacje rządowe  
i pozarządowe, korporacje transnarodowe, a także siły zbrojne współczesnych 
państw191. Nowe technologie stały się instrumentem wykorzystywanym 
powszechnie we wszelkich możliwych wymiarach i płaszczyznach funkcjonowania 
państw  
i społeczeństw. 

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania problemu, jak władze Federacji 
Rosyjskiej wykorzystują nowe technologie w dążeniach do przywrócenia ich 
państwu utraconej wielkości192. W ostatnich latach zainicjowały i przeprowadziły one 
wiele ataków cybernetycznych na sąsiadujące z nimi państwa, między innymi na 
Estonię, Litwę, Gruzję, Kirgistan oraz Ukrainę193.  

W niniejszej pracy scharakteryzowano cyberataki: na Estonię, Gruzję oraz 
Ukrainę. Każde z tych wydarzeń miało inny przebieg, dlatego wskazano na ich 
uwarunkowania, metody wykonywania ataków, konsekwencje dla zaatakowanych 
społeczności, a także następstwa geopolityczne. Ataki przeprowadzone w 2007 r. 
na Estonię miały czysto cybernetyczny charakter i stanowiły ogromne zaskoczenie 
nie tylko dla mieszkańców tego kraju, ale też całego świata. Zostały one określone 
mianem „pierwszej cyberwojny”194. W kolejnym, 2008 r. rosyjskie cyberataki były 
elementem wojny konwencjonalnej, która toczyła się wówczas między Rosją  
a Gruzją. W ich prowadzeniu Rosjanie zdecydowanie dominowali nad Gruzinami, co 
pogrążyło Gruzję w opinii międzynarodowej. W 2014 r. Rosja zapoczątkowała wojnę 
przeciwko Ukrainie. Od jej początku do dzisiaj głównym jej elementem są cyberataki 
oraz walka informacyjna. Rosyjskie ataki cybernetyczne w niej wykonywane są 

                                                           
189 A. Toffler, Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa 1986. 
190 mobirank pl>2019/02/01>raport-mobile—digital-na-świecie (pobrano 19.02.2019 r.). 
191 M. Lakomy, Cyberwojna – ujęcia definicyjne, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”. 
2013, nr 2 (t.48), s. 167-183. 
192 A. Czajowski, Federacja Rosyjska: przywracanie utraconej wielkości, (w:) T. Łoś-Nowak (red.), Polityka 
zagraniczna. Aktorzy – potencjały – strategie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011, s. 81-103;  
W. Malendowski, Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej w XX i XXI wieku. Cele – zadania – kierunki, 
„Przegląd Strategiczny”.2017,nr 10, s. 55-94. 
193 M. Lakomy, Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015, s. 189-228. 
194 Tamże, s. 184. 
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bardziej złożone i wielowymiarowe w porównaniu z tymi, które wykonywano  
w poprzednich latach. Można więc mówić o ich rozwoju operacyjnym oraz  
o wzrastającej ich roli w sposobach rozwiązywania konfliktów z sąsiednimi 
państwami. Rodzi się zatem pytanie, czy rosyjskie władze rozpatrują cyberwalkę 
jako metodę walki politycznej o swoje interesy, czy też walki zbrojnej, mającej na 
celu zapewnienie bezpieczeństwa dla swego kraju? 

Zdaniem autora Rosja, prowadząc ataki cybernetyczne wobec sąsiednich 
państw testuje nowoczesne technologie teleinformatyczne jako środki walki, które 
stara się włączyć do swej imperialnej polityki zagranicznej i wojennej. Potwierdzenie 
tego znajdujemy zarówno w założeniach koncepcji polityki zagranicznej oraz 
doktryny wojennej Federacji Rosyjskiej, jak i w przykładach praktycznej ich realizacji. 
Ich przywódcy otwarcie prezentują swoje poparcie dla koncepcji działań 
hybrydowych oraz dla rozwoju wojsk cybernetycznych, które intensywnie w Rosji są 
tworzone od początku sprawowania w niej władzy przez Władimira Putina195.  

 
1. Cyberprzestrzeń 
Cyberprzestrzeń jest jednym z ważniejszych obszarów działania wojny 

hybrydowej. Historia tego pojęcia liczy zaledwie ponad trzydzieści lat. Początkowo 
słowo cyberprzestrzeń  istniało w powieściach z gatunku science fiction. Jego twórcą 
był Wiliam Gibson, autor specjalizujący się w tym gatunku powieści, który 
wprowadził je w noweli zatytułowanej Burning Chrome196. 

Najbardziej znaną i powszechnie cytowaną jest definicja sformułowana przez 
Departament Obrony USA na potrzeby powołania jednolitego słownika terminologii 
wojskowej oraz z nią powiązanej, według której „cyberprzestrzeń” to: „globalna 
domena środowiska informacyjnego składająca się ze współzależnych sieci 
tworzonych przez infrastrukturę technologii informacyjnej (IT) oraz zawartych w nich 
danych, włączając Internet, sieci telekomunikacyjne, systemy komputerowe, a także 
osadzone w nich procesory oraz kontrolery”197. Podkreślić trzeba, że definicja ta 
skupia uwagę na technologicznych fundamentach cyberprzestrzeni, wskazując 
przede wszystkim Internet. 

Znacznie pełniejszą definicję cyberprzestrzeni zawiera przyjęta w USA  
w 2003 r. „Narodowa Strategia dla Bezpiecznej Cyberprzestrzeni”, w której 
zapisano: „Nasza Krajowa infrastruktura krytyczna jest budowana przez publiczne, 
jak i prywatne instytucje funkcjonujące w sektorach rolnym, żywieniowym, 
zaopatrzenia w wodę, służby zdrowia, usług ratunkowych, rządowym, obronnym, 
przemysłowym, informacyjnym oraz telekomunikacyjnym, energetycznym, 
transportowym, bankowym oraz finansowym, chemicznym oraz materiałów 
niebezpiecznych, a także pocztowym oraz dostawczym. Cyberprzestrzeń stanowi 
ich układ nerwowy – system kontrolny naszego kraju. Cyberprzestrzeń jest 
zbudowana z setek tysięcy połączonych komputerów, serwerów, routerów, switchy 

                                                           
195 Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej, www.bbn.gov.pl (pobrano 10.09.2019 r.); M. Wojnowski, 
Koncepcja „wojny nowej generacji” w ujęciu strategów Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji 
Rosyjskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wenętrznego”.2015, nr 13 (7), s. 13-39; A. Gruszczak, 
Hybyrdowość współczesnych wojen – analiza krytyczna, (w:) Asymetria i hybrydowość – stare armie 
wobec nowych konfliktów, AON. Warszawa 2011, s. 11; Ł. Skoneczny, Wojna hybrydowa – wyzwanie 
przyszłości? Wybrane zagadnienia, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wojna hybrydowa – 
Wydanie Specjalne” . 2015, s.42. 
196 pl.wikipedia.org>wiki>William_Gibson (pobrano 27.08.2019 r.) 
197 Za: J. Wasilewski, Zarys definicyjny cyberprzestrzeni, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”. 
2013, nr 9, s. 227. 
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oraz światłowodów, które umożliwiają pracę naszej infrastrukturze krytycznej. Stąd 
też zdrowe funkcjonowanie cyberprzestrzeni jest kluczowe dla naszej ekonomii oraz 
bezpieczeństwa narodowego”198. 

Zawarty w tej strategii bezpieczeństwa szeroki zakres definicji cyberprzestrzeni 
wskazuje nie tylko na wielość oraz rozległość elementów infrastrukturalnych wraz  
z ich powiązaniami z krajową infrastrukturą krytyczną (której poprawne 
funkcjonowanie jest fundamentem realizowanych zadań państwa), lecz także na 
aspekt społeczno-ekonomiczny funkcjonowania cyberprzestrzeni. Nazywanie 
cyberprzestrzeni układem nerwowym wszelkich sektorów gospodarczych oraz 
administracyjnych to wyraz znaczenia, jakie przywiązuje się w Stanach 
Zjednoczonych do zagadnień informatyzacji kraju oraz roli tego procesu  
w budowaniu nowoczesnego państwa. To właśnie cyberprzestrzeń – będąca 
nowoczesnym, w dużej mierze zautomatyzowanym obszarem natychmiastowej 
wymiany ogromnych ilości informacji – jest prezentowana w przytoczonej definicji 
jako główny ośrodek krajowej działalności gospodarczej. I rzeczywiście, 
niefunkcjonowanie na przykład w Internecie, będącym, zgodnie z definicją, jednym 
z podstawowych elementów cyberprzestrzeni, oznacza w wysoko rozwiniętych 
krajach poważne ograniczenie udziału w nowoczesnej wymianie rynkowej. 

Cyberprzestrzeń to nie tylko płaszczyzna służąca bezpieczeństwu państwa, 
rozwojowi gospodarczemu, ale też zaspokajająca liczne potrzeby społeczeństwa. 
Obecnie to przede wszystkim przestrzeń otwartego komunikowania się ludzi za 
pośrednictwem połączonych komputerów i pamięci informatycznych pracujących na 
całym świecie. W dyskursie humanistycznym stała się ona synonimem Internetu. 
Według Pierre’a Levy cyberprzestrzeń ma charakter „plastyczny, płynny, obliczalny 
z dużą dokładnością i przetwarzalny w czasie rzeczywistym, hipertekstualny, 
interaktywny i wreszcie wirtualny. To nowe środowisko umożliwia współdziałanie  
i sprzęganie wszystkie narzędzi tworzenia informacji, rejestrowania, komunikacji  
i symulacji. Perspektywa powszechnej numeryzacji informacji i przekazów uczyni 
prawdopodobnie z cyberprzestrzeni główny kanał informacyjny i główny nośnik 
pamięciowy ludzkości, poczynając od pierwszych lat przyszłego stulecia”199. 

We wszystkich krajach ludzie wykorzystują Internet do nawiązywania relacji 
wirtualnych, które w dużym stopniu zastępują relacje interpersonalne 
(bezpośredniego kontaktu). Istnieje wiele form komunikacji w cyberprzestrzeni, np. 
platformy dyskusyjne, czaty, komunikatory internetowe lub poczta elektroniczna. 
Zaletą tych form komunikacji jest to, że wybierając określoną możemy otrzymać 
informację zwrotną czy to w czasie rzeczywistym, czy w dogodnym momencie.  

Cyberprzestrzeń również stanowi płaszczyznę do dostarczania rozrywki. 
Przykładem tego rodzaju aktywności są portale społecznościowe. Obecnie do 
najpopularniejszych należą: Facebook, Tweeter i Instagram. Wśród ich 
użytkowników często powstają więzi nieformalne, w rezultacie czego kształtują się 
nieformalne grupy społeczne. Wraz z rozwojem tych grup władzom państwowym 
jest coraz trudniej im się przeciwstawiać czy też tłumić ich aktywność. Niekiedy 
bowiem poprzez portale ich członkowie łączą się i przeprowadzają spontaniczne 
akcje społeczne, ale również zdecydowane działania przeciwko władzom. W ten 
sposób platformy komunikacyjne wykazały swą realną siłę, umożliwiającą im wpływ 
na procesy polityczne. Tę znaczącą ich rolę dostrzegli organizatorzy wojen 
hybrydowych. Podczas ich prowadzenia różnymi metodami dążą oni do przejęcia 
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kontroli nad tymi mediami i poprzez nie usiłują prowadzić wojny informacyjne, które 
w ostatnich latach stały się głównym narzędziem działań hybrydowych, szczególnie 
zaś tych jakie prowadzi Rosja wobec Ukrainy200.   

 
2. „Pierwsza cyberwojna” w Estonii  
W dniach od 26 kwietnia do 18 maja 2007 r. zostały przeprowadzone niezwykle 

intensywne ataki cybernetyczne na Estonię. Hakerzy przez trzy tygodnie stosowali 
ataki typu DDoS, blokując serwery urzędu prezydenta, administracji rządowej, 
urzędów bezpieczeństwa państwa, głównych instytucji informacyjnych oraz banków. 
Ataki te sparaliżowały pracę centralnych instytucji państwa oraz uniemożliwiły 
obywatelom dostęp do środków pieniężnych, powodując znaczne straty 
finansowe201.  

Za atak najprawdopodobniej odpowiedzialni są hakerzy działający na zlecenie 
władz Federacji Rosyjskiej. Do postawienia takiej tezy skłania kontekst polityczno-
społeczny, który poprzedzał cyberatak. Przed agresją, doszło w stolicy Estonii do 
zamieszek między Estończykami a rosyjską mniejszością zamieszkującą ten 
nadbałtycki kraj. Wskazać trzeba, że w procesie rozpadu ZSRR Estonia w 1991 r. 
odzyskała suwerenność. Aby zabezpieczyć swą niepodległość przed zagrożeniami 
ze strony Rosji Estończycy podjęli działania zmierzające do uzyskania członkostwa 
w NATO oraz Unii Europejskiej, które z powodzeniem zostały uwieńczone sukcesem 
w 2004 r.  

Władze Federacji Rosyjskiej nie akceptowały dążeń Estończyków do integracji 
z zachodnimi strukturami bezpieczeństwa. Traktowały Estonię, analogicznie jak 
władze byłego ZSRR, jako strefę ich żywotnych interesów. W latach 90-tych 
podejmowały różnorodne próby mające na celu podporządkowanie sobie Estonii 
oraz zablokowanie jej prozachodnich aspiracji. Między innymi odcinały dostawy 
gazu do tego kraju, nakładały na jego władze sankcje gospodarcze oraz wywoływały 
z nimi ostre polemiki polityczne związane z ich polityką wobec mniejszości rosyjskiej. 
Do swych działań na tym obszarze wykorzystywały liczną grupę Rosjan tam 
mieszkających, stanowiącą prawie 25 % ogółu obywateli Estonii. 

Ataki władz rosyjskich na Estonię nasiliły się wraz z uzyskaniem przez nią 
członkostwa w NATO i UE. Początkowo używały one głównie środków 
propagandowych. Jednym z celów tych działań było dyskredytowanie młodej 
republiki na arenie międzynarodowej oraz jej wizerunku jako modelowego przykładu 
transformacji na obszarze poradzieckim, która pod wpływem państw zachodnich 
rzekomo staje się coraz bardziej antyrosyjska. Dlatego też propaganda rosyjska 
głównie rozwijała zagadnienia związane z ochroną mniejszości rosyjskiej w Estonii. 
Szczególną krytykę ze strony Moskwy budziły estońskie ustawodawstwo dotyczące 
języka oraz wymogi uzyskania obywatelstwa, co jej zdaniem dyskryminowało 
Rosjan. W związku z tym Federacja zaczęła aktywnie pomagać tej grupie, zarówno 
politycznie, jak i humanitarnie, przy wykorzystaniu organizacji pozarządowych oraz 
rosyjskojęzycznych mediów.  

Ważnym kierunkiem propagandy rosyjskiej w Estonii było eksponowanie 
rozwoju tego kraju w tych wiekach, gdy kraj ten należał do Rosji. Podkreślano też 
znaczną rolę Rosjan w tym procesie. Na tym tle dochodziło do napięć pomiędzy 
Estończykami a Rosjanami. Zaczęły się one nasilać w 2006 r., gdy estońska 
konserwatywna partia Pro Patria wystąpiła do władz miejskich Tallina z petycją, aby 
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te zniszczyły stojący w centrum miasta posąg tzw. Brązowego Żołnierza. Monument 
ten został odsłonięty w 1947 r. jako hołd dla radzieckich żołnierzy poległych  
w walkach na terenie tego kraju w końcowych latach II wojny światowej. Wśród 
Estończyków wywoływał on negatywne uczucia, przypominając o utraconej 
suwerenności i stratach poniesionych w wyniku zajęcia ich kraju przez ZSRR. Był 
on dla nich symbolem radzieckiej okupacji kraju. Natomiast mniejszość  rosyjska 
uznawała go za najważniejszy monument Estonii, przypominający zwycięstwo nad 
nazizmem oraz poświęcenie żołnierzy ZSRR.  

W kwietniu 2007 r. władze Estonii podjęły decyzję o usunięciu pomnika 
Brązowego Żołnierza z centrum Tallina i przeniesieniu go do muzeum. Doprowadziło 
to do narastających wystąpień przedstawicieli rosyjskiej mniejszości na ulicach 
miasta, które w konsekwencji przekształcały się w masowe zamieszki. Gdy  
26 kwietnia zdemontowano pomnik, w Tallinie, a także w innych miejscowościach 
Estonii doszło do walk ulicznych między obu stronami sporu. Trwały one trzy dni, 
uczestniczyło w nich kilka tysięcy osób. Miały one gwałtowny przebieg, zginął w nich 
jeden protestujący Rosjanin, a 153 osoby zostały ranne, aresztowano prawie tysiąc 
uczestników walk. 

W okresie tych wydarzeń władze Federacji Rosyjskiej występowały z ostrą 
krytyką rządu estońskiego, a rosyjskie media, prezentując najbardziej drastyczne ich 
momenty, nasilały działania propagandowe przeciwko Estończykom. Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych FR oskarżył rząd w Tallinie o nadmierne stosowanie siły 
wobec protestujących oraz obrazę wszystkich, którzy walczyli podczas II wojny 
światowej z nazizmem. Szef tego resortu, Siergiej Ławrow, stwierdził, iż Kreml 
podejmie „poważne kroki” w odpowiedzi na usunięcie rosyjskiego pomnika oraz 
brutalne działania estońskich sił bezpieczeństwa wobec demonstrujących Rosjan. 

Rezultat powstałego kryzysu politycznego okazał się zaskoczeniem nie tylko 
dla Estończyków, ale i całego świata. Już bowiem 26 kwietnia w trakcie najbardziej 
zaciętych walk ulicznych w Tallinie rozpoczęła się trwająca ponad trzy tygodnie 
kampania zmasowanych cyberataków wymierzonych zarówno w sektor publiczny, 
jak i prywatny. Analitycy podzielili ja na kilka faz. Pierwsza prawdopodobnie miała 
charakter spontaniczny, w którym internauci popierający mniejszość rosyjską zaczęli 
samoistnie organizować się w sieci. Zarówno wyspecjalizowani aktywiści 
patriotyczni, jak i zwykli script kiddies, dzięki forom internetowym, blogom oraz innym 
witrynom poświęconym hakingowi zdołali zainicjować pierwsze stosunkowo 
nieskomplikowane cyberataki typu DDoS przeciwko władzom Estonii. Na cel wzięto 
wówczas głównie strony rządowe, stosując do tego proste programy i komendy 
rozpowszechniane w rosyjskim Internecie. 

Drugi etap kampanii rozpoczął się pod koniec kwietnia. Wtedy cyberataki 
zaczęły charakteryzować się coraz większym stopniem zaawansowania. Stosowano 
na dużą skalę wielkie sieci botnet, które towarzyszyły prostszym metodom 
wykorzystywanym przez rosyjskich scripts kiddies i aktywistów.  

Kolejny etap, zdecydowanie groźniejszy w skutkach natężenia incydentów 
teleinformatycznych rozpoczął się w dniach 3 – 4 maja, kiedy wzięto na cel usługi  
i strony sektora prywatnego, w tym przede wszystkim krajowych banków. Jego 
kulminacyjnym okresem były trzydniowe cyberataki na instytucje sektora 
finansowego zapoczątkowane nocą 9 maja. Sygnałem do ich rozpoczęcia stała się 
wypowiedź Władimira Putina podczas parady wojskowej w Dniu Zwycięstwa na 
Placu Czerwonym w Moskwie, który potępił  tych, którzy „bezczeszczą pomniki 
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bohaterów wojennych”202. Wówczas w rosyjskim Internecie pojawiły się setki 
wiadomości, w których nawoływano do udziału w cyberatakach. Warto przytoczyć 
treść jednego z nich. Użytkownik Victorisna forum dyskusyjnym napisał: „Nie 
zgadzasz się z polityką eSStonii? (…) Myślisz, że nie masz wpływu na sytuację? 
MOŻESZ go mieć w Internecie!”203. Podkreślić trzeba, iż powszechną manierą wśród 
przedstawicieli władz rosyjskich oraz rosyjskich hakerów patriotycznych wobec 
swych przeciwników politycznych jest określanie ich mianem faszystów, esesmanów 
lub neonazistów, czego zawoalowanym przykładem jest powyższy cytat. 

O skali tych incydentów świadczą dane przytoczone przez „Wired”, według 
których liczba pakietów danych przesyłanych z zagranicy do Estonii w nocy 9 maja 
zwiększyła się 200-krotnie w stosunku do stanu normalnego. Główna ofiarą tych 
ataków stał się największy bank Estonii Hansbank, któremu nie tylko zablokowano 
możliwość świadczenia usług online, ale także odcięto go od zagranicznych sieci 
bankowych, skutkiem czego Estończycy czasowo stracili możliwość korzystania  
z kart bankomatowych204. 

Czwartym etapem były incydenty, jakie wystąpiły w dniach 15 – 18 maja, kiedy 
do cyberataków wykorzystano sieć botnet liczącą ok. 85 tysiecy komputerów. Tym 
razem ponownie na cel zostały wzięte estońskie instytucje państwowe, jednak dzieki 
prawidłowej reakcji zespołu CERT udało się zapobiec poważniejszym szkodom. 
Ostatnia fala ataków maiła miejsce 18 maja, lecz i tym razem estońskim 
informatykom udało się zapobiec paraliżowi rządowych stron internetowych205. 

Jeśli chodzi o inne metody stosowane w trakcie cyberwojny w Estonii, to należy 
wspomnieć również o ogromnej ilości e-maili i spamu. Wszystkie komentarze  
i wiadomości zamieszczane wówczas w sieci miały charakter propagandowy, 
obliczony na sparaliżowanie normalnej dyskusji online i zemstę na obywatelach 
Estonii. Wykorzystano także niezwykłą otwartość rządu tego kraju na kontakty  
z internautami. Ze względu na fakt, iż adresy poczty elektronicznej wszystkich 
urzędników państwowych były publicznie znane, codziennie zasypywano je 
wiadomościami w nadziei na ich zablokowanie206. 

Ukazać również warto kierunki cyberataków wykonywanych w Estonii. Powyżej 
stwierdzono, iż do głównymi były strony internetowe organów władzy ustawodawczej 
i wykonawczej, ale też witryny domowe oraz konta e-mail najważniejszych polityków. 
Podkreślić jednak trzeba, że poważnym obiektem zainteresowania sprawców był 
także sektor prywatny. Atakowano bowiem pojedynczych użytkowników oraz strony 
domowe. Włamywano sie również na portale największych estońskich mediów,  
a także przedsiębiorstw budowlanych i telekomunikacyjnych, zamieszczając tam 
materiały propagandowe. Miedzy innymi zamieniono zawartość witryny działającego 
w Tallinie dewelopera Siilimaja, na której pojawiła się radziecka gwiazda z napisem 
„Our Freedom, Our Victory”207. 

Po 1 maja zaatakowani zostali najwięksi dostawcy usług internetowych, co 
miało prowadzić do zakłócenia funkcjonowania krajowej sieci. W niektórych 
raportach stwierdzono, iż doszło do uszkodzenia niektórych routerów. Ponadto 

                                                           
202 Putin In veiled attaca on Estonia. BBC News, 09.05.2007://news.bbc; (pobrano 18.09.2019). 
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czasowo zablokowano funkcjonowanie numeru alarmowego 112, w związku z czym 
obywatele nie mieli dostępu do pomocy ze strony służb ratunkowych208.  

Wykonawcy cyberataków zainteresowali się też wybranymi elementami 
infrastruktury teleinformatycznej, o czym świadczyło wzięcie na cel największych 
estońskich banków. Powyższe przykłady świadczą, iż doszło do naruszenia 
bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej Estonii. Niektórzy eksperci zwrócili jednak 
uwagę, że cyberataki starannie omijały najważniejsze jej elementy, takie jak sieć 
elektroenergetyczna czy transportowa209. Można więc uznać, iż sprawcy nie chcieli 
poczynić poważniejszych szkód, lecz uzyskać określone efekty w wymiarze 
politycznym. 

 
3. Rosyjskie cyberataki w wojnie konwencjonalnej przeciwko Gruzji w 

2008 r. 
W wojnie tej Rosja nie tylko prowadziła działania operacyjne na lądzie,  

w przestrzeni powietrznej i morskiej, lecz także w cyberprzestrzeni. Podkreślić 
trzeba, że był to pierwszy w historii prowadzonych przez nią wojen przypadek 
skoordynowanego wykorzystania tych czterech przestrzeni do walki przeciwko 
innemu państwu. Warto więc ukazać rolę i znaczenie rosyjskich cyberataków w tej 
typowo konwencjonalnej wojnie210. 

Do pierwszych poważniejszych cyberataków przeciwko Gruzji doszło trzy 
tygodnie przed rozpoczęciem walk zbrojnych (17 lipca),  kiedy metodą DDoS 
zaatakowano witrynę internetową prezydenta Michaiła Saakaszwilego, skutkiem 
czego przez 24 godziny była ona niedostępna dla innych użytkowników sieci. 
Analitycy badający je dostrzegli, że wykorzystano do tego kontrolowany przez 
rosyjskich kryminalistów botnet Machbot211. 

Do kolejnych incydentów doszło 5 sierpnia, kiedy zaatakowano strony 
internetowe agencji informacyjnej OS-Inform oraz OSRadio. Pierwsza z nich została 
zastąpiona materiałami pochodzącymi z portalu Alania TV, telewizji skierowanej do 
Osetyńczyjów i wspieranej przez prezydenta Michaiła Saakaszwilego. Świadczyło to 
o tym, iż za cyberatakami stali Gruzini, którzy w ten sposób chcieli zablokować 
informacje na temat toczących się wówczas starć przygranicznych212. 

Główna fala cyberataków wystąpiła 8 sierpnia wraz z wybuchem 
konwencjonalnego konfliktu zbrojnego. W momencie uderzenia na Cchinwaili 
rozpoczęła się bowiem zmasowana kampania cyberataków wymierzonych  
w najistotniejsze punkty gruzińskiego Internetu. Początkowo swoim zasięgiem 
objęła ona witryny internetowe należące do głównych instytucji publicznych, takich 
jak Kancelaria Prezydenta, rząd oraz  poszczególne ministerstwa, ale także do 
podmiotów sektora prywatnego, w tym przede wszystkim przedsiębiorstw 
telekomunikacyjnych i finansowych213. 

Wskazać trzeba, że wraz z zaostrzaniem się konfliktu rosyjsko-gruzińskiego, od 
połowy lipca 2008 r. na wielu rosyjskojęzycznych forach dyskusyjnych prezentowano 

                                                           
208 Tamże. 
209 J. Davis, op. cit.; D. Konstandinov, op. cit. 
210 M. Kowalczyk, Przyczyny wojny gruzińsko rosyjskiej w 2008 roku, „Annales Universitas Mariae Curie-
Skłodowska. Publin – Polonia”.2017, nr 2, s. 169-184; R. Grodzki, Wojna gruzińsko-rosyjska 2008. 
Przyczyny – przebieg – skutki, Wydawnictwo Replika. Zakrzewo 2009. 
211 E. Tikk, K. Kaska, K. Runnimeri, M. Kert, A. M. TailHarm, L. Vihul, Cyber Attaks Against Georgia: Legal 
Lessons Identified. Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, Tallin 2008, s. 36. 
212 S. Ossetian Nwes Sites Hacked. Civil.ge, 05.08.2008; www.civil.ge; (pobrano 18.09.2019). 
213 D. Hollis, Cyberwar Case Study: Georgia 2008, „Smoll Arms Journal”, 06.01. 2011, s. 2-3. 
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listy najważniejszych celów ataków cybernetycznych w Gruzji i były one aktywnie 
rozpowszechniane przez internautów. Incydenty te nie zakończyły się 12 sierpnia, 
wraz z rozstrzygnięciem sytuacji na froncie walk zbrojnych. W późniejszych dniach 
bowiem doszło do następnych zmasowanych ataków DDoS, skierowanych 
przeciwko stronom rządowym w Tbilisi. Brały w nich udział przede wszystkim 
pojedyncze komputery, posiadające rosyjskie IP. Świadczyło to o tym, że 
wykorzystywano wówczas ogólnie dostępny w Internecie skrypt umożliwiający 
indywidualną partycypację w tym przedsięwzięciu. Po nich następowały kolejne,  
o wiele poważniejsze ataki. Tym razem użyto prawdopodobnie aż 6 globalnych sieci 
botnet. Oprócz stron rządowych na cel wzięto wówczas także media elektroniczne. 
O skali ataków świadczył fakt, iż w największym natężeniu osiągnęły one poziom 
ponad 800 Mb/s i trwały ponad 6 godzin. Tego typu aktywność była kontynuowana 
aż do końca sierpnia 2008 r. Ostatni poważny cyberatak wymierzony w Gruzję 
odnotowano 27 sierpnia  po godzinie 16.00 czasu lokalnego. Wówczas na cel wzięto 
portal Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W ciągu sekundy trafiało na niego około 
pół miliona pakietów danych214.  

We wrześniu 2008 r. Rosjanie stopniowo wygaszali swe działania  
w cyberprzestrzeni przeciwko Gruzji. Powyższe dane świadczą o tym, że rosyjskie 
cyberaraki były długotrwałe i niezwykle intensywne. W ich prowadzeniu 
uczestniczyło znacznie więcej rosyjskich hakerów niż żołnierzy biorących udział  
w walkach zbrojnych.  

Na tle ogólnego przebiegu wydarzeń warto przedstawić metody 
przeprowadzanych wówczas cyberataków. Podobnie jak w Estonii wykorzystano 
głównie dwie najpopularniejsze: website defacement oraz DDoS. W pierwszym 
przypadku włamano się do wielu witryn instytucji publicznych, w tym władz 
centralnych. Jak już stwierdzono, głównym celem była strona prezydenta Gruzji 
Michaiła Saakaszwilego (www.president.gov.ge), której treść została 
zmodyfikowana w taki sposób, aby współgrać z wykładnią rosyjskiej propagandy 
wojennej: zamieszczano na niej jego przetworzone zdjęcia wraz z fotografiami 
Adolfa Hitlera. W ten sam sposób zamieniono treść innych ważnych portali , w tym 
m.in. Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Narodowego Banku Gruzji 
(www.nbg.gov.ge), na którego stronie pojawiła się cała galeria dyktatorów XX w. 
Wśród nich znajdował się oczywiście Michaił Saakaszwili, co wpisywało się  
w oficjalne stanowisko rządu Federacji Rosyjskiej, a także opinie rosyjskich mediów 
na temat konfliktu, które często przedstawiały władze w Tbilisi jako zbrodniarzy, 
nazistów lub faszystów. Przykładem tego był wywiad ministra spraw zagranicznych 
Siergieja Ławrowa, w którym oskarżył Gruzinów o popełnienie licznych zbrodni 
wojennych215. W taki sam sposób relacjonował przebieg rosyjsko-gruzińskiego 
konfliktu popularny rosyjski portal Pravda.ru216. Na ich podstawie można zauważyć 
daleko idącą synergię między publikowanymi na zaatakowanych stronach 
gruzińskich materiałami a treścią oficjalnych komunikatów Kremla oraz mediów 
rosyjskich. 

Do prowadzenia cyberataków szeroko wykorzystywano również techniki 
DoS/DDoS, których celem jest zablokowanie określonej usługi. W ten sposób 

                                                           
214 E. Tikk, K. Kaska…, op. cit., s. 40-41. 
215 Interviev by Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation Sergey Lavrov to BBC, Moscow, 
09.08.2008: www.mid.ru/brp; (pobrano15.09.2019). 
216 Georgia’s Saakashvili commits war crimes against humanity.Pravda.ru, 08.08.2008: 
http://english.pravda.ru/news-georgia; (pobrano14.09.2019). 
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zaatakowano witryny władz centralnych Gruzji oraz wiele portali należących do 
szeroko pojętego sektora prywatnego. Ataki cybernetyczne m.in. objęły największe 
gruzińskie forum dyskusyjne (www.forum.ge), największą anglojęzyczną stronę 
informacyjną (www.civil.ge), agencję prasową (www.presa.ge), portale informacyjne 
(www.apsny.ge, www.news.ge, Interpress.ge, www.tbilisiweb.info. 
www.newsgeorgia.ru) oraz telewizję Rustavi 2 (www.rustavi2.com). Celem DDoS 
stały się również instytucje finansowe, w tym największy bank komercyjny 
(www.tbc.ge), a także inne, specyficzne witryny, w tym np. strona zrzeszająca 
gruzińskich hakerów i aktywistów: www.hacking.ge217. 

Szkodliwym sposobem szkodzenia w cyberprzestrzeni podczas tej wojny 
okazał się ponadto spam. W rosyjskim Internecie stosunkowo szybko pojawiły się 
listy adresów e-mail najważniejszych gruzińskich polityków, na które masowo 
zaczęto wysyłać wiadomości. Celem tych działań było zablokowanie skrzynek 
elektronicznych najważniejszych osób w państwie. Szeroko rozpowszechniano 
wśród Gruzinów podrobione wiadomości elektroniczne zawierające złośliwe 
oprogramowanie. Jednym z przykładów tego była sfałszowana informacja BBC, 
sugerująca, iż prezydent Michaił Saakaszwili był homoseksualistą. Do wiadomości 
jako dowód dołączano zainfekowany plik „Name.avi.exe”, którego otworzenie 
skutkowało zainfekowaniem komputera wirusem218. 

Mówiąc o atakach cybernetycznych na Gruzję w 2008 r. powstaje pytanie, czy 
jej mieszkańcy zdawali sobie sprawę z tego, kto był za nie odpowiedzialny oraz jakie 
były konsekwencje tych ataków. Analiza wypowiedzi przedstawicieli władz Gruzji jest 
w tej sprawie jednoznaczna. Podobnie jak wcześniej Estończycy, nie mieli oni 
wątpliwości, że ich inicjatorami są władze Federacji Rosyjskiej, a ich realizatorami 
rosyjskie służby specjalne. Powszechnie postrzegano je jako część toczącej się 
konwencjonalnej wojny miedzy Rosja a Gruzją. Eka Tkeszelaszwili z gruzińskiej 
Rady Bezpieczeństwa Narodowego stwierdziła, iż „istnieje mnóstwo dowodów, że 
ataki zostały bezpośrednio zorganizowane przez rząd Rosji”. Jednocześnie jednak 
zastrzegła, iż nie są to informacje, które zostałyby uznane przez sąd. W innej 
wypowiedzi podkreśliła: „Rosja najechała Gruzję na czterech frontach. Trzy z nich 
były konwencjonalne – na ziemi, w powietrzu i na morzu. Czwarty był nowy ich ataki 
w cyberprzestrzeni … Jest to po prostu nieprawdopodobne, aby równoczesne ataki 
na lądzie i w cyberprzestrzeni były przypadkiem”219. 

Wielu analityków i obserwatorów wydarzeń związanych z wojną rosyjsko-
gruzińską dostrzegło wyjątkowy poziom koordynacji między działaniami 
konwencjonalnymi Rosjan a ich aktywnością w sieci. Wiedziało również, że na 
Kremlu podjęto decyzję, aby w trakcie konfliktu nie dokonywać zniszczeń gruzińskiej 
infrastruktury krytycznej, jednocześnie dając do zrozumienia państwom zachodnim, 
że Federacja posiada takie zdolności. Świadczyły o tym działania wobec rurociągu 
Baku – Ceyhan. Lotnictwo rosyjskie bowiem wielokrotnie bombardowało jego 
okolice, nie trafiając jednak w samą instalację. Podobnie wyglądała strategia 
zastosowania środków teleinformatycznych, które nie tyle miały dokonać 
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218 Georgie: d’une cyber attaque.: www.pagasa.net/georgie-recit-dune-cyber-attaque; (pobrano 
14.10.2019). 
219 N. Schachtman: Top Georgian Official: Moscow Cyber Attacket US – We Just Can’t Prove It. “Wired” 

03.11.2009: www.wired.com/dangerroom/georgia-blames; (pobrano 20.10.2019). 

http://www.forum.ge/
http://www.civil.ge/
http://www.presa.ge/
http://www.apsny.ge/
http://www.news.ge/
http://www.tbilisiweb.info/
http://www.newsgeorgia.ru/
http://www.rustavi2.com/
http://www.tbc.ge/
http://www.pagasa.net/georgie-recit-dune-cyber-attaque
http://www.wired.com/dangerroom/georgia-blames


 

91 
 
 

nieodwracalnych zniszczeń, co sprawić Tbilisi poważne problemy oraz ułatwić 
realizację rosyjskich interesów220.  

Rozstrzygnięcie kwestii odpowiedzialności za incydenty teleinformatyczne  
w Gruzji wymagało pogłębionych badań. Środowisko analityków komputerowych 
wskazywało bowiem z reguły na dwie grupy sprawców. Z pewnością w cyberatakach 
brały udział szerokie rzesze rosyjskich aktywistów oraz amatorów (scripts kiddies), 
którzy na wybranych stronach internetowych oraz forach byli w stanie uzyskać 
narzędzia oraz informacje niezbędne do zaszkodzenia rządowi w Tbilisi online. Stali 
oni jednak tylko za częścią tamtejszych incydentów w cyberprzestrzeni. Natomiast 
głównym podmiotem organizującym w sieci działania przeciwko Gruzji była Russian 
Business Network (RBN), kontrolowana prawdopodobnie przez dwóch Rosjan: 
Aleksandra Bojkowa oraz sławnego spamera Andrieja Smirnowa. Świadczył o tym 
fakt , iż źródłem wielu cyberataków były serwery i sieci kontrolowane lub powiązane 
z RBN221. 

Podkreślić należy, że RBN była wówczas powszechnie uznawana za 
organizacje cyberprzestepczą, specjalizującą się w działalności kryminalnej w sieci, 
począwszy od programowania pornografii, przez kradzież tożsamości użytkowników 
Internetu, organizowanie ataków DDoS, rozpowszechnianie szkodliwego 
oprogramowania, aż po hazard222. Rosyjskie służby specjalne dostrzegały jej 
profesjonalizm w globalnej przestrzeni teleinformatycznej, który postanowiły 
wykorzystać do swych działań w Gruzji223. 

Stwierdzić trzeba, że rosyjskie cyberataki w Gruzji jako element wojny 
konwencjonalnej były bardziej zaawansowane niż w przypadku wydarzeń w Estonii. 
Zasadniczym ich celem było sparaliżowanie działalności centralnych organów 
państwa. Stwierdzić należy, iż cel ten został osiągnięty. Cyberataki doprowadziły 
bowiem do sytuacji, w której organom tym zablokowano możliwość prezentowania 
swojego stanowiska międzynarodowej opinii publicznej za pomocą Internetu. Było 
to wyjątkowo kłopotliwe, Michaił  Saakaszwili od początku zabiegał  
o zaangażowanie Zachodu w ten konflikt. Bez podstawowych środków polityki 
informacyjnej starania te były znacząco utrudnione. Doprowadziło to w efekcie do 
kompromitującej dla Gruzji decyzji, aby zwrócić się o pomoc do innych państw oraz 
korporacji transnarodowych. Wśród państw niosących jej pomoc w tym zakresie 
znalazła się Polska. Kancelaria Prezydenta RP już 10 sierpnia umożliwiła władzom 
gruzińskim skorzystanie z witryny www.president.pl, gdzie mogły one zamieszczać 
najważniejsze informacje i deklaracje na temat toczącego się konfliktu zbrojnego. 
Jak stwierdzono w jej komunikacie, wynikało to z zablokowania strony gruzińskiego 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych224.  

Konsekwencje paraliżu gruzińskiej cyberprzestrzeni przedstawiono  
w raporcie korporacji McAfee, w którym stwierdzono: „Rosja osiągnęła znaczące 
zwycięstwo psychologiczne, blokując Gruzji rozpowszechniania precyzyjnych 
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informacji o sytuacji wojennej. Co więcej, gdy gruzińska wersja wydarzeń została 
uciszona, Rosja praktycznie wygrała bitwę o międzynarodową opinię publiczną”225. 

Ogromną rolę i znaczenie rosyjskich cyberataków w Gruzji przedstawił 
cybernetyk Fred Schreier: „Szybkość działań oraz wielokierunkowa natura tych 
cyberuderzeń wpisała się w klasyczną technikę wojskowego swarmingu, miażdżąc 
cyberobronę gruzińskich celów. Atakujące siły były wysoce zdecentralizowane, 
jednak zdolne do synchronizacji oraz koncentrowania ich operacji w sposób, który 
sprawił, że gruzińska odpowiedź obronna była niemal niemożliwa. Głównym celem 
tej cyberkampanii było wsparcie rosyjskiej inwazji na Gruzję, a cyberataki zgrabnie 
wpasowały się w militarny styl napaści. Wiele tych cyberuderzeń było wyraźnie 
przygotowanych po to, aby Gruzinom trudniej było zrozumieć, co się dzieje. 
Niezdolność Gruzinów do utrzymania ich stron internetowych niszczyło narodowe 
morale. Te ataki służyły również opóźnieniu międzynarodowej reakcji na konflikt 
kinetyczny”226.  

Powyższe opinie dają więc podstawę do stwierdzenia, iż cyberprzestrzeń 
odegrała istotną rolę w konflikcie rosyjsko-gruzińskim w sierpniu 2008 r. Rosyjskie 
działania w przestrzeni teleinformatycznej rzeczywiście stały się nowym teatrem 
działań zbrojnych. Podkreślić jednak trzeba, iż wykonywane przez Rosjan cyberataki 
nie były wymierzone w elementy infrastruktury krytycznej Gruzji czy jej systemy 
wojskowe, lecz w środki prowadzenia polityki informacyjnej, były zatem elementem 
walki informacyjnej, w której zasadniczą rolę odgrywa propaganda wojenna. 

Podkreślić przy tym trzeba, że wykorzystanie cyberataków przez Rosjan 
przyczyniło się do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów politycznych, zarówno  
w wymiarze regionalnym, jak i globalnym. Władze rosyjskie w ten sposób wykazały, 
iż nadal są głównym graczem na Kaukazie, skutecznie tłumiąc prozachodnie 
aspiracje Michaiła Saakaszwilego. Wraz z ich zwycięstwem w omawianym konflikcie 
zbrojnym ambicje Tbilisi, aby zostać członkiem NATO, zostały skompromitowane, 
tym bardziej, że oprócz porażki militarnej państwo to pokazało, że nie potrafiło 
zapewnić podstawowego zakresu ochrony infrastrukturze teleinformatycznej. 
Moskwa umocniła dzięki temu swoje wpływy w Osetii Południowej oraz Abchazji. 

 
4. Rosyjskie cyberataki podczas wojny hybrydowej na Ukrainie 
Cyberprzestrzeń stała się również jedną z aren walki w trwającym od marca 

2014 r. do tej pory konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Oprócz walki zbrojnej na 
wschodzie Ukrainy, Federacja Rosyjska prowadzi na całym obszarze tego kraju 
swoistą cyberwojnę, która z upływem każdego roku coraz bardziej pogrąża to 
państwo w chaosie i zagraża jego niepodległości i suwerenności. Aktywność 
Federacji Rosyjskiej wymierzona w bezpieczeństwo teleinformatyczne Ukrainy 
prowadzona jest na wielu płaszczyznach i ma wielowymiarowy charakter. Strona 
rosyjska na Ukrainie bowiem nie tylko wykonuje cyberataki, lecz także stosuje 
cyberszpiegostwo oraz na masową skalę prowadzi propagandę w Internecie. Celem 
tych działań jest destabilizowanie Ukrainy, poprzez osłabianie jej pozycji 
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międzynarodowej, destrukcję jej potencjału gospodarczo-finansowego, niszczenie 
więzi pomiędzy państwem a jego społeczeństwem227.  

W marcu 2014 r. atakami cybernetycznymi Rosja zapoczątkowała działania 
hybrydowe przeciwko Ukrainie. Rosyjscy hakerzy zablokowali strony instytucji 
rządowych Ukrainy i mediów, a także ok. 700 telefonów urzędników państwowych. 
Rząd w Kijowie twierdzi, że to już element cyberwojny228. 

W późniejszych latach Rosja kontynuowała cybarataki na obiekty ukraińskiej 
infrastruktury krytycznej. W grudniu 2015 r. hakerzy rosyjscy zaatakowali ukraiński 
system energetyczny, pozbawiając prądu wiele tysięcy rodzin. Ukraińskie 
ministerstwo energetyki wyjaśniło, że korzystali oni z połączenia internetowego 
rosyjskiego dostawcy prądu229. Najwięcej cyberataków Rosjanie przeprowadzili  
w 2017 r. W maju zablokowali stronę internetową prezydenta Ukrainy, co było ich 
odpowiedzią  na dekret prezydencki, wprowadzający sankcje przeciwko osobom 
fizycznym i firmom z Rosji230. 

Jednakże najbardziej wyniszczającym był atak dokonany w czerwcu 2017 r.,  
w wyniku którego Ukraina została sparaliżowana. Był to bardzo rozległy atak, 
ogarniający niemal cały kraj, zablokowano bowiem strony internetowe 
kilkudziesięciu tysięcy pracowników banków, urzędów, firm telekomunikacyjnych, 
spożywczych, logistycznych, reklamowych, energetycznych, a także lotnisk, 
ciepłowni czy metra. Momentami nie działała nawet sygnalizacja świetlna w Kijowie 
czy automatyczny system kontroli bezpieczeństwa w Czarnobylu, trzeba było 
przejść na system ręczny. Wyrządzone przez niego zniszczenia były porównywane 
ze skutkami dywanowego nalotu bombowego. Świadczą o tym niezwykle 
dramatyczne słowa polskiej dziennikarki Marty Tomaszkiewicz: „Czołgi nie wjechały, 
ale cyberatak będzie kosztował Ukrainę więcej niż nalot dywanowy. Na ostatnim 
ataku hakerskim Ukraina straciła nie tylko miliardy dolarów, ale też wiarygodność  
u zachodnich partnerów czy NATO. Kto teraz uwierzy państwu, które nie potrafi 
uchronić swoich danych? Na tym polu Rosja bitwę wygrała, nawet jeśli to nie Kreml 
wysłał e-niszczyciela”231. 

Od początku trwania tego konfliktu można zaobserwować, że na rosyjskich lub 
wspierających Rosjan stronach internetowych, umieszczane są apele nawołujące do 
przeprowadzania cyberataków. Prorosyjscy haktywiści z organizacji "CyberBerkut" 
publikują instrukcje i oprogramowania przygotowywać umożliwiające 
przeprowadzenie cyberataków232. Widzimy zatem, iż państwo korzysta z usług 
różnych grup hakerskich, które z rozprzestrzeniają w cyberprzestrzeni know-how 
prowadzenia cyberataków. Można stwierdzić, że mamy do czynienia ze swoistym 
pospolitym ruszeniem, w którym społeczeństwo nie wychodząc z domu wspiera 
jedną ze stron konfliktu za pomocą podłączonego do Sieci komputera. Podobna 

                                                           
227 F. Bryjka, Cyberprzestrzeń w strategii wojny hybrydowej Federacji Rosyjskiej, (w:) T. Grabińska,  
Z. Kuźniar (red.): Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne, Wydawnictwo WSO WL. 
Wrocław 2015, s. 151-119. 
228 www.wyborcza.pl/1,76842,15614511,Cyberatak_na_Ukraine, (pobrano 9.05.2019 r.). 
229 www.gosc.pl › gosc.pl › Wiadomości › Cyberatak Rosji na Ukrainę (pobrano 9.05.2019r.). 
230 www.tvn24.pl/.../ukraina-oskarzyla-rosje-o-cyberatak-na-strone-internetowa-prezydenta kraju 
(pobrano 10.05.2019). 
231 www.newsweek.pl/.../cyberatak-na-ukrainie-skutki-wieksze-niz-po-nalocie-dywanowym, (pobrano 
10.05.2019). 
232 www.defence24.pl/blog_otwarcie nowego-nowegofrontu-cyberwojna-na-ukrainie (pobrano 
16.06.2019 r.). 

http://www.tvn24.pl/.../ukraina-oskarzyla-rosje-o-cyberatak-na-strone-internetowa-prezydenta
http://www.newsweek.pl/.../cyberatak-na-ukrainie-skutki-wieksze-niz-po-nalocie-dywanowym
http://www.defence24.pl/blog_otwarcie
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sytuacja miała miejsce w opisanych wcześniej przypadkach cyberagresji na Estonię 
i Gruzję. 

Strona rosyjska, we współpracy z podmiotami wspierającymi, przeprowadziła 
szereg cyberataków, które zakończyły się sukcesem, takich jak: cyberatak na kanały 
komunikacyjne ukraińskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, 
cyberatak na ukraińską państwową agencję informacyjną Ukrinform, hakowanie 
strony internetowej ukraińskiej prokuratury, blokowanie ukraińskich audycji 
nadawanych na obszarach konfliktu, próby hakowania serwerów Komisji Wyborczej 
(podczas wyborów prezydenckich na Ukrainie), cyberatak na stronę internetową 
prezydenta Petra Poroszenki, cyberatak na stronę internetowa NATO. Również 
Polska padła ofiarą ataku ze strony "CyberBerkutu". Aktywiści zaatakowali stronę 
prezydenta RP i Giełdy Papierów Wartościowych, żądając przy tym "wycofania 
polskich najemników z Ukrainy233. 

Innym celem rosyjskich cyberataków na Ukrainie były systemy 
telekomunikacyjne i telefony pracowników rządowych. 4 marca 2014 r. agencja 
prasowa Reuters podała informację, że ukraiński system telekomunikacyjny został 
zaatakowany przez urządzenia zainstalowane na kontrolowanym przez Rosję 
Krymie. Celem ataków były telefony deputowanych Rady Najwyższej oraz szefa 
ukraińskiej służby bezpieczeństwa (SBU)234. W sumie ok. 700 telefonów urzędników 
państwowych zostało zablokowanych.  

Według informacji opublikowanych w raporcie amerykańskiej firmy Lookinglass, 
zajmującej się cyberbezpieczeństwem, Ukraina jest również ofiarą stosowanego na 
szeroką skalę rosyjskiego cyberszpiegostwa. Federacja Rosyjska co najmniej od 
połowy 2013 r. prowadzi cyberszpiegowską operację o kryptonimie "Armageddon", 
która jest wymierzona w ukraiński rząd, organy ścigania, służby specjalne oraz 
wojsko. Celem operacji jest uzyskanie przewagi informacyjnej poprzez gromadzenie 
informacji na temat działalności ukraińskiej administracji państwowej (zwłaszcza 
resortów siłowych). Operacja jest koordynowana z działaniami wojskowymi Rosji na 
Krymie i w Donbasie, co potwierdza spójność koncepcji wojny hybrydowej 
stosowanej przez stronę rosyjską na Ukrainie235.  

Operacja ta jest też ukierunkowana na zdobywanie informacji na temat strategii 
wojskowych strony Ukraińskiej. Taktyka operacji polega na podszywaniu się 
(phishing) pod przedstawicieli innych instytucji administracji państwowej i wysyłaniu 
do ukraińskich urzędników zawirusowanych e-maili. Wiadomości zawierają różnego 
rodzaju załączniki (dokumenty, które wcześniej zostały przez Rosjan wykradzione). 
Po otwarciu pliku adresat uruchamia doczepiony do dokumentu program 
penetrujący komputer.  

Według Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), "Armageddon" jest 
prowadzony przez rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB). Chociaż SBU 
ma wiedzę o realizowanym przeciwko Ukrainie cyberszpiegostwie i prowadzi w tej 
sprawie dochodzenie, nie można stwierdzić, czy możliwości aktywności penetracji 
systemów informatycznych Ukrainy przez FSB zostały wyeliminowane.  

Zdaniem analityków Lookinglass, Rosja staje się liderem wśród państw 
stosującym ofensywne operacje w cyberprzestrzeni koordynowane z działaniami 
kinetycznymi, które służą realizacji interesów politycznych i wojskowych.  

                                                           
233 www.rp.pl/artykul/1133357.html (pobrano 16.06.2019 r.) 
234 www.reuters.com/article/2014/03/04/us-ukraine-crisis-telecoms (pobrano 17.06.2019 r.) 
235 Lookingglass Cyber TreatIntelligence Group, Operation Armageddon: Cyber Espionage as a Strategic 
Component of Russian Modern Warfare, https://lgscout.com/,28 April 2015. 

http://www.rp.pl/artykul/1133357.html
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13 marca 2014 r., w systemach rządowych Ukrainy wykryto wirusa Snake - jest 
to złośliwe oprogramowanie, które może stopniowo wyrządzać szkody lub wykradać 
informacje, minimalnie zaburzając funkcjonowanie systemu236. Snake 
prawdopodobnie został zaimplementowany przed laty i do tej pory służył jako 
narzędzie szpiegowskie, teraz zapewne posłuży do zaburzania pracy systemów 
informatycznych. O tym, że Snake pochodzi z Rosji świadczy m.in. to, że wirus działa 
z użyciem moskiewskiej strefy czasowej (GMT+4). Ponadto w kodzie odnaleziono 
fragmenty tekstu napisane w języku rosyjskim. Rosjanie mają duże możliwości, 
jeżeli chodzi o penetrację ukraińskich systemów teleinformatycznych, albowiem 
większość z tych systemów została stworzona właśnie przez Rosjan. 

Elementem strategii działań Rosji na Ukrainie, który szczególnie trzeba 
podkreślić, jest stosowanie przez Federację Rosyjską na masową skalę 
propagandy. Jest to wojna informacyjna w starym rosyjskim stylu, która obok 
klasycznych mediów prowadzona jest również w cyberprzestrzeni. Jej celem jest 
podporządkowanie elit i społeczeństw innych państw w sposób niezauważalny, przy 
wykorzystaniu różnych tajnych i jawnych kanałów (służb specjalnych, 
dyplomatycznych, medialnych), oddziaływania psychologicznego, dywersji 
ideologicznej i politycznej. Federacja Rosyjska wykorzystuje w tym zakresie 
wszelkie możliwe kanały informacyjne (klasyczne media, think-thanki, portale 
społecznościowe, serwisy internetowe itp.)237. 

Konflikt na Ukrainie pokazał, że Internet może odgrywać ogromną rolę  
w prowadzeniu operacji, w których głównym celem są umysły ludzi. Do działań 
propagandowych władze Federacji Rosyjskiej  angażują tam publicystów, którzy 
rozpowszechniają kłamliwe informacje za pośrednictwem sieci portali 
informacyjnych o nazwie „Sputnik”, sponsorowanych przez Kreml 238.  

Media społecznościowe, ze względu na ich zdolność do namnażania się 
informacji, są coraz częściej wykorzystywane przez propagandę rosyjską  i wojnę 
informacyjną, gdzie trudno jest sprawdzać ich autentyczność, czy oddzielić fakty od 
fikcji. Wraz ze wzrostem ich popularności rozszerzają się koncepcje społecznych 
cyberataków. Pozwala to na niskie koszty, a także szybki sposób manipulowania 
społeczeństwem. Cyberataki na media społecznościowe obserwowane podczas 
konfliktu rosyjsko-ukraińskiego dowodzą, że większość z nich była realizowana  
w sposób zorganizowany jako część większej strategii239. 

Rosyjskie służby specjalne prowadzą cyberataki na media społecznościowe  
w celu osiągnięcia w społeczeństwie ukraińskim chaosu, paniki, masowych 
protestów. Cyberataki prowadzone są głównie w formach Hawkingu czy informacji, 
które od samego początku są manipulowane. Wykonują je grupy ukraińskich 
hakerów o prorosyjskim nastawieniu „CyberBerkutu”, a także grupy rosyjskich 
hakerów pro ukraińskiej „CyberSotki”240. 

„CyberBerkut” jest grupą hakerów Anonymus, która wyłoniła się po rozwiązaniu 
specjalnych jednostek ukraińskiej policji „Berkut”. Ma ona własną stronę internetową 
i grupy na portalach społecznościowych, które propagują rosyjską narrację 

                                                           
236 www.defence24.pl/news_cyber-wirus-zaatakował-ukraine-trop-orowadzi-do-rosji (pobrano 
04.09.2019). 
237 J. Darczewska, Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska – studium przypadku, 
Punkt Widzenia OSW. Warszawa 2014, nr 42, s. 25 – 26. 
238 Wasiuta O., Wasiuta S.: Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie, Wydawnictwo Arkana. Kraków 
2017, s. 174. 
239 Tamże, s. 210-209. 
240 Wasiuta O., Wasiuta S., dz. cyt., s. 175 
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polityczną. Jej hakerzy włamują się zarówno na strony internetowe ukraińskiego 
rządu, jak i innych państw. Grupa ta stała się sławna po wzięciu odpowiedzialności 
za ataki na strony internetowe organów państwowych  i organizacji społecznych 
Ukrainy i państw zachodnich. Pierwsze ataki przeprowadziła w marcu 2014 r., kiedy 
to zostało tymczasowo zablokowanych szereg ukraińskich stron internetowych  
i podano informację o ataku na strony internetowe NATO, twierdząc, że działania te 
były odwetem za wsparcie NATO dla Ukrainy. „CyberBerkut” wielokrotnie publikował 
dokumenty i zapisy, które według grupy, zostały przejęte przez ich hakerów oraz 
pochodziły z podsłuchu telefonicznego różnych urzędników. Eksperci od cyberwojny 
zidentyfikowali „CyberBerut” jako grupę prorosyjską, która działa przeciwko 
niepodległości Ukrainy. Z kolei „CyberBerkut” stwierdza, że „pomaga Ukrainie 
zachować niezależność przeciwko agresji wojskowej Zachodu, gotowego do obrony 
rządu neofaszystów”, i głosi walkę z nacjonalizmem i władzą w Ukrainie. Jak 
podkreślił ówczesny premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk, za atakami na strony 
internetowe organów państwowych w Niemczech 7 marca 2015 roku, za którą 
odpowiedzialność wzięła na siebie grupa „CyberBerkut”, stoją rosyjskie służby 
specjalne241. 

Operacje z wykorzystaniem wymienionych technik na masowa skalę 
przeprowadzane są przez władze rosyjskie przeciwko Ukrainie, gdy ogromne ilości 
informacji, w tym propagandy, dezinformacji, oszustwa i plotek są 
rozpowszechniane w Internecie za pomocą fałszywych profili, botów społecznych  
i armii trolli, które bombardują media społecznościowe informacjami zgodnymi z linią 
określoną przez Kreml. Rosyjski teoretyk wojny informacyjnej prof. Igor Panarin 
podkreśla, że sukces planów geopolitycznych jest od dawna związany z wygraną  
w wojnie informacyjnej. Według relacji polskiego reportera na Ukrainie „Rosja, 
używając swoich najemników i terrorystów, powiela kłamstwa i fałszywe informacje, 
dotyczące sytuacji w Donbasie, wykorzystując do tego również lojalne wobec siebie 
media. Wojna hybrydowa to także zmasowane ataki hakerów na strategiczne 
jednostki i systemy rządowe obcych państw”242. 

Działaniami, które wpisują się w założenia „militaryzacji Internetu” w czasie 
wojny hybrydowej na Ukrainie są ponadto rosyjskie: ataki hakerów na informatyczną 
strukturę kraju (tzw. cyberataki), spamming, „mgła informacyjna”, publikowanie treści 
opartych na przypuszczeniach, tworzenie fałszywych blogów, vlogów (tj. video-
blogów) i stron internetowych w celu wywierania wpływu na opinie publiczną, 
zgłaszanie administratorom stron internetowych treści publikacji, które są niezgodne 
z opiniami atakujących243. 

Narzędziami typowymi dla rosyjskiej propagandy prowadzonej w Internecie są 
także strony internetowe zawierające nieprawdziwe informacje, które następnie 
przedostają się do mediów tradycyjnych lub internetowych i są przez nie 
wykorzystywane, rozpowszechniając w ten sposób fałszywe dowody. Innymi 
narzędziami rosyjskiej propagandy są „internetowe trolle” oraz pseudoblogi, które 
pozwalają na dodawanie komentarzy i udostępnianie kłamliwych informacji według 
określonego szablonu.  

Oceniając efektywność rosyjskich kampanii informacyjnych w Internecie, 
stwierdzić trzeba, że niektóre ich cele zostały zrealizowane. Można to 
zaobserwować w przypadku dwóch kluczowych obszarów – kontrolowanie 

                                                           
241 http://niepoprawni.pl/blog/rafal-brzeski/wielka-mobilizacja-do-globalnej-wojny-w-cyberprzestrzeni 
242 K. Wysocki, wojnahybrydowanajwiększymzagrożeniemdlaeuropy.html, (pobrano  27.08.2019). 
243 Wallace P.: Psychologia Internetu. Poznań: Rebis, 2003, s. 136. 
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rosyjskiego środowiska medialnego i podważanie obiektywizmu zachodnich 
mediów. Rosji udało się „zabezpieczyć jej przestrzeń informacyjną” i „zapobiec jej 
naruszeniom”. Innymi słowy, społeczeństwo rosyjskie zostało skutecznie 
odizolowane od innych źródeł informacji. Taka izolacja nie jest całkowita  
i hermetyczna. Potencjalnie bowiem istnieje możliwość, że Rosjanie mogą uzyskać 
dostęp do zagranicznych mediów. Jednak ostatnie wydarzenia w Rosji powiązane 
ze ściślejszą kontrolą Internetu w kraju, w połączeniu z wycofaniem licencji 
zagranicznych, znacznie utrudniają ten proces. W rezultacie nastąpiła szeroka 
akceptacja alternatywnej rzeczywistości dostarczonej przez media państwowe. 
Obecnie w Rosji praktycznie nie istnieją niezależne media, gdyż zostały skutecznie 
usunięte z rynku. Za granicą rosyjska wizja rzeczywistości nie musi być wiarygodna, 
ponieważ zadaniem armii „trolli” Kremla jest penetracja grupy docelowej niezależnie 
od wiarygodności. Rzecznik silnej obecności militarnej Rosji w cyberprzestrzeni, 
rektor Akademii Problemów Geopolitycznych, generał Leonid Iwaszow uważa, że 
operacje informacyjne muszą prowadzić ludzie, którzy wiedzą jak „dotrzeć  
z przekazem do kierownictwa poszczególnych państw na świecie, do ich 
establishmentów, a zwłaszcza jak zanieść naszą prawdę do mas”. Takich zadań nie 
mogą wykonywać zwykli wojskowi tylko „doświadczeni analitycy oraz wybitni 
przedstawiciele środowiska dziennikarskiego”. Iwaszow podkreślił, że nowe wojska 
muszą być „silne potęgą mózgów i znajomością techniki”, a ich zadaniem powinno 
być prowadzenie „operacji informacyjnych nie tylko na kierunku Rosja-Zachód, ale 
w wymiarze ogólnoświatowym”244 

 
Zakończenie 
Od kilkunastu lat ataki cybernetyczne stały się narzędziami władz Federacji 

Rosyjskiej, wykorzystywanymi w polityce międzynarodowej do wywierania presji  
i osiągania celów politycznych, gospodarczych i militarnych. Do ich prowadzenia 
korzystają z usług haktywistów oraz grup cyberprzestępczych, którzy są zdolni do 
prowadzenia szerokiego spektrum zarówno nieskomplikowanych, jak i bardzo 
zaawansowanych cyberataków, których koszty są względnie niskie a sprawcom 
trudno udowodnić winę. W rozwijaniu tych działań władze Kremla wykorzystują 
niejasności związane z interpretacją obowiązujących zapisów prawa 
międzynarodowego. Wszystko wskazuje na to, że cyberprzestrzeń jest wymiarem 
walki który w coraz większym stopniu będzie wykorzystywany w swoistej wojnie 
niekinetycznej. Warto podkreślić, iż walka informacyjna to zjawisko, które jest 
prowadzone zarówno w czasie wojny, jak i pokoju. Szeroko rozumiana przestrzeń 
informacyjna stała się teatrem permanentnej kooperacji negatywnej, której głównym 
celem jest nie tylko infrastruktura państwa, ale również świadomość społeczeństwa. 
Wskazać trzeba, że władze rosyjskie wykorzystują ją nie tylko w przestrzeni 
poradzieckiej, ale także jako oręż walki z podmiotami w globalnym środowisku 
międzynarodowym. Potwierdzeniem tego było ich zaangażowanie w wybory 
prezydenckie w USA w 2016 r.245 oraz we Francji w 2017 r.246.  
 
 

                                                           
244 Wasiuta O., Wasiuta S., dz. cyt., s. 243 
245 M. Isikoff, D. Corn, Rosyjaka ruletka. Jak Putin zhakował Amerykę I wygrał wybory za Donalda Trumpa, 
Wydawnictwo Agora. Warszawa 2018. 
246„Ręka Moskwy” miesza we francuskim kotle, plsputniknews.com-sputnik-rosja-francja-wybory, 
23.04.2017 (pobrano 14.07.2019 r.)  
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Streszczenie 
W pracy ukazano działania władz Federacji Rosyjskiej nakierowane na 

wykorzystanie nowych technologii teleinformatycznych w dążeniach do 
przywrócenia ich państwu utraconej wielkości. Ataki przeprowadzone w 2007 r. na 
Estonię miały czysto cybernetyczny charakter i stanowiły ogromne zaskoczenie nie 
tylko dla mieszkańców tego kraju, ale też całego świata. Zostały one określone 
mianem „pierwszej cyberwojny”. W kolejnym, 2008 r. rosyjskie cyberataki były 
elementem wojny konwencjonalnej, która toczyła się wówczas między Rosją  
a Gruzją. W ich prowadzeniu Rosjanie zdecydowanie dominowali nad Gruzinami, co 
pogrążyło Gruzję w opinii międzynarodowej. W 2014 r. Rosja zapoczątkowała wojnę 
przeciwko Ukrainie. Od jej początku do dzisiaj głównym jej elementem są cyberataki 
oraz walka informacyjna. Charakteryzują się one większą intensywnością, 
złożonością i wielowymiarowością w porównaniu z tymi, które wykonywano  
w poprzednich latach. Można więc mówić o ich rozwoju operacyjnym oraz  
o wzrastającej ich roli w sposobach rozwiązywania konfliktów z sąsiednimi 
państwami. Zdaniem autora Rosja, prowadząc ataki cybernetyczne wobec 
sąsiednich państw, testuje nowoczesne technologie teleinformatyczne jako środki 
walki, które stara się włączyć do swej imperialnej polityki zagranicznej i wojennej.  

 
Słowa kluczowe: Federacja Rosyjska, cyberprzestrzeń, pierwsza cyberwojna, 

cyberataki , wojna hybrydowa , wojna informacyjna  
 

Summary 
The workpresents the activities of the Russian Federation authorities 

aimedatusing new ICT technologies in their efforts to restore their country to its 
former size. The attacks carried out on Estonia in 2007 were purely cybernetic and 
were a huge surprise not only for the inhabitants of this country, but also for the 
whole world. They were referred to as "the first cyberwar". In the following, 2008, 
Russian cyber attacks were part of the conventional war between Russia and 
Georgia. Russians definitely dominated over Georgians, which plunged Georgia in 
international opinion. In 2014, Russia initiated the war against Ukraine. From its 
beginning to thisday, cyberattacks and the information struggle are its main 
elements. They are characterized by greater intensity, complexity and 
multidimensionality compared to those performed in previous years. Thus, we can 
speak of their operational development and their growing role in the ways of 
resolving conflicts with neighboring countries. According to the author, Russia, 
conducting cyberattacks against neighboring countries, istesting modern ICT as  
a means of combat,that it istrying to include in its imperial foreign and war policy. 
 

Key words: Russian Federation, cyberspace, the firstcyberwar, cyberattacks, 
hybrid war, information war 
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Anna KOŁODZIEJ, Jolanta KMIEĆ  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu  
 

UCZESTNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 
W OBOZIE KONCENTRACYJNYM W MANNHEIM SANDHOFEN 

 
 

KL Dachau, Konzentrationslager Dachau, założony został w 1933 roku  
w opuszczonej fabryce amunicji na obrzeżach miasta Dachau, leżącego na północ 
od Monachium. Przeznaczony był dla przeciwników politycznych reżimu 
nazistowskiego; na początku dla duchownych, świadków Jehowy, komunistów, 
socjalistów, chadeków. Później więziono tu Romów, Żydów i homoseksualistów. Był 
to „wzór” dla wszystkich kolejnych obozów koncentracyjnych. Od 1938 roku stał się 
ośrodkiem szkoleniowym dla innych obozów. W czasie wojny więziono tu księży, 
zakonników, diakonów, biskupów. Tutaj też byli więzieni profesorowie z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

Do KL Dachau trafił transport wziętych do niewoli powstańców warszawskich. 
Według badaczy Ernsta Kaislera i Michaela Knorna, więźniów było 3039. Transport 
był w dniu 13 sierpnia 1944 r.247. Dane z relacji i materiałów archiwalnych, na jakie 
powołują się autorzy książki, wskazują, że część więźniów pochodziła z wiejskich 
przedmieść Warszawy: z Powiśla i północno- wschodniej części Warszawy. Tam żyły 
głównie osoby prowadzące działalność na własny rachunek, głównie rzemieślnicy 
i handlowcy. Wśród jeńców najwięcej było robotników, urzędników, byli też rolnicy. 
Wśród wykwalifikowanych robotników byli tokarze, ślusarze, metalowcy. Najmniej 
było uczniów i przedsiębiorców. Jednak należy zauważyć, że jeńcy często podawali 
nazwy zawodów potrzebnych i poszukiwanych, aby uchronić się przed śmiercią. 

Jednym z wagonów w pociągu z Pruszkowa do Dachau, razem z powstańcami 
warszawskimi jechał Andrzej Korczak-Branecki (pseudonim Biały Bóbr, w skrócie 
Bóbr). Więźniowie byli przewożeni w wagonach bydlęcych. Orientowali się, gdzie się 
znajdują po nazwach tablic miejscowości, które mijali. Jego relacja: „przywieźli nas 
do Pruszkowa i od razu wzięli na halę numer 6248. Następnego dnia albo drugiego 
dnia załadowali nas około trzech i pół tysiąca osób w wagony towarowe bydlęce, 
zaplombowali. Na brekach były ustawione karabiny maszynowe i jechaliśmy  
w nieznane… w nocy, przy krzyku: Schnell! Raus!, szczekaniu psów, wyprowadzili 
nas z tych wagonów. To była noc. Przesiedzieliśmy na placu apelowym do rana, a 
rano ustawieni w piątki, maszerowaliśmy z apelowego placu do budynków. To był 
jeden ogromny budynek w Dachau. Najpierw trzeba było oddać wszystkie 
dokumenty, jakie się miało. Przeważnie nikt nie oddawał, ja oddałem legitymację 
szkoły powszechnej numer 34”249. 

Władysław Jarocki, który też był w tym transporcie, w swojej relacji przedstawia, 
że w transporcie byli sami mężczyźni, ale na miejscu wszystkim kazano rozebrać 
się do naga. Kilka dziewczyn wyszło, były one przebrane za mężczyzn - nie chciały 

                                                           
247 Ernst Kaisler, Michael Knorn "Wir lebten und schliefen  zwischen den Toten" s. 150 Campus Verlag 

Frankfurt/ New York 
248 Autor relacji mówi tu o obozie przejściowym Dulag 121 w Pruszkowie [J.K.] 
249 Muzeum Powstania Warszawskiego, archiwum historii mówionej, strony: /www.1944.pl/archiwum-

historii-mowionej/andrzej-korczak-branecki,1875.html 
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opuścić swoich chłopaków, chciały być z nimi do końca, gdyż wszyscy sądzili, że 
jadą do pracy. Zabrano je do obozowego burdelu, tak zwanego puffu250. 

Więźniowie musieli oddawać do depozytu wszelkie kosztowności, jakie mieli. 
Zegarki, obrączki, biżuterię wyrzucali wraz ze swoimi dokumentami. Niektórzy 
wartościowe rzeczy oddawali starszym więźniom w nadziei na pomoc w dalszym 
życiu obozowym. Później byli spisywani, następnie golono ich wszędzie, gdzie mieli 
włosy. Zaprowadzano pod prysznice i dalej do basenu z formaliną, która miała ich 
odkazić. Po tym wszystkim dostali pasiaki biało – niebieskie. Jak wynika z relacji 
więźniów, miały być robione z pokrzyw. Były to koszula, płaszcz i spodnie, do tego 
każdy otrzymał czerwony trójkąt z literą P i numer obozowy. Trójkąt musieli sami 
sobie przyszyć na płaszcz. Potem umieszczono ich w bloku obozowym na 
dwutygodniową kwarantannę. Byli oni więzieni w blokach 19 i 25. 

Po okresie kwarantanny znów był apel, na którym spisywano numery i zawody 
więźniów. Wśród spisujących byli cywile - dwóch, których widział później Edward 
Majewski w fabryce Daimler - Benz w Sandhofen. Szukano więźniów, którzy 
pracowali przy obróbce metalu, potrzebowano również pracowników znających się 
na pracy w budownictwie. Selekcji dokonywali cywile. Z jednych relacji wynika, że 
następnego dnia więźniowie zostali wywiezieni do Sandhofen, z innych relacji, że po 
tygodniu. W blokach wyczytywano numery więźniów, którzy mieli zostać 
przewiezieni do obozu koncentracyjnego w Mannheim Sandhofen.  

Pod koniec wojny było około 1000 podobnych podobozów koncentracyjnych. 
Obóz w Mannheim Sandhofen dla powstańców powstał 27 września 1944 r. w szkole 
Friedrichschule. Dziś jest to szkoła nazwana Gustav-Wiederkehr-Schule. W tym dniu 
przywieziono 1060 więźniów. Byli oni z Warszawy, ze wspomnianego transportu  
13 sierpnia 1944 roku. Obóz Mannheim - Sandhofen był podobozem obozu 
koncentracyjnego Konzentrationslagers Natzweiler Struthof w Alzacji. Został 
zbudowany w maju 1941 roku i był przeznaczony dla 1500 więźniów. We wrześniu 
1944 r. było tam jednak od 7000 do 8000 osób. Pochodziły one z łapanek. 
Większość rodzin do tej pory nie wie, gdzie byli wywiezieni ich najbliżsi. Miało to 
służyć zastraszeniu ruchu oporu, zaspokojeniu rynku pracy. Żołnierze SS 
otrzymywali za każdego więźnia wynagrodzenie a firmy miały tanią siłę roboczą. 
Wśród więźniów było 18 narodowości. Pracowali w kamieniołomach, w 
prymitywnych warunkach. Większość z nich nie przeżywała. Kobiety były też 
ofiarami badań pseudonaukowych. Gdy przywieziono do Sandhofen więźniów z 
Warszawy, obozowi Konzentrationslagers Natzweiler Struthof podlegały jesienią w 
1944 podobozy: 

Asbach, Bad Rappenau, Bensheim-Auerbach, Bisingen, Calw, Cochem-Bruttig, 
Darmstadt, Dautmergen, Deutschoth, Dormettingen, Echterdingen, Ellwangen an 
der Jagst, Erzingen, Frommern Geisenheim, Geislingen an der Steige, Hailfingen, 
Haslach, Hayingen , Heilbronn-Neckargartach, Heppenheim, Hessental, Hüsseren-
Wesserling, Iffezheim ,Kochendorf, Leonberg, Longwy-Thiel, Mannheim-Sandhofen, 
Markirch, Metz, Mühlhausen, Neckarbischofsheim, Neckarelz 1 und 2, 
Neckargerach, Oberehnheim, Pelters, Rastatt, Sandweier, Schömberg, 
Schörzingen, Schwindratzheim, Sennheim, Spaichingen, Treis, Unterriexingen, 
Unterschwarzach, Vaihingen an der Enz, Walldorf, Wasseralfingen251 

Faszystowskie Niemcy potrzebowały robotników, a coraz więcej niemieckich 
mężczyzn było powołanych do służby wojskowej. Zapotrzebowanie na siłę roboczą 

                                                           
250 Katzbach oboz widmo Ośrodek Karta, s. nr 9, Warszawa 2016 
251 Wiadomości ze strony http://www.kz-gedenkstaette-sandhofen.de/ 

https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/podobozem
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/oboz
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/koncentracyjnego
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/maj
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/rok
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/i
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/ył
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/przeznaczony
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/dla
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/więźniów
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/We
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/wrześni
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/r.
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/yło
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/tam
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/jednak
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/od
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/do
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/osó
http://www.kz-gedenkstaette-sandhofen.de/


 

103 
 
 

uległo zwiększeniu w grudniu 1941 roku po nieudolnej kampanii wojennej w ZSRR. 
Rzesza potrzebowała siły roboczej do przemysłu zbrojeniowego. Wzięci do niewoli 
niemieckiej jeńcy byli więzieni w obozach przejściowych a później przewożono ich 
do Rzeszy – pracowali dla przemysłu wojennego, gdyż zapotrzebowania wojska były 
ogromne. Byli oni tanią siłą roboczą, dlatego powstawały obozy pracy nawet  
w środku miasta, tak jak w przypadku Frankfurtu nad Menem czy w Mannheim-
Sandhofen. 

Podczas II wojny światowej zagraniczni robotnicy przymusowi byli także 
częścią codziennego życia w Mannheim. Korzystały z ich niewolniczej pracy takie 
firmy jak Lanz (dziś John Deere) i Daimler-Benz (dziś Daimler-Chrysler). Pracowali 
także przy sprzątaniu po bombardowaniu lub przy budowie bunkrów. Tu dodać 
należy, że pracowali oni także w gospodarstwach rolnych. Często rolnicy 
wypożyczali sobie takich robotników - tak wynika z relacji świadków. Tu należy 
dodać, że obawiano się Polaków, szczególnie tych z transportu z Warszawy – 
powstańców. 

Powstańcy zostali przywiezieni pociągiem towarowym do Sandhofen w dniu  
27 września 1944 roku. We wszystkich relacjach - jedno wszędzie się zgadza -  
w tym dniu był deszcz i było też bardzo zimno, więźniowie zmokli, część po 
przyjeździe chorowała i umierała. Mieli do ubrania tylko to, co dostali w Dachau. Tu 
dostali nowe numery i na drugi dzień poszli do pracy. Na pierwszym apelu 
powierzono funkcje obozowe tym, którzy znali język niemiecki. Potem wszystkich 
umieszczono w szkole. Stłoczono ich w 16 salach lekcyjnych na pierwszym i drugim 
piętrze budynku. Szkoła była ogrzewana. Obóz w Mannheim-Sandhofen mieścił się 
w centrum miasta - szkoła nie była przygotowana na przyjęcie więźniów. W salach 
były dwupiętrowe łóżka, nie było sienników słomianych ani poduszek wypchanych 
słomą. Więźniowie spali na gołych deskach. Koce i poduszki dostali wszyscy SS-
mani i funkcjonariusze obozowi. Nie wszyscy więźniowie dostali koce. Jeśli już były, 
to spali po dwóch pod jednym. W ciągu kilku dni zorganizowano kuchnię. Apele 
odbywały się na placu szkolnym. Z okien mieszkalnych można było wszystko 
widzieć - mieszkańcy miasta byli biernymi świadkami katorgi więźniów, nie mogli nic 
zrobić, za pomoc groziła im śmierć. Rano odbywało się wydzielanie kawy  
i formowanie kolumny oraz liczenie na głos więźniów i wymarsz do pracy. Nie było 
stałych godzin wyjścia, przeważnie więźniowie wychodzili o godzinie 5, aby na 
godzinę 6 dojść do zakładu. 

Na początku powstania obozu na ochotnika funkcyjnego zgłosił się Polak 
znający perfekt niemiecki, Sznajder. Został on obozowym tłumaczem i kapo.  
W Buchenwaldzie pod koniec wojny, starzy weterani obozowi wymierzyli mu karę za 
zbrodnie, jakich dopuścił się w Sandhofen. To nazwisko znajdujemy też na liście 
więźniów obozu w Mannheim -Sandhofen252. 

Prawie wszyscy więźniowie zakwaterowani w szkole Friedrichschule  
w Mannheim-Sandhofen byli Polakami, wywiezionymi podczas powstania 
warszawskiego. Aby utrzymać rygor więzienny i higienę, sprowadzono 6 niemieckich 
kapo i jednego lekarza. Było to 7 października 1944 roku. W dniu 20 października 
1944 roku SS-mani wzmocnili służby nadzoru, było ich teraz od 50 do 60 osób. Do 
obsługi obozu przydzielono 15 więźniów, najważniejszy był starszy obozu. Pracowali 
oni w kuchni (było 3 kucharzy), maszynowni, naprawiali obuwie i odzież strażników, 
wykonywali zadania specjalne. Był również sanitariusz z pomocnikiem. Nie byli oni 

                                                           
252 Na końcu artykułu zamieszczono listę znanych z imienia i nazwiska więźniów. 
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delegowani do ciężkiej pracy w fabryce. SS-Oberscharführer Christian Ahrens 
odpowiadał za codzienne czynności obozu. Przez więźniów nazywany był Faja, 
ponieważ ciągle palił fajkę. W dniu 20 października oficjalnie zarejestrowano  
w obozie pierwsze zgony. Jak wynika z relacji świadków, pierwszy zgon był zaraz 
przy przyjeździe więźniów. Już w trakcie drogi jeden z więźniów zmarł. Ten fakt jest 
obecny w relacjach ocalałych świadków, a nie jest to odnotowane w urzędowych 
dokumentach. Z początkiem zimy więźniowie zaczynają chorować: ciała zaczynają 
im puchnąć. Ten, kto ma te objawy, po kilku dniach umiera. Słabszym, bardziej 
schorowanym, na ciele pojawiają się guzy, po kilku dniach zaczynają puchnąć, w 
nich pojawia się ropa, sprawia to ogromny ból. W obozie był brak fachowej opieki 
medycznej. Więźniów leczył francuski sanitariusz a jego pomocnikiem stał się Polak, 
Szymański. Guzy leczono poprzez ich wycięcie zwykłymi nożyczkami. Z ran leci 
krew i ropa, brakuje środków dezynfekcyjnych, rany są opatrywane papierowymi 
bandażami. Często więźniowie mdleją przy takim zabiegu, potem są cuceni 
kopniakami i muszą wracać do pracy. Jak podają świadkowie, ból był straszny, 
utrudniał pracę a spowolnienie jej równało się dodatkowym biciem przez strażników. 
Coraz gorsze wyżywienie, mróz, brak odzieży i obuwia jest przyczyną częstszych 
przeziębień a później zapaleń płuc. Od przyjazdu z Dachau więźniowie nic nie 
dostali do ubrania. Mieli postrzępioną i podartą odzież, zbierali papiery i szmaty, aby 
wkładać pod nią, bo dawało im to więcej ciepła. Jak pisze w swoim pamiętniku 
Edward Majewski: „ciała są wyczerpane, paznokcie nie rosną, broda też, podatni są 
na wszystkie choroby”. W aktach miejskich urzędu stanu cywilnego w Sandhofen są 
dokumenty świadczące o 22 zmarłych. Za główną przyczynę zgonu podaje się 
zapalenie płuc. 

Na początku wyżywienie w Mannheim-Sanhofen było lepsze niż w Dachau, były 
większe porcje chleba. Na śniadanie więźniowie dostawali kawę z cukrem, na 1 litr 
napoju 1 łyżka cukru. Na obiad były zupy, przeważnie z liści buraka cukrowego, 
brukwi czy też była zupa mączna nieznana w Polsce. Kolacja to kawa bez cukru, 
174 lub 176 kilograma chleba, 10 gram margaryny, pełna łyżka marmolady, rzadko 
10 gram szmalcu. Wszystko to było dawane więźniom bez wagi, bez miar. Jedynie 
sprawiedliwie mierzono margarynę, bo była ona w kostkach- dzielono ją na równe 
części. Ale później racje żywnościowe były coraz mniejsze, także dochodziło do 
tego, że cieszono się z drogi powrotnej do szkoły, bo można było coś po drodze 
znaleźć do jedzenia - żaby, mlecze czy ślimaki. 
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Rysunek 1. Rysunek M. Wiśniewskiego, świadka tamtych wydarzeń. 
Źródło: http://www.kz-gedenkstaette-sandhofen.de/ 
 

Relacja Kajetana Kosińskiego: „Kiedy nas prowadzili do pracy, człowiek cieszył 
się, jeśli znalazł na ścieżce jakiegoś ślimaka. Raz przechodziliśmy koło 
gospodarstwa i zobaczyłem psa przy budzie, a przed nim miskę z żarciem. 
Dopadłem do niej. Niemiec strzelił za mną, ale dobiegłem i złapałem miskę tego psa. 
Może strzelił na postrach, może nie chciał mnie trafić”253. Wychodząc do pracy, 
dostawali porcje na śniadanie i kolację - zjadali od razu. Jak wynika z relacji, porcje 
były głodowe. Oprócz głodu więźniom dokuczało zimno, nie mieli nic oprócz 
przydzielonych pasiaków a za próby włożenia papieru pod spód ubrania karano 
biciem lub kazano umęczonym więźniom robić ćwiczenia gimnastyczne - żabki. 
Papier chronił przed wiatrem, osłaniał ciało przed szybkim wyziębieniem organizmu. 

Po przyjściu z pracy więźniowie brali chleb i kawę i rozchodzili się do swoich 
sal. Potem były kary - często za przestoje w pracy. Były to bicia, żabki, skoki. To 
odbywało się na podwórku, które często było zabłocone, więc więźniowie w błocie 
byli karani. Głównie było to bicie kijem - 15 uderzeń. Wykonawcami byli sami 
więźniowie starsi rangą- kapo lub starszy obozowy. Wszystko to odbywało się na 
boisku, mieszkańcy widzieli z okien, co dzieje się w obozie. Zarówno apele były 
codziennie, jak i kary; czasami były kary dla wszystkich bez podania powodu. 
Więźniowie pamiętali dobrze starszego obozu Karlusa, on bił ich za wszystko, 
szczególnie katował za noszenie pod ubraniem papieru - miało to ogrzać więźnia. 
Panowała odpowiedzialność zbiorowa - za noszenie papieru pod ubraniem wszyscy 
więźniowie byli karani niezależnie czy jedna osoba miała go, czy więcej. Wszyscy 
musieli stać na baczność. Ta kara była motywowana brakiem przestrzegania zasad 

                                                           
253 Tamże, s. 10 

http://www.kz-gedenkstaette-sandhofen.de/
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higieny, co było absurdalne w tych warunkach i jedynie świadczyło o sadyzmie. 
Czasami apel trwał nawet do 2 godzin niezależnie czy padał śnieg, czy deszcz. 
Niemieccy oficerowie nie znęcali się nad więźniami oprócz jednego kulawego  
w mundurze lotniczym. To on stał przy drzwiach, gdy wychodzili na apel czy do pracy, 
bił ich bez powodu pasem ze sprzączką. Tego bicia bali się najbardziej. 

 

Rysunek 2. Rysunek M. Wiśniewskiego, świadka tamtych wydarzeń.   
Źródło: http://www.kz-gedenkstaette-sandhofen.de/ 

 
W obozie odbyła się egzekucja. Któryś z niemieckich pracowników doniósł do 

wyższych władz Rzeszy, że więzień polski sabotuje pracę w fabryce. Sprawa 
znalazła swój finał w Berlinie. Na podstawie wydanego tam wyroku mężczyznę 
powieszono na apelu, świadkami byli więźniowie i przechodzący obok szkoły 
mieszkańcy miasta. Jak wynika z relacji ocalałych świadków, nie był to żaden 
sabotaż, Kraiński, tak się nazywał skazaniec, chciał jak najszybciej wrócić do domu, 
miał dzieci i nie myślał o żadnej walce, liczył dni do wyswobodzenia obozu. Przed 
wykonaniem kary odbył się apel, wezwano więźnia, SS-mani policzkowali go i pobili 
kolbami, potem przez 2 dni trzymali bez jedzenia i picia w latrynie. W dniu 4 stycznia 
1945 roku około godziny 13 odbył się apel, według innych relacji około godziny  
11. SS-man odczytał wyrok, Kraiński został skazany na śmierć przez powieszenie  
w imieniu Trzeciej Rzeszy za sabotaż. Wyrok podpisł Gruppenführer Müller, szef  
IV Biura w Głównym Biurze Bezpieczeństwa Rzeszy. Wokół zebrali się ludzie, wśród 
nich było wiele dzieci. Cała ulica była pełna gapiów. SS-mani mieli w obowiązku 
rozpędzenie ciekawskich. Jedna z przyglądających się osób zemdlała. Skazany miał 
około 35 lat. Ocaleni więźniowie mówili, że często wspominał swoje dzieci, a miał 

http://www.kz-gedenkstaette-sandhofen.de/
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/Müller
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/szef
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/IV
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/Biura
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/w
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/Głównym
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/Biurze
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/Bezpieczeństwa
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/Rzeszy
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ich dwójkę. Marian Krainski miał numer obozowy 94393, pochowany został na 
cmentarzu żydowskim w piątym rzędzie w grobie nr 1254. 

Skazany pracował na tokarce i szlifował osie, 30 sztuk z nich było zbyt małych, 
kierownictwo napisało raport do Berlina o rzekomym sabotażu. Wyrok został wydany 
bez przeprowadzenia śledztwa, sami Niemcy byli oburzeni takim podejściem do 
sprawy. Zygmunt Przygoda miał również tego samego mistrza, co skazany za 
sabotaż Kraiński. Z jego relacji wynika, że Niemiec nigdy nie wyzywał ich od 
bandytów, rozmawiał z nimi. Było to do momentu, gdy dwaj jego synowie zostali 
zabici na wojnie, potem bardzo się zmienił. Nie był tak serdeczny jak wcześniej. 

 

Rysunek 3. Rysunek M. Wiśniewskiego, świadka tamtych wydarzeń. 

Źródło: http://www.kz-gedenkstaette-sandhofen.de/ 

Do fabryki, w której pracowali, było około 5 kilometrów. W relacji Biernackiego 
ten odcinek drogi wynosił 7 kilometrów.255 Była to fabryka Mercedes-Benz. 
Więźniowie pracowali po 10 godzin na stojąco, głównie przy fryzjerkach - według 
relacji Władysława Jarockiego było to 12 godzin dziennie256. On też podaje, że droga 

                                                           
254 Akta z archiwum Bad Alorsen nr 70535672 
255 Katzbach obóz widmo s. 10 
256 Tamże, s. 10 

http://www.kz-gedenkstaette-sandhofen.de/
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wynosiła 7 kilometrów. Droga do pracy była też i katorgą więźniów opluwano. 
Mieszkańcy wyzywali Polaków od świń i bandytów. 

Praca więźniów odbywała się w 3 halach, produkowano od 100 do 110 aut 
dziennie. Produkcja była przerywana ze względu na alianckie naloty. Na czas nalotu 
więźniowie byli przenoszeni do schronów przeciwlotniczych. Dzienna zmiana była 
od 6 rano do 18, wieczorna od 18 do 6 rano. Według więźniów nie było różnicy czy 
pracowali w dzień, czy w nocy. Na obu zmianach były te same nieludzkie warunki 
pracy, do tego dochodziły naloty, czasami kilka razy w ciągu doby. Trzeba 
zaznaczyć, że były to naloty dywanowe. 

Więźniów wypożyczano, pracowali w gazowni w Lutzenburgu przy 
odgruzowywaniu po nalotach. Stanowili tanią siłę roboczą. Był to lukratywny interes 
dla SS i dla przedsiębiorstw. 

Nocna zmiana została wprowadzona na krótko przed bombardowaniem 
Sandhofen. Więźniowie obsługujący taśmę pracowali w nocy, pracownicy przy 
maszynach wykonywali swoje prace w dzień. Wśród pracowników załogi fabryki byli 
bardzo brutalni mistrzowie i brygadziści, zachowywali się tak samo jak SS-mani. Bili, 
krzyczeli, szczególnie, gdy taśma produkcyjna wolniej pracowała. Wyróżniał się 
wśród nich mistrz nadzorujący taśmę montażową. Gdy strażnicy zobaczyli, że 
więźniowie stoją, nie pracując, bito ich kolbami. Bito ich też za to, że byli za długo  
w toalecie. Kary wymierzano im na wieczornym apelu. Edward Majewski wspomina, 
że wśród pracowników niemieckich byli ludzie, którzy pomagali więźniom, ryzykując 
swoje życie. Za pomoc groziła im kara obozu koncentracyjnego. On miał majstra, 
który dzielił się z nim swoim śniadaniem przyniesionym z domu. Kawałki chleba 
wkładał w szmaty, służące do czyszczenia rąk wysmarowanych w oleju. Często były 
to też kawałki jabłka czy bułki. Niestety nie zna on imienia tego robotnika, ale jak 
sam oznajmił, dało mu to siłę przetrwania i wiarę w ludzi. Było to niezbędne, aby 
przeżyć katorgę257. 

                                                           
257 Tamże, s. 10; także: http://www.kz-gedenkstaette-sandhofen.de/   
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Rysunek 4. Zeichnung von Mieczyslaw Wisniewski - Grund- und Hauptschule 
Źródło: http://www.kz-gedenkstaette-sandhofen.de/ 

 
Więźniowie po przyjściu do szkoły-miejsca kwaterunku - kładli się spać, byli 

wyczerpani, zziębnięci i głodni. Często byli budzeni krzykami i hałasem przez 
starszego obozu lub kulejącego SS-mana. W dniu 15 grudnia był nalot, w wyniku 
którego zbombardowano szkołę, budynek został uszkodzony. Trzech więźniów 
zginęło, było wielu rannych258. Według relacji więźniów zabitych było o wiele 
więcej259. Więźniowie z trudem wydostali się na zewnątrz. „Budynki naokoło szkoły 
też zostały zniszczone, podobnie jak i kuchnia obozowa. Resztki kolacji znalazły się 
na ziemi, wygłodniali więźniowie zjadali te resztki z asfaltu, jedli jak najszybciej, aby 
jak najwięcej zjeść. Był tam też chleb - rozrywali go na kawałki i szybko zjadali. Byli 
tak wygłodniali” - relacja Edwarda Majewskiego260. 

Więźniowie od 16 grudnia byli zakwaterowani w bunkrze na terenie zakładu. 
Nie było tam toalety, brak było miejsca - więźniowie byli stłoczeni, upchani do granic 
możliwości. Nie było miejsc do spania, siedzieli na betonie lub nawet stali całą noc. 
Więźniowie w strasznych warunkach spędzili kilka dni - woda w piwnicy, mokra 
ziemia, spanie w mokrych ubraniach. 

Posiłki były przywożone na teren zakładu. W dniu 23 grudnia uciekło z obozu  
2 więźniów, byli to W. Kostrzewski i Jan Pielak. Ucieczka była zaplanowana przez 
13 osób, jednak tylko ta dwójka się zdecydowała. Kostrzewskiego złapano pod 

                                                           
258 http://www.kz-gedenkstaette-sandhofen.de/   
259 https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/andrzej-korczak-branecki,1875.html 
260 http://www.kz-gedenkstaette-sandhofen.de/   
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Bambergiem, wyroku śmierci nie wykonano. W tym dniu 200 najsłabszych i ciężko 
chorych więźniów jak i rannych po amerykańskich nalotach przetransportowano do 
obozu Vaihingen, do "Krankenlager Vaihingen”, obozu koncentracyjnego  
w Vaihingen. 

W dniu 24 grudnia odczytano numery - 394 osoby zostały przetransportowane 
do Buchenwaldu. Z relacji Majewskiego wynika, że dotarli tam 26 grudnia, dostali na 
drogę 1 chleb na 4 osoby. W wagonach było zimno, wręcz lodowato. W trakcie drogi 
było bombardowanie, więźniowie zostali zamknięci w wagonach. SS-mani 
poukrywali się a więźniów zostawili. Po nalotach transport stał, dlatego tak długo 
jechali do Dachau. W trakcie tej drogi wielu z nich zmarło. „W Buchenwaldzie znowuż 
dostałem nowy numer 99055, znowuż kwarantanna i po kwarantannie w styczniu 
wywieźli nas z Buchenwaldu do Frankfurtu nad Menem. Tam pracowaliśmy  
w fabryce Adlera i to było do początku marca 1945 roku”261. 

Pozostali w obozie Mannheim-Sandhofen dostali podwójną porcję zupy 
chlebowej, ponieważ wywiezieni więźniowie nie zdążyli zjeść tego posiłku. Była to 
ich kolacja wigilijna. Było cicho, niektórzy płakali, połykając ten gorzki posiłek. Był to 
zepsuty ugotowany chleb. Wigilię spędzili w bunkrze: dwa dni bez picia, mycia  
i jedzenia. W bunkrze było cieplej niż na zewnątrz, to uratowało niektórych więźniów 
od przeziębień i śmierci z zimna, bo temperatury na zewnątrz były poniżej zera 
stopni. 

Po Wigilii spędzonej w bunkrze wracają do Sandhofen, zostają zakwaterowani 
też w budynku szkoły - Alte Schule w Sandhofen. Jest to mniejszy budynek, 
wcześniej mieszkali tam jeńcy z Włoch. Jest ich już o połowę mniej. W Nowy Rok 
więźniom przeprowadzono dezynsekcję, gdyż panowała wszawica. 

Naloty były coraz częstsze i ten budynek też został uderzony bombą, było to 
pierwszego lutego 1944 roku. Wejście do piwnicy zostało zablokowane przez gruz 
budynku, więźniowie sami musieli odgruzować piwnice, aby mieć gdzie spać. Tam 
też była woda, która wypływała z pękniętych rur. Ściany były mokre, do tego woda 
kapała z sufitu. Więźniowie spali w mokrych ubraniach, w których na drugi dzień szli 
do pracy. 

Więźniowie nie przeżyliby dalszych nocy w takich warunkach, dlatego 
dowództwo obozu podjęło decyzję o stworzeniu oddziału stolarzy i oddziału do 
odgruzowania budynku starej szkoły, w której początkowo mieszkali. Do tego 
zadania było przydzielonych dwóch esesmanów, aby pilnować więźniów. Grupa ta 
starała się o jak najlepsze warunki mieszkania dla siebie i dla współwięźniów, 
wiedząc, że dłużej w mokrych piwnicach nie przeżyją. Tu już nie są bici, są lepiej 
traktowani, dostają też lepsze wyżywienie. Po kilku dniach budynek był na tyle 
gotowy, że więźniowie mogli się przeprowadzić - było to na początku lutego. Okna 
były zabite deskami, było wiecznie ciemno, ale oni tylko przychodzili się przespać, 
gdyż większość czasu spędzali w fabryce. Grupy remontowe zostały na nowo 
wcielone do pracy w fabryce. W styczniu występowały minusowe temperatury, nawet 
do minus 17 stopni Celsjusza, to była wyjątkowa zima jak na ten klimat. Od lat nie 
było w tych regionach tak zimnych dni. Dla więźniów jest to szczególnie uciążliwe, 
nie mają ani obuwia, ani odzieży. Słabi umierają. Relacja Edwarda Majewskiego: „Bo 
to, przez co przechodzimy, przekracza granice ludzkiej wytrzymałości. Ale jest tam 
coś, co każe nam żyć dalej w nadziei, że pewnego dnia nadejdzie godzina wolności. 
To jest łaska Boża, do której modlę się całym sercem, gdy leżę na pryczy w obozie. 

                                                           
261 Relacja: Andrzej Korczak-Branecki, https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/andrzej-korczak-

branecki,1875.html 
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Ta nadzieja jest karmiona nalotami aliantów, które mogłyby szybciej zakończyć 
wojnę”.  

Coraz częściej występowały przestoje, spowodowane amerykańskimi nalotami. 
Więźniowie byli wychudzeni i osłabieni, do tego dochodziły wszechobecne wszy. 
Panowała wśród Niemców nerwowa atmosfera, więźniowie za byle opóźnienie byli 
sadystycznie katowani. Starsi strażnicy czy niemieccy robotnicy mieli w większości 
lepszy stosunek do więźniów, pozwalając im rozpalać ogniska, podczas pracy na 
zewnątrz zakładu, ale młodzi SS-mani niszczą takie ogniska, biją więźniów. 
Produkcja coraz częściej się zatrzymuje, więźniowie wtedy schodzili do schronu, po 
nalotach sprzątali zniszczony teren. 

W połowie lutego część więźniów została przetransportowana do Kochendorfu. 
Słabi i chorzy w liczbie 94, głównie na płuca, zostali wywiezieni 8 marca 1945 roku 
do obozu Vaingen, zwanego szpitalem - była to umieralnia dla więźniów. 

W dniu 20 marca więźniowie nie poszli do pracy. Coraz głośniej było słychać 
zbliżający się front. Niemcy obawiali się powstańców, dlatego wzmocnili ogrodzenie 
obozu. W dniu 22 marca na apelu padł rozkaz ewakuacji obozu. Analizując dane  
i relacje więźniów, widać, że data ta jest sporna, również daty tej nie podaje strona 
muzeum obozu w Kochendorfie, wskazuje się tylko połowę marca jako termin 
ewakuacji. Po apelu więźniowie zabrali swoje koce i miski do jedzenia. Potem 
kolumną przemaszerowali do dworca a stamtąd pociągiem towarowym po 40 osób 
w każdym wagonie. Wywieziono ich do Dachau. Ci, co przeżyli drogę i doczekali się 
wejścia wojsk amerykańskich, zostali wyzwoleni 30. kwietnia 1944 roku. 

 
ANEKS 
Obóz w Kofendorfie powstał w styczniu 1944 roku obok kopalni soli, która 

została przekształcona w fabrykę zbrojeniowa. We wrześniu przywieziono tu 
pierwszy transport więźniów, byli wśród nich Żydzi węgierscy z obozu Auschwitz-
Birkenau. Warunki pracy były bardzo ciężkie, panowała bardzo wysoka 
śmiertelność. Ci, którzy nie byli już zdolni do pracy, zostawali przewożeni do obozów 
koncentracyjnych Vaihingen i Dachau262. 

Potrzebowano tam ludzi do pracy, dlatego przetransportowano więźniów  
z Mannheim-Sandhofen do Kochendorfu. Wśród nich był więzień Jerzy Kubicki, 
który w swojej relacji opisuje obóz jako mały, ale niebezpieczny, budynki więzienne 
były bez okien, ale miały otwory wentylacyjne. Więźniowie zaraz po wejściu do 
obozu byli bici przez SS-mannów, wprowadzani do łaźni, gdzie musieli przejść zimny 
prysznic, potem przechodzili do innego baraku, gdzie czekali na zwrot 
zdezynfekowanej odzieży. Musieli odbyć kilkudniową kwarantannę, dostawali koce, 
ale spali na deskach bez materacy. Część z nich bardzo szybko zmarła z powodu 
przeziębienia i wychłodzenia. Codziennie przed pracą odbywały się apele, potem 
więźniowie szli do pracy w kopalni soli, tam przygotowywali halę do produkcji 
zbrojeniowej. Praca była bardzo ciężka, trzeba odkuwać i zbroić podłogi, budować 
szyny. Nie wszyscy więźniowie wytrzymywali tempo pracy. Niemcom zależało na 
czasie, dlatego wprowadzili dwie zmiany: dzienną i nocną. Wśród esesmanów słynie 
z nienawiści Niemiec ubrany w mundur sił powietrznych i biały szal. Często atakuje 
więźniów bez powodu i uderza ich, dopóki nie upadną nieprzytomni. Potem odchodzi 
i pogwizduje. Życie w obozie jest bezlitosne, nie ma kolegialności, więźniowie 
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zachowują się jak dzikie wilki - porównanie Kubickiego - jest walka o kawałek chleba, 
o przeżycie263. 

Słynny był tam Richard Mauer. Kto dostał się do jego komanda, przeżywał 
horror, bił on więźniów i do tego używał psa, który rozszarpywał swoją ofiarę. Inny  
z oprawców to Joseph Kaiser, słynny z bicia więźniów kolbą i żelaznym kijem264. 

Wśród więźniów był przyszły malarz i grafik Mieczysław Wiśniewski265, miał  
19 lat, kiedy przybywał w tym obozie. Pracował bardzo ciężko, musiał wykopywać 
razem z innymi więźniami tunel, którym później wjeżdżać będą ciężarówki. 
Więźniowie muszą wynosić kamienie na zewnątrz, przygotowywać drogę dla 
ciężarówek wewnątrz kopalni. Potem Wiśniewski został przeniesiony do oddziału 
śmierci, zakopywał zmarłych więźniów, w tym trzech kolegów z powstania. 

Kochendorf - 28 marca - więźniowie dowiadują się na rannym apelu o ewakuacji 
obozu. Najsłabsi i chorzy zostaną podwiezieni do stacji kolejowej  
i przetransportowano ich pociągami towarowymi do Dachau. Po 100 więźniów 
tłoczonych jest w jednym wagonie. Jechali 4 dni bez picia i jedzenia, pociąg 
nieregularnie zatrzymuje się, więźniowie usuwali zmarłych z wagonów. 2 kwietnia 
przyjeżdżają do Dachau. 

Więźniowie pozostawieni w obozie Kochendorf -1500 osób - dowiadują się też 
na apelu, że mają opuścić obóz. Dostają instrukcję- mają iść w kolumnie 
pięcioosobowej, trzymając się za ręce. Kto będzie opóźniał masz lub będzie uciekał, 
zostanie zastrzelony. SS-mani przynoszą chleb, ale rozdawanie go za długo trwa, 
dlatego zaczynają rzucać do więźniom. Jest to walka o życie, kto złapie i utrzyma 
bochenek, ten będzie miał siły, aby iść. Była to walka o każdą cząstkę chleba, 
więźniowie bili się, wywracali się w błoto, każdy chciał żyć, chciał mieć część tego 
bochenka. Z tej walki śmiali się SS-mani, była to dla nich świetna zabawa – relacja 
Jerzy Kubicki. Pamiętnik. Ci, którym udało się złapać chleb, szybko zjedli, bo jeden 
drugiemu by zabrał i zjadł. Więźniowie musieli pchać 4 wozy konne, dwóch z przodu, 
dwóch z tylu i po bokach. Na wozach była amunicja i rzeczy SS-mannów, była też  
i żywność. Ale więźniowie przez 4 dni nic nie dostali do jedzenia. Mijali wsie, ale gdy 
chłop dał więźniowi chleb, więzień został od razu zastrzelony. Więźniowie szli  
w obstrzale ataków amerykańskich. Dawała to im nadzieję na koniec niewoli. Gdy 
okazywali swoją radość z powodu widoku alianckich samolotów, byli zabici przez 
strzał w tył głowy. 

Jak żywe trupy, więźniowie ciągną się po ścieżce w pięcioosobowych rzędach 
i są zmuszani do szybszego marszu przez dobrze odżywionych żołnierzy SS. Aby 
szli szybciej, bito ich pałkami i karabinami. Każdy, kto upadnie z wycieńczenia, 
zostaje pobity na śmierć lub zastrzelony. Ciała są zakopane na poboczu drogi. 
Celem marszu więźniów jest obóz koncentracyjny Dachau. Ponieważ obóz nie 
został jeszcze wyzwolony przez wojska alianckie, stał się swego rodzaju centrum 
przyjęć dla transportów więźniów z całego kraju. 

                                                           
263 www kz-kochendorf.de; więcej: tekst oparty na pamiętniku Jerzego Kubickiego w publikacji Heinz 

Risel.   "KZ in Heilbronn - Das 'SS-Arbeitslager Steinbock' in Neckargartach" ;Selbstverlag, 1987. 
264 Więcej: Klaus Riexinger und Detlef Ernst :Vernichtung durch Arbeit - Rüstung im Bergwerk: Die 

Geschichte des Konzentrationslagers Kochendorf - Außenkommando des KZ Natzweiler-Struthof:-
Silberburgverlag, 2003 

265 Prace Mieczysława Wiśniewskiego możemy zobaczyć w muzeum obozu w Manheim, sa one 
poświęcone losom więźniów w obozie Mannheim-Sandhofen i Kochendorf. Więcej informacji na temat: 
Klaus Riexinger und Detlef Ernst w "Vernichtung durch Arbeit - Rüstung im Bergwerk. Die Geschichte 
des Konzentrationslagers Kochendorf - Außenkommando des KZ Natzweiler-Struthof" 
(Silberburgverlag, 2003) 
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Wyczerpani więźniowie musieli dźwigać rzeczy SS-mannów, pchać wozy 
wypełnione ich rzeczami. Każdego dnia pokonują około 20 kilometrów i początkowo 
spędzają noc na polu lub w lesie, później głównie w stodołach lub chatach. Raz po 
raz niektórzy więźniowie załamują się z głodu i słabości. Natychmiast SS-mani biją 
ich pałkami lub strzelają do nich na środku drogi. Więźniowie w tylnych rzędach 
kolumny muszą nieść łopaty i grzebać swoich zmarłych towarzyszy przy drodze. 
Reakcje mieszkańców wiosek są diametralne różne: jedni gospodarze pomagają, 
zostawiają jedzenie w stodołach, inni, gdy widzą uciekających więźniów, sami ich 
łapią i oddają w ręce SS-mannów, a ci ich rozstrzeliwują na miejscu. Trzem polskim 
więźniom udało się uciec, gospodarz dał im jedzenie i ubrania. Takie sytuacje jednak 
zdarzały się wyjątkowo rzadko. Więźniowie są coraz słabsi, byli już osiem dni  
w marszu po opuszczeniu Kochendorfu. SS organizuje pociąg, którym mieli pokonać 
ostatni odcinek do Dachau. Padał deszcz, więźniowie siedzieli upchani razem i byli 
całkowicie przemoczeni deszczem, siedzieli w kałużach w otwartych wagonach 
towarowych. 

Po 100 byli wtłoczeni do wagonu, z braku miejsca w dalszej podroży będą 
siedzieli na zmarłych towarzyszach. Przed dotarciem do celu więźniowie musieli 
przesiąść się do zamkniętych wagonów. Razem z więźniami z obozu 
koncentracyjnego KZ Hessental mają zostać przewiezieni ze stacji w Schwäbisch 
Hall-Hessental pociągiem do Dachau. Tam czekali trzy dni na tych więźniów, byli 
zamknięci w wagonach, nie mieli nic do picia ani do jedzenia. W tym czasie 
więźniowie umierają z głodu i pragnienia. Przybili więźniowie zostali też upchani do 
tych samych wagonów. 

Po wyruszeniu lokomotywa zostaje zniszczona przez nisko lecące samoloty, 
więźniowie muszą dalej iść pieszo, są rozdzielani słabsi od silniejszych. Słabsi 
utrudniali masz, są rozstrzeliwani przez SS-mannów. Świadkowie opowiadają, że 
więźniowie musieli kopać doły dla swoich towarzyszy a potem sami byli zabici 
strzałem w tył głowy. Po przemarszu kolumny pozostawały zwłoki. Im dłużej marsz 
trwał, tym więcej zostawało niepochowanych zwłok. Już nikt nie dbał o zachowanie 
pozorów. 

Ci, którzy przeżyli, nie zostali jeszcze ocaleni. Muszą wytrzymać jeszcze  
3 tygodnie, czekając na wyzwolicieli amerykańskich. Wielu z nich umiera  
z wycieńczenia i głodu.  Dla niektórych nie będzie to ostatni marsz, z Dachau pójdą 
do Tyrolu. 

 
Obóz koncentracyjny w Vaihingen 
Vaihingen, oficjalna nazwa to Wiesengrund, został stworzony dla produkcji 

zbrojeniowej. Został zbudowany na przełomie 1943 /1944 roku. Pierwsi więźniowie 
byli to również obywatele polscy - Żydzi z getta w Radomiu. Było ich tam 2189 osób. 
Pracowali w kamieniołomach. W ciężkich warunkach nosili kamień, gruz, piasek, 
żwir, pracowali po 12 godzin dziennie przy głodowym wyżywieniu. Śmiertelność była 
bardzo wysoka. Jesienią część więźniów została przeniesiona do innych obozów, 
cześć pozostała - obóz stał się miejscem dla chorych więźniów. Tu transportowano 
chorych. W lutym wybuchła epidemia tyfusu i krwawa dezynteria. Brak środków  
i leków spowodował wysoką śmiertelność, średnio 33 zmarłych w ciągu doby266. 
Ostatni transport do tego obozu był ze 144 więźniami -powstańcami warszawskimi 
z Mannheim-Sandhofen, przybył on w dniu 11 marca. Wraz ze zbliżaniem się 

                                                           
266 Więcej na stronach: https://www.gedenkstaette-vaihingen.de/geschichte-des-lagers/ 
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aliantów 5 kwietnia zarządzono przymusowy marsz zdolnych do drogi - do Dachau. 
„To tych z nas, którzy jeszcze byli na nogach, ustawili piątkami i popędzili na stację 
kolejową. Jeden drugiego podtrzymywał, gdy nie mogli iść o własnych siłach. (…) 
Niemcy znowu władowali po sto osób do wagonu i wyruszyliśmy w stronę Dachau. 
Po drodze ostrzelali nas, spadały bomby, staliśmy czasami gdzieś bez ruchu przez 
dzień czy dwa. W wagonach panował niesamowity zaduch. Przybywało nieżywych. 
(…) Może to, że leżałem pośrodku na dole, uratowało mnie. Kiedy do pociągu 
strzelano, to posiekało tych, którzy leżeli na zewnątrz. Do mnie żadna kula nie 
doszła. Po wielu dniach dojechaliśmy wreszcie do KL Dachau. Otworzono wagon. 
Esesmani mieli na twarzach maski z gazy, bo odór był straszny. Pytali się po 
niemiecku, czy ktoś jest żywy. Ktoś się odezwał, zaraz potem usłyszałem wystrzał. 
Kiedy więc krzyczeli jeszcze raz, kto tam żyje, już się nie odezwałem. Więźniowie 
podjechali z platformami na dyszlu, by zabierać zwłoki. Zaczęli na te platformy 
ładować trupy, żeby je zawieść do krematorium. Mnie też wzięli i wrzucili na te kupę. 
(…) Kiedy nadeszła noc, wyczołgałem się i poszedłem do najbliższego baraku. 
Więźniowie w ogóle się mną nie interesowali. Byliśmy wszyscy w takim zwierzęcym 
otępieniu. Na drugi dzień Niemcy dwa razy liczyli na apelu, bo zauważyli, że jednego 
trupa mniej albo jednego więźnia więcej. W końcu uznali, że rachunki się nie 
zgadzały i na tym się skończyło. W ten sposób udało mi się uratować życie”267. Jest 
to jedyna osoba uratowana z tego transportu i jest to też jedyna relacja, na jaką  
w swoich badaniach natrafiłyśmy. 

Obóz w Vaihingen został wyzwolony 7 kwietnia 1945 roku przez armię 
francuską. Dziś są tam wspólne mogiły. Zbrodniarze zostali ukarani- dziesięciu 
dostało karę śmierci, a 8 zostało skazanych na ciężkie roboty.268 

Na stronach internetowych KZ Mannheim- Sandhofen269 są wyszczególnione 
562 nazwiska, brakuje 541 osób znanych z nazwiska i imienia więzionych od 
września w Friedrichschule obecnie Gustav-Wiederkehr -Schule. Poniżej lista 
więźniów znanych z nazwiska. Wszyscy pracowali dla fabryki Daimler-Benz. Co 
trzecią sobotę miesiąca można obejrzeć wystawę upamiętniającą powstanie 
warszawskie i ofiary obozu przebywające w tej szkole. Sponsorem jest 
stowarzyszenie: Verein KZ-Gedenkstätte Sandhofen e.V. we współpracy  
z MARCHIVUM odpowiedzialnym za opracowanie naukowe. Duży wkład  
w upamiętnienie wniósł artysta plastyk Mieczysław Wiśniewski. Dzięki jego 
fotograficznej pamięci i zdolnościom artystycznym zostały uwiecznione sceny  
z życia w obozach Mannheim-Sandhofen i Kochendorf. Możemy je oglądać w tych 
miejscach pamięci – obozach w Mannheim Reißmuseum270. 

                                                           
267 Wiecej: Katzbach obóz- widmio str. 23-24 relacja: Zygmunt Świstak był w transporcie z Pruszkowa do 

Dachau z dnia 13.08 1944, przydzielono go do pracy we Frankfurcie nad Menem w zakładach 
Adlerwerke- Katzbach. Gdy był słaby i przeniesiono go do KZ Vaihingen, tam też transportowano 
więźniów z Mannheim –Sandhofen.  

268 Więcej: Scheck, Manfred: Zwangsarbeit und Massensterben. Politische Gefangene, Fremdarbeiter 
und KZ-Häftlinge in Vaihingen an der Enz 1933 bis 1945. Metropol Verlag, Berlin 2014. Więcej: Scheck, 
Manfred: Zwangsarbeit und Massensterben. Politische Gefangene, Fremdarbeiter und KZ-Häftlinge in 
Vaihingen an der Enz 1933 bis 1945. , Metropol Verlag  Berlin 2014 

269 http://www.kz-gedenkstaette-sandhofen.de/   
270 Tamże. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Metropol_Verlag
https://en.wikipedia.org/wiki/Metropol_Verlag
http://www.kz-gedenkstaette-sandhofen.de/
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Rysunek 5. Zeichnung von Mieczyslaw Wisniewski - Grund- und Hauptschule, 

Źródło: http://www.kz-kochendorf.denschen/meart 

 

Lista więźniów znanych z imienia i nazwiska271: 

A 

Abramowicz, Wacław 
Abstawski, Eugeniusz 
Adamowski, Janusz 
Andrzejczak, Stefan 
Andrzejewski, Marian 

B 

Bagniuk, Zygmunt 
Bajson, Boleslaw 
Balcerek, Henryk 
Balczerzak, Józef 
Bandyra, Stefan 
Baran, Józef 
Barbaro, Marek 

                                                           
271 http://www.kz-gedenkstaette-sandhofen.de/   
 

Barhard, Andreas 
Bartczak, Ferdynand 
Baumgart, Max 
Beczkowicz, Zbigniew 
Bednarczyk, Marian 
Bednarek, Zdzislaw 
Benza, Tadeusz 
Bestry, Florian 
Bielinski, Jerzy 
Bischoff, Juliusz 
Bochinski, Waclaw 
Bojanowski, Józef 
Bojarski, Józef 
Borkowski, Kazimierz 
Borkowski, Zbigniew 

Borodzicz, Wladyslaw 
Borowik, Jan 
Borucinski, Jan 
Bott, Józef 
Bott, Witold 
Branecki, Andrzej 
Brun, Stanislaw 
Brydak, Eugeniusz 
Brydak, Lech 
Brydak, Zbigniew 
Brydowski, Kazimierz 
Bryze, Norbert 
Budziejewski, Jan 
Bukowski, Waclaw 

http://www.kz-gedenkstaette-sandhofen.de/
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Bytner, Tadeusz 
Blazejewski, Boleslaw 

C 

Chachaj, Zygmunt 
Chachlowski, Artur 
Chacinski, Henryk 
Chacinski, Ryszard 
Charkiewicz, Jan 
Wojciech 
Chadzynski, Henryk 
Cheda, Stanislaw 
Chencki, Wladislaw 
Chiliwoniuk, Józef 
Chmielowski, Roman 
Chmurski, Jerzy 
Chmurzynski, Tadeusz 
Chojnacki, Jakub 
Chrominski, Zygmunt 
Chrostowski, Jerzy 
Ciechomski, Stanislaw 
Cieslak, Waclaw 
Cieslikowski, Feliks 
Cieslikowski, 
Mieczyslaw 
Cwikowski, Stanislaw 
Cwil, Edward 
Czapski, Mieczyslaw 
Czarnecki, Antoni 
Czelusniak, Dominik 
Czestar, Jerzy 
Czuj, Jerzy 
Czumaj, Janusz 

D 

Datkiewicz, Marian 
Datkiewicz, Stefan 
Dabkowski, Edmund 
Dabrowski, Kazimierz 
Doboszewicz, 
Stanislaw 
Dobrowolski, Czeslaw 
Domradzki, Stanislaw 
Duszynski, Antoni 
Duszynski, Eugeniusz 
Duszynski, Kazimierz 
Duszynski, Tadeusz 
Dus, Zenon 
Duzynski, Julian 
Dwojakowski, Jerzy 
Dylik, Jan 
Dzieciol, Henryk 
Dlubak, Waclaw 

F 

Fanfara, Stefan 
Fedorczyk, Wladyslaw 
Figac, Józef 
Firse, Aleksander 
Flis, Stefan 

 

G 

Gago, Henryk 
Gagowski, Mieczyslaw 
Gajcy, Stefan 
Gajewski, Zdzislaw 
Galbarczyk, Stanislaw 
Galecki, Apolinary 
Gawlinski, Tadeusz 
Gawronski, Józef 
Galka, Stanislaw 
Gebel, Jan 
Gerwicki, Dominik 
Gielczynski, Henryk 
Gietka, Waclaw 
Gizinski, Krzystof 
Goc, Jan 
Goc, Mieczyslaw 
Goc, Zdzislaw 
Godlewski, Zygmunt 
Górecki, Andrzej 
Gottschling, Franciszek 
Grabowski, Stefan 
Graczyk, Tadeusz 
Grala, Eugeniusz 
Gralewski, Czeslaw 
Grelich, Jerzy 
Grellner, Mieczyslaw 
Grzegorzewski, 
Edmund 
Grzeszczak, Zdzislaw 
Grzeskiewicz, Leonard 
Grzeda, Stanislaw 
Grzybowski, Tomasz 
Grzywacz, Antoni 
Gutkowski, Czeslaw 
Gutkowski, Tadeusz 

H 

Hackenberg, Ryszard 
Harmuk, Józef 
Hase, Stanislaw 
Hekmann, Czeslaw 
Hoffmann, Bogdan 
Horowicz, Piotr 
Huba, Wladyslaw 

I 

Izynski, Jan 

J 

Jakubiak, Kazimierz 
Jakubowski, Tadeusz 
Janicz, Kazimierz 
Jankowski, Edmund 
Jankowski, Jan 
Jankowski, Wladyslaw 
Jarocki, Wladyslaw 
Jarosz, Czeslaw 
Jaroszewski, Stanislaw 
Jaworski, Jan 

Jedrzejewski, Tadeusz 
Jochanowski, Jan 

K 

Kabot, Ryszard 
Kabot, Stanislaw 
Kabot, Stefan 
Kabot, Zdzislaw 
Kaczmara, Stanislaw 
Kaczynski, Zygmunt 
Kajtaniak, Jan 
Kalisz, Waclaw 
Kalus, Walter 
Kalwarski, Wladyslaw 
Kaminski, Brunon 
Kanty, Waclaw 
Kapuscinski, Zdzislaw 
Karpinski, Bonifacy 
Karwowski, Ryszard 
Kasko, Mikolaj/Kola 
Kawka, Stanislaw 
Kicinski, Jan 
Kicinski, Zygmunt 
Kiczol, Kazimierz 
Kilian, Czeslaw 
Kilian, Edward 
Klusek, Mieczyslaw 
Kobielewski, Witold 
Kobylski, Tadeusz 
Kochanek, Piotr 
Kochanowski, 
Stanislaw 
Kolanowski, Jerzy 
Kolos, Leon 
Komar, Klemens Anton 
Komaszewski, 
Stanislaw 
Komendarski, Jan 
Komorowski, Jan 
Konowrocki, Boleslaw 
Kosek, Feliks 
Kosek, Henryk 
Kosinski, Józef 
Kosinski, Kajetan Lech 
Kosinski, Pawel 
Kosior, Wladyslaw 
Kosotapon, Mikolaj 
Koss, Mieczyslaw 
Kostrzenski, Wladyslaw 
Kostrzynski, Henryk 
Kotowiecki, Lucjan 
Kotulski, Mieczyslaw 
Kowalewski, 
Mieczyslaw 
Kowalski, Roman 
Kowalski, Roman 
Kowalski, Stefan 
Kowalski, Stefan 
Kozaczyk, Mieczyslaw 
Kozajda, Tadeusz 
Kozdrój, Eugeniusz 
Kozdrój, Zdzislaw 
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Kozlowski, Czeslaw 
Kozlowski, Feliks 
Kolacz, Jerzy 
Kraczajtys, Jan 
Kraczajtys, Tadeusz 
Krainski, Marian 
Krajewski, Edward 
Krajewski, Henryk 
Krasinski, Stanislaw 
Król, Edmund 
Król, Henryk 
Królikowski, Wladyslaw 
Kropidlowski, Jan 
Krówka, Jan 
Krupa, Stanislaw 
Krzystoforski 
Krzyz, Karol 
Ksiazek, Hieronim 
Kubala, Marian 
Kubicki, Jerzy 
Kuczera, Wojciech 
Kwiatkowski, Czeslaw 
Kwiatkowski, Stanislaw 
Kwiatkowski, Waclaw 
Kwiecinski, Jan 
Wladyslaw 

L 

Lachowski, Boleslaw 
Lagrzycki, Jan 
Laskowski, Bronislaw 
Lasocki, Juliusz 
Lesniak, Tadeusz 
Lis, Jan 
Lisiecki, Czeslaw 
Liszkowski, Jan 
Liszkowski, Sylwester 
Lubanski, Józef 
Lubanski, Józef 
Kazimierz 
Lubanski, Marceli 
Lubanski, Stefan 
Lagun, Mieczyslaw 
Lojszczyk, Stanislaw 
Luczak, Feliks 

M 

Maciejczuk, Stefan 
Maciejewski, Daniel 
Maciejewski, Stanislaw 
Maciejewski, Stefan 
Macinski, Ryszard 
Mackiewicz, Tadeusz 
Maculewicz 
Maczynski, Piotr 
Madej, Roman 
Madej, Stanislaw 
Magnuszewski, 
Ryszard 
Majak, Aleksander 
Majewski, Edward 
Majewski, Michal 

Majterski, Mieczyslaw 
Makowski, Feliks 
Mankowski, Waclaw 
Mankus, Ryszard 
Marchewka, Marian 
Marciniak, Jan 
Marczak, Eugeniusz 
Marczak, Henryk 
Marczak, Ryszard 
Marczewski, Stanislaw 
Marzysz, Zygmunt 
Maszewski, Jerzy 
Masztalerz, Boleslaw 
Maszyc, Euzebiusz 
Matysiak, Waclaw 
Mazurek, Jerzy 
Mazurek, Waclaw 
Mazurkiewicz, Jan 
Mazurkiewicz, Janusz 
Malek, Jan 
Malek, Mieczyslaw 
Michalowski, Zenon 
Mielcarz, Stanislaw 
Mielczarek, Jan 
Mierzejewski, Jerzy 
Mikiel, Henryk 
Milczarek, Jan 
Milewski, Bronislaw 
Misiurkiewicz, 
Mieczyslaw 
Miskiewicz, Wiktor 
Moczczynski, Bohdan 
Moczydlowski, Gustav 
Moskwa, Stefan 
Mossakowski, Henryk 
Mroczek, Piotr 
Mroczkowski, Tadeusz 
Mrokowski, Henryk 
Murawski, Leon 
Muszynski, Zbigniew 

N 

Napart, Tadeusz 
Nasienniak, Roman 
Nastaziak, Józef 
Niemczyk, Jan 
Niwinski, Jan 
Niwinski, Marek 
Noskowski, Jerzy 
Nowak, Józef 
Nowakowski, Antoni 
Nowakowski, Witold 
Nowakowski, Zygmunt 

O 

Ojszczyk, Stanislaw 
Olczak, Waclaw 
Oraszek, Jan 
Oraszek, Stanislaw 
Orciepa, Michal 
Oscitowski, Józef 
Oslak, Wladyslaw 

P 

Pakula 
Pelcer, Bronislaw 
Peskos, Stanislaw 
Piatkowski, Jan 
Pielak, Jan 
Pielat, Tadeusz 
Pieszczanka, Julian 
Pilawski, Stanislaw 
Pilcz, Zygmunt 
Piotrowski, Edmund 
Piotrowski, Jan 
Piórewicz, Ryszard 
Ploch, Józef 
Polak, Pawel 
Poplawski, Kazimierz 
Porada, Józef 
Post, Marian 
Polec, Zygmunt 
Prasalek, Kazimierz 
Prasol, Bronislaw 
Prokopczuk, Leon 
Prus, Stanislaw 
Przygoda, Zygmund 
Pszczólkowski, Roman 
Purwin, Kazimierz 

R 

Radzimerski, Jerzy 
Rafalowski, Wladyslaw 
Rauch, Karol 
Reiman, Jerzy 
Reinstein, Jan 
Roczek, Józef 
Rogowski, Bronislaw 
Rogowski, Stanislaw 
Roguski, Tadeusz 
Rosner, Andrzej 
Rostkowski, Waclaw 
Róziewicz, Stanislaw 
Róziewicz, Tadeusz 
Rucinski, Dr. Henryk 
Rutkowski, Edward 
Rybus, Antoni 
Rychowiecki, 
Mieczyslaw 
Rydz, Wladyslaw 
Rygielski, Waclaw 
Rzempoluch, Piotr 
Rzepinski, Franciszek 
 

S 

Sakowski, Tadeusz 
Sarotyruk, Eugeniusz 
Saternus, Józef 
Schneider, Wladyslaw 
Sieczkowski, Jerzy 
Siewert, Bernard 
Sikorski, Eugeniusz 
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Siwak, Stefan 
Siwak, Zdzislaw 
Siwek, Marian 
Siwiec, Tadeusz 
Skierniewski, Kazimierz 
Skierniewski, Stefan 
Skóra, Walery 
Skowronski, Antoni 
Skubaczewski, Józef 
Skucinski, Zdzislaw 
Smoderek, Konrad 
Smolarek, Antoni 
Smuga, Kazimierz 
Smuga, Kazimierz 
Sobanski, Zdzislaw 
Sobczynski, Edward 
Sobczynski, Ryszard 
Sobocinski, Kazimierz 
Sobota, Tadeusz 
Sokol, Jan 
Sokolowski, Kazimierz 
Solecki, Tadeusz 
Sroka, Ignacy 
Staniak, Walenty 
Staniszewski, Stanislaw 
Stanczyk, Aleksander 
Stasiak, Józef 
Staszewski, Zygmunt 
Stefanowicz, 
Wlodimierz 
Stefanski, Boleslaw 
Stefanski, Jan 
Stefanski, Wladyslaw 
Stepnowski, Jan 
Strasburger, Kazimierz 
Strasburger, Stanislaw 
Sutek, Mieczyslaw 
Szadkowski, Kazimierz 
Szatanek, Piotr 
Szatkowski, Kazimierz 
Szczesny, Stanislaw 
Szelagowski, Henryk 
Szeliga, Jan 
Szlifirski, Karol 
Sznajder, Franciszek 
Szobski, Eugeniusz 
Sztark, Stefan 
Szymanski, Edward 
Szymanski, Jerzy 

Szymanski, Ryszard 
Szymanski, Stanislaw 
Szymanski, Wladyslaw 
Szymanski, 
Wlodzimierz 
Szymanski, Zygmunt 
Szymczak, Edward 
Szymkowski, Stanislaw 
Slowik, Miecyslaw 
Sliwinski, Bronislaw 
Sliwinski, Henryk 
Sliwinski, Roman 
Sliwinski, Stanislaw 
Smielewski, Frantisek 
Sniadowski, Ludwik 

T 

Tabor, Antoni 
Tomaszewski, Marian 
Tomaszewski, Zenon 
Sewery 
Trochimiak, Tadeusz 
Twardowski, Jan 
Ubfal (Urbanek), Stefan 

 

U 

Ubfal (Urbanski), Feliks 
Urbanski, Boleslaw 
Urbanski, Czeslaw 

V 

Voellnagel, Andrzej 

W 

Walaszek, Waclaw 
Walczak, Jan 
Waledzik, Stefan 
Walentynowicz, 
Bogdan 
Warchol, Jan 
Waszkiewicz, Antoni 
Wesoly, Kazimierz 
Wieckowski, Zbigniew 
Wielgus, Stefan 
Wierzbicki, Mieczyslaw 
Wiewiór, Czeslaw 

Wisniewski, Franciszek 
Wisniewski, Mieczyslaw 
Wisniewski, Witold 
Wisniewski, Zygmunt 
Wisniewski, Stanislaw 
Wisniewski, Stefan 
Wisniewski, Stefan 
Wisniewski, Stanislaw 
Witas, Jan 
Witkowski, Stanislaw 
Wlazlo, Roman 
Wlazlo, Walery 
Wlazlo, Zbigniew 
Wodzynski, Henryk 
Wojciewski, Jerzy 
Wojcik, Henryk 
Wojtalewicz, Józef 
Wojtyra, Marcel 
Wolny, Józef 
Wózniak, Marian 
Wozniak, Tadeusz 
Wróbel, Ludwik 
Wróbel, Stefan 
Wscislak, Zdzislaw 
Wucyn, Zygmunt 
Wypustek, Mieczyslaw 
Wloczewski, Jan 
Wlodarczak, Kazimierz 
Wlodarczyk, Boleslaw 
Wlodarczyk, Waclaw 

Z 

Zachaj, Zenon 
Zachiewicz, Czeslaw 
Zamorski, Stanislaw 
Zaremba, Jan 
Zarzycki, Aleksander 
Zawadzki, Julian 
Zbikowski, Boleslaw 
Zbrzeski, Kazimierz 
Zdzienicki, Stanislaw 
Zelman, Wladyslaw 
Zetkowski, Stanislaw 
Zielinski, Jan 
Zielinski, Marian 
Zientarski, Tadeusz 
Zimnicki, Henryk 
Ziólkowski, Stefan 
Zurek, Tadeusz 

 

Od września 1939 w tym obozie koncentracyjnym znajdowali się również 
Polacy, którzy wraz z Żydami byli umieszczani do połowy 1940 roku w tzw. „obozie 
specjalnym” - pod namiotami, gdzie umieralność była bardzo duża. Tuż umieszczani 
byli Romowie i Sinti, Czesi, a także zakładnicy holenderscy i jeńcy sowieccy, a także 
lotnicy alianccy zestrzeleni nad Francją oraz duża grupa duńskich policjantów.  
W 1944 do obozu trafili również powstańcy warszawscy, między innymi  
z warszawskiej Woli. To oni też będą w Adlerwerk. 

 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Romowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sinti
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czesi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Holendrzy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jeńcy_sowieccy_w_niewoli_niemieckiej_(1941–1945)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Duńczycy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_warszawskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wola_(Warszawa)


 

119 
 
 

Streszczenie   
Obóz koncentracyjny w Manheim Sandhofen był filią obozu 

Konzentrationslagers Natzweiler Struthof w Alzacji. Powstał dla powstańców 
warszawskich 27 września 1944 r. Mieścił się w starej szkole Friedrichschule  
w centrum miasta Manheim. Dziś jest to szkoła nazwana Gustav-Wiederkehr-
Schule. Polacy pracowali w zakładach Daimler-Benz (dziś Daimler-Chrysler). 
Pracowali po 12 godzin w dzień i w nocy, umierali z głodu, wyziębienia, 
przepracowania i z powodu pobicia. Traktowano ich szczególnie okrutnie, bo 
zbuntowali się przeciw Rzeszy. Wszystko to było na oczach mieszkańców miasta, 
ludność była zastraszona, za pomoc groziła kara - obóz koncentracyjny. Gdy zbliżał 
się front, więźniów ewakuowano do innych obozów, część została zabita w Marszu 
Śmierci. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku zaczęto w Niemczech mówić 
na temat obozu. Zaczęto pisać artykuły i książki. W Polsce historia tego obozu i losy 
powstańców są mało znane. Celem artykułu jest pokazanie niewoli powstańców, 
ponieważ powstanie było początkiem ich tragedii. 

 
Słowa kluczowe: obóz koncentracyjny, Manheim Sandhofen, więźniowie, 

aparat terroru 
 
Summary 
The Mannheim Sandhofen concentration camp was a branch of the „Natzweiler 

Struthof Concentration” in Alsace. It was built for the Warsaw insurgents on 27th 
September 1944. The camp was at the old Friedrichschule in the center of 
Mannheim, today it is called Gustav-Wiederkehr-Schule. Poles worked at Daimler – 
Benz ( today Daimler – Chrysler) for 12 hours- day and night, dying of hunger, cold, 
hard- work and beatings. They were treated brutally because they rebelled against 
The Third Reich. The people of the town saw everything what happened in the 
camp.They were intimidated, lived under threat of death in a concentration camp 
for helping. As the Allied Forces draw closer to Mannheim Sandhofen, the 
German soldiers decided to evacuate the prisoners, some of them were killed in the 
Death March. At the end of the nineties, the German people started talking about 
this camp, we have many articles and books in German. In Poland, the history of this 
camp and the fate of the insurgents is still poorly examined.  

 
Keywords: concentration camp, Manheim Sandhofen, prisoners, apparatus of 

terror 
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Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum 
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KULTURA SŁOWA ORAZ WSPÓŁCZESNA RETORYKA W FORMULE 
,,DEBATY OKSFORDZKIEJ”. KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH WZORCÓW 

W POLITYCE I PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ 
 

 

Kultura słowa w przestrzeni publicznej oraz w praktyce dyskursu ,,elit 
politycznych” III RP 
W ostatnich czterdziestu latach, w realiach budowania modelu politycznego  

i społecznego w Polsce, niestety nie wypracowano i nie wdrożono stabilnych oraz 
powszechnie akceptowanych zasad prowadzenia dyskursu – sporu wokół tematów 
różniących Polaków. Ów spór jest oczywiście niezbędny w ramach systemu 
demokratycznego – jest jego osnową  i wartością1. Jednak sposób uprawiania 
polityki przez rodzime elity budzi generalny sprzeciw większości społeczeństwa 
(niezależnie od preferencji i poglądów wspomnianych). 

Dla większości uczestników sporu czymś normalnym stało się w praktyce 
polskiej publiczne obrażanie swoich adwersarzy wszelkimi możliwymi epitetami 
uwłaczającymi ich osobistej godności i człowieczeństwu. Pożądane i cenione staje 
się wyprowadzenie przeciwnika ze stanu równowagi psychicznej. Osiągniecie tego 
zabiegu wywołuje wprost dumę i często nieskrywaną oraz niekontrolowaną radość 
osoby polemizującej z przeciwnikiem politycznym. Na ogół przypadkowa  
i chaotyczna wymiana zdań stała się szczytem szermierki słownej, w której  
w zasadzie nie obowiązują żadne zasady i maniery. Logika wypowiedzi  
i formułowania argumentów schodzi na plan dalszy, ustępując ostrości wypowiedzi  
i dosadności, która ma wywołać aplauz społeczny (przynajmniej w gronie 
zwolenników). Im dotkliwszy cios wyprowadza dany polityk, tym większą radość 
wywołuje to na jego obliczu i jest niezwykłym powodem do samozadowolenia. 
Dyskurs prowadzony na poziomie dwóch (lub większej liczby) zwalczających się 
,,plemion” i żerujący niekiedy wprost na pierwotnych instynktach staje się wymiarem 
,,dobrej” dyskusji w naszych czasach. Gdy dochodzi niekiedy do kontrolowanej  
i w miarę normalnej wymiany myśli, jedna ze stron sporu szybko zmienia kompletnie 
temat, nie słuchając mów i argumentów konkurencji, i przenosi ją na zupełnie inny 
poboczny obszar sporu. W efekcie takiego stanu rzeczy społeczeństwo odwraca 
szybko uwagę od przekazu medialnego lub prowadzonego ,,na żywo” od tzw. 
,,gadających głów”, które się nawzajem, w sposób nieskoordynowany przekrzykują 
i obrażają, zapominając o celach, jakim powinna służyć publiczna debata w systemie 
demokratycznym. 

Można by tak w nieskończoność wymieniać kolejne niedorzeczności obecnego 
stanu rzeczy, jednak nie jest to tematem tego artykułu. Należy zastanowić się, w jaki 
sposób można zacząć poprawiać ów dyskurs polityczny i szerzej dialog społeczny. 
Należy nawiązać do chlubnych tradycji z okresu I Rzeczypospolitej – gdy stan 

                                                           
1 Demokracja z założenia potrzebuje sporu, znormalizowanego dyskursu społecznego, który ułatwia 
podejmowanie akceptowalnych przez większość obywateli decyzji. Dany pomysł (założenie) czy teoria 
naukowa poddana pod publiczny osąd nabiera potrzebnego poparcia w drodze weryfikacji. Por. J.S. Mill, 
O wolności, tłum. A. Kurlamdzka (w:) tegoż, O wolności. O zasadzie użyteczności, deAgostini. Warszawa 
2003, s. 31 i n. 
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szlachecki był ostoją ,,wolnych mówców” chętnie podejmujących dialog w sejmie, 
jak i poza nim2. Jednym ze sposobów może być wykorzystanie w praktyce szkolnej 
i akademickiej tzw. Debat Oksfordzkich – czyli specyficznego i wzorcowego 
prowadzenia dyskursu do postawionej tezy (tematu sporu). W niniejszym artykule 
postaram się zapoznać czytelnika z tą formułą i wskazać jej zalety, które można 
zastosować w procesie kształtowania ,,sztuki dyskusji” mogącej z czasem służyć 
poprawie ,,kultury słowa”.  

 
Rys historyczny – pomysł i wzorzec Debaty Oksfordzkiej 
W wielu dziedzinach życia, i bynajmniej nie tylko na niwie politycznej, spieramy 

się z innymi osobami. Reprezentowany przez nas poziom kultury i przyjętych manier 
sprawia, że staramy się toczyć owe spory w oparciu o przyjęte i powszechnie 
respektowane reguły. Jednak liczne przykłady z dnia codziennego, widoczne  
w mediach i sytuacjach życiowych – na co wskazałem powyżej – sprawiają, że nie 
wszyscy uczestnicy sporów rozumieją kanon dobrej debaty i jej twórczej roli przy 
rozwiązywaniu problemów. Do idei debaty nawiązuje klasyczna europejska myśl 
filozoficzna, począwszy od greckich sofistów, poprzez teoretyków nowożytnego 
liberalizmu, którzy toczyli nieustanne spory wokół roli oraz charakteru państwa  
i koncepcji prawa3. Możemy zatem zdefiniować debatę, zdaniem Agnieszki Kampki, 
jako szczególny rodzaj sporu, gdzie zarysowany musi być wyraźnie temat i przyjęta 
forma, dopuszczalna i jedyna ,,broń” (czyli ,,słowa”), a jej finałem jest osiągnięcie 
porozumienia, często ważnego w ujęciu publicznym4.  

Na przeciw tym potrzebom i zarazem negatywnym (czy przynajmniej 
niestosownym objawom) wyszli twórcy tzw. Debat Oksfordzkich – chociaż ich 
pomysł zrodził się w szkołach średnich, był dalej rozwijany i został 
usystematyzowany w uczelni kształcącej studentów – w Cambridge. Opracowano 
metodę prowadzenia klasycznej debaty, w której toczymy dysputę wokół określonej 
tezy. Pojawiają się jej zwolennicy (obrońcy określonej propozycji) oraz przeciwnicy 
stający w opozycji do tezy. Pierwsze kluby debat pojawiły się w XVIII w. w Wielkiej 
Brytanii, a zwłaszcza w stołecznym Londynie. Znalazły szybko entuzjastów  
w elitarnych szkołach średnich – takich jak: Eton i Harrow. Od wieków uczęszczali 
do nich najlepsi uczniowie z arystokratycznych rodów (w tym późniejsze głowy 
koronowane), tworzący z czasem brytyjskie elity społeczne i polityczne, świadczące 
o sile i wielkości imperium. W 1823 r. na Uniwersytecie w Oxfordzie utworzono 
uczelniany klub debat – Oxford Union, który sformatował ostateczny wzorzec5. 
Debata była niezwykle przydatną formułą rozwijania umiejętności krasomówczych  
w zainicjowanych tematycznych sporach. Dlatego przeniesiono niebawem jej 
organizowanie także na płaszczyznę uczelni wyższych. Przy tym świadomie 
zapożyczono technikę obrad z Izby Gmin, gdzie przedstawiciele dwóch głównych 
partii politycznych toczyli typowy dyskurs – spór polityczny siedząc naprzeciw siebie. 
Z czasem Debaty Oksfordzkie rozpowszechniły się w całym kręgu anglosaskim, 

                                                           
2 D. Gawin, I Rzeczpospolita – wspólnota wolnych mówców (w:) M. Kochan (red.): Sztuka debaty, Instytut 
Kultury Miejskiej. Gdańsk 2014, s. 9–20. 
3 Zob. C. Mielczarski, Sofiści i polityka. Antyczne źródła liberalizmu europejskiego, Wydawnictwo 
Naukowe PWN. Warszawa 2010. 
4 A. Kampka, Debata publiczna, Oficyna Naukowa. Warszawa 2014, s. 13–19. 
5 O. Annusewicz, Debata oksfordzka – pomiędzy formatem a treningiem debatowania (w:) M. Kochan 
(red.): Sztuka debaty, Instytut Kultury Miejskiej. Gdańsk 2014, s. 151 i n.; T. Mazurek, P. Nowak, J. Piosik, 
M. Zybała, Polska między Wschodem i Zachodem. Ogólnopolski turniej debat – PODRĘCZNIK DO 
DEBAT OKSFORDZKICH, Instytut Wschodnich Inicjatyw. Kraków 2016, s. 9. 
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także w odległych zamorskich koloniach (w tym stały się fenomenem życia 
społecznego w Stanach Zjednoczonych)6. Pojawił się pomysł cotygodniowych 
spotkań (o dużej randze kulturalnej i towarzyskiej),  podczas których dyskutowano 
wokół wybranej tezy. Były one kulturalnym sposobem wymiany myśli i zarazem 
rywalizacji w formule zawodów pomiędzy studentami renomowanych uczelni o prym 
pierwszeństwa i jednocześnie ,,kuźnią” brytyjskich polityków i mężów stanu.  
Z czasem obok systemu oksfordzkiego wykształcił się format parlamentarny – tzw. 
BPS (British Parlimentary System)7. 

Pomysł Debat Oksfordzkich został zaszczepiony na gruncie polskim przez prof. 
Zbigniewa Pełczyńskiego w latach dziewięćdziesiątych XX w., w ramach programu 
Szkoły Liderów8. Przyświecała temu idea ćwiczeń w debacie publicznej, 
formułowania i budowania linii argumentacji, ćwiczeń w samodyscyplinie, 
odrzucenia pustosłowia oraz umiejętność uważnego słuchania9. Ta inicjatywa 
znalazła wielu zagorzałych zwolenników i propagatorów, zwłaszcza na poziomie 
szkół średnich oraz studiów wyższych. Najważniejszą coroczną imprezą 
ogólnopolską, rozgrywana od 2013 r., są Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich  
w Poznaniu (dalej: MPDO), organizowane na Wydziale Nauk Politycznych  
i Dziennikarstwa UAM przez Fundację Edukacyjną G510 oraz grono kilku ośrodków 
z kraju11.  

 
Zasady – reguły prowadzenia tej formuły. Pełnione role w zespole 
Na ogół Debata Oksfordzka prowadzona jest wokół określonej tezy – 

sformułowania, gdzie mamy dwa rywalizujące czteroosobowe zespoły. Jeden broni 
określonej tezy, drugi musi ją obalić12. Mamy tu zatem ważny postulat poznawczy 
,,dobrze” zaplanowanej dyskusji – formułujemy swoje stanowiska w danej kwestii, 
następnie obudowujemy je poglądami (stosownymi i logicznymi argumentami), przy 
jednoczesnym i wzajemnym ich odkrywaniu (i to z obu stron danego zagadnienia)13. 
Tezy są udostępniane uczestnikom debaty w określonym terminie poprzedzającym 

                                                           
6 A. Tocqueville, O demokracji w Ameryce, tłum. B. Janicka i M. Król. Fundacja ALETHEIA. Warszawa 
2005, s. 218. 
7 W tym systemie rozgrywane są akademickie Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy. Jest to także 
spór pomiędzy dwiema drużynami, ale w tym przypadku nie tylko rywalizują one między sobą, ale także 
kooperują. Poza tym liczy się bardziej siła argumentacji niż sposób prezentacji i popisy słowne mówców. 
Zob. J. Piosik, Jak organizować DEBATY OKSFORDZKIE, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze. Zielona Góra 2016, s. 5. 
8 Prof. Z. Pełczyński – były żołnierz Armii Krajowej i powstaniec warszawski z 1944 r, po wojnie 
wyemigrował do Wielkiej Brytanii, gdzie był wykładowcą na Uniwersytecie Oksfordzkim nauk 
społecznych. Pod wpływem jego wykładów i myśli naukowej byli członkowie parlamentu brytyjskiego, 
senatorowie amerykańscy i takie osobowości – jak: Viktor Orban i Bill Clinton. W 1988 r. w imieniu 
George’a Sorosa założył w Polsce Fundację im. Stefana Batorego mającą wspierać procesy 
demokratyczne. W 1994 r. był twórcą Szkoły Liderów dla młodych aktywistów społecznych i politycznych. 
9 M. Kołodziejczyk, H. Nowicka, Sztuka debat oksfordzkich. Czego uczymy w SL? – www.szkola-
liderow.pl › sztuka-debaty-oksfordzkiej (pobrano 05.02.2020 r.). 
10 Fundacja Edukacyjna G5 – poznańska organizacja zajmująca się edukacją z zakresu umiejętności 
miękkich i sztuk oraz wystąpień publicznych. Odpowiada również za Wielkopolski Turniej Debat 
Oksfordzkich. 
11 Należy wymienić: Krakowskie Stowarzyszenie Mówców, Fundację Nowy Głos z Warszawy, 
Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie z Tarnowa, Instytut Debaty Publicznej z Gdańska, a od 2020 r. także 
Akademię Retoryki Igora Zalewskiego, która objęła patronat nad VIII edycją MPDO (fundując nagrodę dla 
najlepszego mówcy). 
12 Zespół broniący tezy nazywany jest: ,,Propozycją” (,,stroną Rządową” lub ,,Rządem”), zaś przeciwnicy 
,,Opozycją”. J. Piosik, Jak organizować… dz. cyt., s. 6. 
13 A. Kampka, Debata… dz. cyt., s. 64. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/George_Soros
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundacja_im._Stefana_Batorego
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spotkanie (co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem). Oba zespoły przygotowują 
się do obrony tezy i zarazem antytezy. Podczas losowania, zaledwie na 15 minut 
przed rozpoczęciem debaty, dowiadują się członkowie zespołu, której strony będą 
bronić (propozycji lub opozycji). Niezależnie od wylosowanej strony mówcy obu 
drużyn muszą zachować podstawowy kanon etyki słowa w trakcie debaty14. 

Z chwilą rozpoczęcia debaty, po wskazaniu marszałka, głos zabierają kolejni 
mówcy pełniący przypisane im role. Używając tu formuł grzecznościowych wobec 
marszałka (,,Szanowny”), publiczności (,,Szanowna”/ ,,Droga”/,,Jakże licznie 
zgromadzona”) oraz do przeciwników (,,Szanowni oponenci”/,,Wielce 
czcigodni”/,,Adwersarze”). Co do pełnionych ról w zespole – ,,pierwszy” wprowadza 
w omawiane zagadnienie i autorsko interpretuje omawianą tezę, wskazując na 
słuszność podstawowego założenia. Definiuje lub interpretuje podstawowe pojęcia 
zawarte w tezie. Może także zarysować linię argumentacji swojego zespołu, 
wymieniając kluczowe aspekty. Debatę zawsze rozpoczyna mówca zespołu 
propozycji. ,,Drugi” z mówców wskazuje kluczowe argumenty świadczące  
o poprawności i logice zawartej w omawianym temacie (w nawiązaniu do tezy). 
Odpowiednio rozwija konkretne argumenty oraz wprowadza ewentualne ilustracje 
(przykłady) na potwierdzenie konkretnego założenia. ,,Trzeci” podważa założenia 
linii argumentacyjnej (w oparciu o oś sporu) – tj. koncepcji wywodu wokół tezy 
adwersarzy za konkretne błędy rzeczowe i logiczne oraz brak spójności kolejnych 
mówców i zarazem wskazuje na poprawność własnej interpretacji tematu. Chłodna 
i rzeczowa, a niekiedy pełna wirtuozji krytyka konkurencyjnego zespołu może być 
przełomowa dla losów toczonego sporu i osiągnięcia sukcesu w debacie. W końcu 
ostatni, ,,czwarty” mówca, podsumowuje dyskusję i przypominając główne 
argumenty swojej drużyny, ale tak, aby przeważyć szalę argumentacji na korzyść 
własnego zespołu. Niekiedy ta ,,ostatnia” mowa, zwłaszcza po stronie ,,Opozycji” 
może być przełomowa w ostatecznym rozrachunku, zważywszy, że po nim nie może 
już nikt zanegować wygłoszonych poglądów i ich skomentować. Reasumując, jak 
wskazuje Olgierd Annusewicz, cztery kolejne wystąpienia odpowiadają 
klasycznemu podziałowi dla typowego wystąpienia publicznego o charakterze 
polemicznym, mamy tu do czynienia ze: wstępem, rozwinięciem, polemiką  
i zakończeniem15. 

Tak więc kolejni członkowie drużyny mogą przemawiać tylko raz (w trakcie 
swojej zasadniczej mowy wynikającej z roli pełnionej w zespole) i nie mogą swego 
przemówienia odczytywać, chociaż mogą korzystać z notatek (podając konkretne 
dane lub cytując fragment tekstu)16. Należy nadmienić, iż mówcy zabierają głos na 
przemiennie, mając cztery lub pięć minut (w trakcie finałowych debat turniejowych) 
na przedstawienie swojej roli, co zdecydowanie uatrakcyjnia całość dyskursu. 
Wprowadzają oni również pytania lub informacje mające podważyć tok wypowiedzi 

                                                           
14 Etyka słowa – to dziedzina nauki lub wiedzy humanistycznej, zajmująca się badaniem, opisem i oceną 
sposobów posługiwania się językiem w jego relacji do przyjętych przez społeczeństwo wartości oraz 
ustaleniem norm użycia słowa, które sprzyjają ochronie tych wartości. Etyka słowa uwzględnia systemy 
wartości, motywacji i postępowania moralnego w analizie i opisie tekstu (lub słowa mówionego) kulturowe 
funkcje różnych stałych konstrukcji słownych oraz sytuację społeczną kontaktu językowego – w tym role 
oraz pozycje rozmówców. A. Cegieła, Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa, Z prac Towarzystwa 
Kultury Języka – T. X. Warszawa 2014, s. 9–10. 
15 O. Annusewicz, Debata oksfordzka… dz. cyt., s. 157. 
16 Reguły te zostały bezpośrednio zaczerpnięte z tradycji i zwyczajów obowiązujących w brytyjskim 
parlamencie: P. Silk, Jak działa parlament brytyjski, przełożył J.M. Zaremba, Wydawnictwo Sejmowe. 
Warszawa 1994, s. 101–102. 
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konkurentów. Poza tym każdy z mówców musi przyjąć co najmniej dwa pytania lub 
informacje i rzeczowo się do nich odnieść w tracie regulaminowego czasu, jaki ma 
na prezentację. Dodatkowo można wykorzystać i wprowadzić ,,ad vocem” (raz lub 
dwa razy od 30 do 60 sekund – w zależności od przyjętego regulaminu), będącą 
konkretną mową podjętą w nawiązaniu do wypowiedzi mówcy konkurencyjnego 
zespołu17. 

Reasumując, nie można zaplanować takiej dyskusji, zawsze przybiera ona inny 
i niepowtarzalny oraz bardzo dynamiczny przebieg, oraz wyzwala niezwykłe emocje 
wśród uczestników, jak i publiczności. Nad przebiegiem debaty oksfordzkiej czuwa 
marszałek udzielający głosu jego uczestnikom oraz grono sędziowskie złożone z co 
najmniej trzech osób (zawsze w liczbie nieparzystej) oceniających jej przebieg  
i wyznaczających po naradzie werdykt wskazujący zwycięską drużynę. W trakcie 
oficjalnych turniejów obowiązuje regulamin ujmujący szczegółowo wspomniane 
zasady i ewentualne kwestie sporne18. 

 
Marszałkowie – niczym spikerzy w Parlamencie Brytyjskim. Reguła 

zachowania szacunku dla oponenta 
Istotną rolę w trakcie debaty odgrywa Marszałek. Czuwa on nad prawidłowym 

przebiegiem słownego sporu, ,,przestrzeganiem regulaminu i uświęconych tradycją 
zwyczajów”19. Rozpoczyna debatę od wskazania informacji organizacyjnych 
i przypomnienia podstawowych założeń sformalizowanej wymiany zdań i opinii. 
Głośno czyta sformułowaną tezę, wokół której spierają się dwa zespoły. Następnie 
udziela głosu poszczególnym mówcą oraz dopuszcza do zadawania pytań  
i wyrażania opinii w trakcie kolejnych mów. Niekiedy z dbałości o przebieg debaty 
,,ma on prawo napominać mówców i publiczność, jeśli naruszają zasady,  
w skrajnych przypadkach może odebrać głos, czy nawet wyprosić z sali danego 
uczestnika”20. Na koniec zamyka debatę, dziękując stronom za zachowanie reguł 
oraz kulturę słowa i odpowiednie maniery, oraz styl dyskusji, zapraszając do 
okolicznościowej wymiany podziękowań pomiędzy członkami obu drużyn.  

Opisywana postać Marszałka nawiązuje do wielowiekowej tradycji wywodzącej 
się z brytyjskiego parlamentu – ,,matki wszystkich parlamentów” (mającej swój wzór 
już w trzynastowiecznej Anglii). Przez wieki utrwaliły się w Londynie zasady 
postępowania, w celu sprawnego prowadzenia obrad i egzekucji omawianych spraw 
oraz końcowych uchwał, z zachowaniem kulturalnych i cywilizowanych ram toczącej 
się dyskusji, a niekiedy także sporu politycznego, w tym aż po ograniczenie 
płaszczyzny toczącej się debaty21.Z reguły spiker utrzymuje porządek podczas 
debaty parlamentarnej. Wszystkie wystąpienia wprost są do niego kierowane i jest 
on odpowiedzialny za przywołanie do porządku konkretnego posła, który odstępuje 

                                                           
17 Nawiązując do zasad wspomnianego parlamentu, należy wskazać na: zakaz wygwizdywania 
konkurencyjnego mówcy, niedopuszczalność spacerowania w tym momencie, obowiązek noszenia 
szacownego i klasycznego ubioru, a także zakaz: jedzenia, picia, czytania i palenia w Izbie Gmin. Tamże, 
s. 103. 
18 Por. Regulamin uczestnictwa VIII Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich, Poznań 2020, k. 1–7: www. 
http://feg5.pl/wp-content/uploads/2019/11/Regulamin-MPDO-2020-2.pdf (pobrano 05.02.2020 r.); 
Zasady projektu edukacyjnego ,,Turniej Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej”, k. 1–4: www. 
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/82602,V-Turniej-Debat-Historycznych.html (pobrano 02.02.2020 r.). 
19 Cyt. za: J. Piosik, Jak organizować… dz. cyt., s. 7. 
20 Tamże. 
21 Spiker pełnił tu rolę faktycznego rzecznika Izby Gmin wobec monarchy i dodatkowo wygłaszał oficjalne 
przemówienia na tradycyjnych ceremoniach państwowych lub gdy wymagały tego nadzwyczajne 
okoliczności. P. Silk, Jak działa parlament… dz. cyt., s. 31. 

http://feg5.pl/wp-content/uploads/2019/11/Regulamin-MPDO-2020-2.pdf
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/82602,V-Turniej-Debat-Historycznych.html
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od tych zasad. Współcześnie, w XXI w., ujęto w specjalnej broszurze (zwanej 
potocznie Erskine May) owe reguły (niczym w regulaminie turnieju Debat 
Oksfordzkich) i wręcza się je członkom Izby Gmin na początku pełnionej kadencji  
w celu przypomnienia  i zachowania owych zasad. Między innymi nie wolno 
nagrywać i fotografować wypowiedzi adwersarzy bez ich zgody. Nie wolno podawać 
w wątpliwość dobrych intencji innych deputowanych lub zarzucać im hipokryzji oraz 
obrażać. Przez używanie nieodpowiednich sformułowań – typu: szczur, chłystek, 
kłamca, tchórz. W przypadku użycia takich słów spiker (marszałek) żąda 
natychmiast wycofania takich obraźliwych sformułowań i przeproszenia konkretnej 
osoby. Parlamentarzyści, którzy nie chcą tego uczynić, są natychmiast wykluczeni  
z dalszych obrad. Dodatkowo deputowani nie mogą zwracać się do siebie w sposób 
bezpośredni i przy tej okazji obrażać konkurentów z innej partii. Obowiązuje tu reguła 
niewymieniania nazwiska, lecz okręgu skąd wywodzi się deputowany i jest to 
poprzedzone zwrotem: ,,szanowny”. Ta elegancka forma semantyczna znacząco 
wpływa na ,,ostudzenie” temperatury sporu i wywołuje elegancką manierę w trakcie 
toczącego się dyskursu22. 

 
Kultura słowa – pomiędzy uczestnikami debaty (w tym ,,ad hominem” i 

,,ad personam”) oraz jej wpływ na ocenę debaty i zwycięstwo zespołu 
W trakcie debat zachowujemy elegancką stylistykę wypowiedzi i tak 

wielokrotnie słyszymy o ,,szanownych adwersarzach lub przedmówcach”. 
Niedopuszczalne jest stosowanie zwrotu – wskazania do drugiej strony debaty  
w formule ,,ty” lub ,,liczby”, a tym bardziej używania wulgarnego, a nawet zbyt 
potocznego języka. Zakazane są wszelkie obraźliwe sformułowania (a nawet 
niosące w sobie takie ukryte znaczenie). Ma temu służyć także zachowana 
odległość miedzy dwoma rywalizującymi zespołami, oddalonymi od siebie według 
tradycji, tak, ,,by nie była ona mniejsza niż długość dwóch skrzyżowanych szpad – 
debaty narodziły się bowiem w czasach, kiedy noszono jeszcze broń białą. 
Zachowanie fizycznego dystansu miało służyć bezpieczeństwu mówców”23. 
Generalnie należy unikać w trakcie debaty takich zabiegów słownych – jak: 
etykietowanie (przyklejanie wartościujących negatywnie ,,łatek” w celu złamania 
podmiotowości osób), stygmatyzowanie i stereotypizowanie (w ujęciu stereotypów 
trwale umocowanych w społeczeństwie) oraz dehumanizowanie  
i depersonifikowanie (świadome odrzucenie cech przypisanych człowiekowi)24.  
W trakcie debat niedopuszczalny jest argument ,,ad hominem” – mogący ,,zabrać” 
godność i ośmieszyć konkurencyjnego mówcę. W tym przypadku na poparcie swojej 
tezy, dyskutant powołuje się na opinie uznane przez adwersarza, których sam  
w rzeczywistości może nie uznawać – wyciągając z tychże twierdzeń oponenta 
konsekwencje wspierające tezę konkurenta. W takim rozumieniu „nie jest to typ 
argumentacji ze swej natury błędny lub zwodniczy”, ale niedopuszczalny w trakcie 
Debat Oksfordzkich.  

W szczególności piętnuje się faktyczną dyskwalifikacją osoby wprowadzające 
sformułowania – argumenty ,,ad personam”, godzące w dobre imię osoby – jej 
wygląd, płeć, rasę, domniemany poziom inteligencji, pochodzenie lub miejsce 
zamieszkania. Za oba powyższe zwroty drużyna otrzymuje wiele ujemnych punktów, 

                                                           
22 Tamże, s. 32–37; T. Stylińska, Parlamentarny cyrk, Tygodnik Lisickiego. Do Rzeczy. 2019, nr 47 (349), 
s. 81. 
23 Cyt. za; J. Piosik, Jak organizować… dz. cyt., s. 9. 
24 A. Cegieła, Słowa i ludzie… dz. cyt., s. 67–87. 
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skazując tym samym zespół na definitywną przegraną w trakcie toczącej się 
debaty25. Stosowanie wspomnianych zabiegów, jak i wszelkich innych sposobów 
zaczerpniętych między innymi z klasycznej pozycji pióra Arthura Schopenhauera nie 
jest wskazane i może przynieść więcej ujmy niż pożytku mówcy, który po nie sięgnie 
w ferworze debaty26. Wspomniane punkty ujemne przyznaje tzw. ,,sekretarz” 
przysłuchujący się debacie zgodnie z przyjętym regulaminem i informuje o  tym 
sędziów oceniających debatę, co wpływa na ilość osiągniętych przez daną drużynę 
punktów w stosunku do oceny przyznanej konkurencyjnemu zespołowi27. Sędziowie 
generalnie zwracają uwagę w trakcie debaty, oceniając każdego z mówców, na: 

 strukturę wystąpienia – czy mowa jest spójna  i zrozumiała i mieści się  
w określonym ramowo czasie, 

 retorykę – autoprezentację, werbalną i niewerbalną oraz panowanie nad głosem, 

 warstwę merytoryczną – treść przemówienia, poziom dokonanej analizy logicznej 
oraz merytoryczną siłę użytej argumentacji, 

 przyjmowanie obowiązkowych pytań lub informacji – minimum dwóch w trakcie 
każdej mowy, 

 wypełnieni określonej roli w zespole. 
Zaś przy ocenie całej drużyny – na: 

 spójność zespołu – wszystkich czterech członków oraz linii argumentacji 
i kontrargumentacji, 

 definiowanie linii sporu – dyskusji wokół tezy (tematu), 

 linię argumentacyjną – poziom merytoryczny całej drużyny oraz analizy i logiki 
wystąpień, 

 kontrargumentację – jakość i trafność podjętej polemiki z argumentacją 
adwersarzy28. 

 
Suma przyznanych przez poszczególnych sędziów punktów, pomniejszona  

o punkty ujemne stanowi o ostatecznym wyniku drużyny. Zwycięzca otrzymuje dwa 
,,duże punkty”, w przypadku remisu jest podział i przyznanie każdej z drużyn po 
jednym punkcie, zaś przegrany nie uzyskuje punktów. W rozgrywkach turniejowy  
w systemie rozgrywki w grupie, gdy nie ma wyraźniej przewagi w ,,dużych punktach” 
o zwycięstwie i kolejności zespołów w grupie decydują tzw. ,,małe punkty” 
przyznawane przez sędziów za wszystkie debaty i ich stosunek (za wygrane  
i przegrane debaty). W finałowej fazie turniejów rozgrywanych metodą pucharową 
zwycięzca awansuje wyżej, a przegrany zespół odpada z turnieju. 

Powracając do kultury języka i pożądanych zachowań w trakcie Debaty 
Oksfordzkiej nie należy popadać w skrajne emocje i należycie nad nimi panować. 
Każda debata wyzwala różne stany emocjonalne, ale należy wykorzystać ich 
występowanie i twórczo przekuć na swoje zwycięstwo. Rozwaga i stoicki spokój oraz 
ważenie wypowiadanych słów i gestów (w ramach tzw. ,,mowy ciała”) więcej dają 

                                                           
25 Oczywiście zdarzają się niekiedy wyjątki od tej reguły – jak chociażby w finałowej debacie podczas  
V MPDO z 2017 r. w Poznaniu, gdy mówca drużyny z VI LO z Krakowa został ukarany przez sekretarza 
i sędziów ośmioma punktami karnymi za użycie w ferworze walki słownej stwierdzenia: ,,Ja,  
w przeciwieństwie do Pana, jeżeli zawaham się podczas mojej mowy, to mogę zacząć mówić z sensem”. 
Pomimo tego jego drużyna wygrała debatę. 
26 Por. A. Schopenhauer, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, Oficyna Wydawnicza Alma–Press. 
Warszawa 2014. 
27 Przyjmuje się niekiedy, że w roli ,,eksperta” może występować prowadzący debatę ,,marszałek”. 
28 Zob. M. Kruszyński, Debata Oksfordzka. Przygotowanie oraz sędziowanie debaty na lekcji (w:) Efekt 
Domina, Kulczyk Fundation. Warszawa 2018, s. 66–68. 



 

 

130 
 
 

mówcom niż poddanie się niekontrolowanym stanom psychicznym i wynikającym z 
tego wskazaniom werbalnym oraz  niewerbalnym. A wszystko to dopełnia strój 
mówców – pełen elegancji, którą wzbogaca jakiś charakterystyczny element 
wyróżniający – świadczącym o zespole, ale i organizacyjnej lub instytucjonalnej 
reprezentacji29.  

 
Opracowanie tezy. Kolejne etapy w przygotowaniu do debaty turniejowej 
Z reguły na kilka tygodni przed turniejem organizatorzy podają do publicznej 

wiadomości tezy. Organizowane są turnieje tematyczne, gdzie formułuje się tezy 
wokół jednej wybranej dyscypliny naukowej – na przykład: Turniej Debat 
Historycznych organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej lub Turnieju Debat 
Oksfordzkich o Tematyce Społeczno–Prawnej z inicjatywy Fundacji Court Watch 
Polska. Jednak na ogół przygotowuje się tezy z różnych dziedzin życia i szerokiej 
palety nauk – między innymi na MPDO oraz nie skromnie dodam w organizowanym 
przeze mnie cyklicznym Miejskim Turnieju Debat Oksfordzkich w Zespole Szkół 
Elektryczno–Elektronicznych w Szczecinie. Owe tezy mają wymiar czytelny oraz 
jednoznaczny, ale bywa, że wielokroć enigmatyczny i problemowy, a nawet 
wewnętrznie i logicznie sprzeczny – jak chociażby w przypadku tezy: ,,Cisza jest 
akuszerką, która pomaga przy narodzinach lęku i nienawiści”. Należy jednak 
zdefiniować istotę problemu ujętego w nawet najbardziej abstrakcyjnej  
i wielowątkowej tezie. Następnie zespół w trakcie ,,burzy mózgów” buduje logiczny 
model debaty, tworząc i opracowując kolejne argumenty oraz kontrargumenty30. Tak 
solidne opracowanie tez daje pozytywny efekt w formule turniejowej, gdzie należy  
w stosunkowo krótkim czasie podjąć kilka, często bardzo różnych, tez tematycznych 
licząc na awans do kolejnych rund i ostateczne zwycięstwo w turnieju. 

Pamiętajmy, że sama debata ma na celu zarysowanie konkretnej osi sporu 
występującej w tezie. W trakcie debaty ukazujemy zatem dwa różne stanowiska 
wobec podjętego problemu, tak, aby po pierwsze każdy z widzów (w tym sędziowie) 
dostrzegli istotę problemu, a po drugie z aprobatą wyłonili i wskazali zwycięzcę. 
Niekiedy Debatom Oksfordzkim zarzuca się, że uczą niebezpiecznego relatywizmu. 
Jednak nie jest to ocena prawdziwa, gdyż każda debata zmusza uczestników do 
opracowania argumentów dla obu stron (za i przeciw). W ten sposób lepiej formatują 
problem ujęty w tezie, ale nie zmusza do bezwzględnego opowiedzenia się po jednej 
ze stron czy tym bardziej zmiany światopoglądu. Nie chodzi tu o bezwzględne 
przekonanie do danych racji, ale jak najlepsza prezentacja wylosowanej strony  
w sposób logiczny  i spójny. Debata ma edukować i rozwijać, a nie narzucać nikomu 
żadnych wzorców i wartości31. 

 
Pozyskiwanie wiedzy z różnych dyscyplin naukowych oraz rozwój 

horyzontów wiedzy 
Poniżej wymieniam kilka przykładowych tez, aby wskazać na różnorodność 

tematyczną i pojęciową stosowaną w trakcie Debat Oksfordzkich, we wspomnianych 

                                                           
29 Dlatego podczas turniejów dla młodzieży ze szkół średnich (w tym podczas MPDO w Poznaniu) 
dominują na ogół u Panów eleganckie garnitury lub przynajmniej marynarki (adekwatnie u Pań spódniczki 
i koszule) z dodatkowymi wspólnymi elementami wyróżniającymi od innych uczestników debat – na 
przykład: krawaty z logo szkoły lub sponsora, muszki, apaszki, skarpetki, szelki i przypinki z emblematem 
szkoły). 
30 O. Annusewicz, Debata oksfordzka…dz. cyt., s. 157–158. 
31 Szerzej na ten temat: T. Mazurek, P. Nowak, J. Piosik, M. Zybała, Polska miedzy Wschodem  
i Zachodem… dz. cyt., s. 11. 
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wcześniej turniejach. Począwszy od bieżących zagadnień społeczno–politycznych, 
przez historyczne, prawne, gospodarcze po związane z kulturą: 

 Turcja jest większym zagrożeniem dla obecnego ładu geopolitycznego niż Rosja. 

 Powinien powstać niepodległy Kurdystan. 

 Polskie sądy powinny uznać argumentację cultural defence (obrona przez 
kulturę). 

 Awans społeczny po II wojnie światowej sprzyjał demokratyzacji życia 
społecznego.   

 Naród odrzucający przeszłość jest narodem bez przyszłości. 

 W latach trzydziestych Polska powinna była sprzymierzyć się z III Rzeszą. 

 Decyzja o opuszczeniu Polski przez Naczelnego Wodza 18 września 1939 r. była 
zgodna z polską racją stanu. 

 Wprowadzenie pięciogodzinnego, dziennego czasu pracy jest optymalne dla 
efektywności pracownika i rozwoju gospodarki. 

 Istotą sztuki jest brak ograniczeń w jej wyrażaniu. 

 Artystom XXI wieku o wiele trudniej wejść do kanonu światowego niż ich 
poprzednikom. 
 

Dlatego każdy ,,mówca” – uczestnik Debat Oksfordzkich poza technicznym  
i merytorycznym przygotowaniem do publicznego występu musi zgłębić tajniki 
wiedzy z różnych dziedzin. Nie tylko zdobyć wiedzę i nią operować w kontekście 
założeń naukowych, ale swobodnie podejmować dyskusje wokół niuansów  
i szczegółowych założeń omawianego zagadnienia (problemu). Pamiętajmy, że  
w trakcie podejmowanych debat, a zwłaszcza w turnieju w ciągu kolejnych minut 
należy przejść na przykład z ekonomicznych rozważań o podatkach do specyfiki 
pracy nad ,,sztuczną inteligencją” i zagrożeń stąd wynikających dla ludzkości, by za 
chwilę dostrzec istotę sztuki i jej wpływ na poczucie wolności i ekspresji człowieka. 
Nie można takich zawiłości opracować i nauczyć się na pamięć, ale należy wejść  
w tryb i specyfikę każdej tezy, aby wspomóc cały zespół i zagwarantować jego 
zwycięstwo w trakcie prowadzonej debaty i szerzej w całym turnieju. 

 
Nowe umiejętności indywidualne (oraz w ramach drużyny) nabywane  

w trakcie debat 
W trakcie uczestnictwa w debatach jej  uczestnicy nabywają nowe umiejętności, 

trudne do pozyskania w normalnym, standardowym procesie edukacyjnym. Osoby 
te potrafią podjąć skomplikowany rozbiór danego zdania (tezy tematycznej)  
w sposób logiczny, wartościując jej poszczególne wyrazy i całość osadzoną często 
w specyficznym i wielowątkowym kontekście. Dokonują tego procesu w trakcie 
klasycznej ,,burzy mózgów” wyzwalając osobistą zdolność do podejmowania tego 
zadania indywidualnie i jednocześnie w ramach zespołu zadaniowego. Następnie 
określają oś sporu – jego istotę i na tej płaszczyźnie zaczynają tworzyć argumenty, 
zarazem wartościując je w ujęciu hierarchicznym. Dodatkowo obudowują owe 
argumenty (wskazując na ewentualne pozytywy płynące na przykład z przyjęcia 
danej nowej normy w omawianej spornej kwestii) oraz wybierają ,,ilustracje” mające 
dodatkowo wzmocnić odbiór danej linii argumentacyjnej. Podczas prezentacji 
konkurencyjnej drużyny wszyscy członkowie zespołu muszą uważnie słuchać jej 
koncepcji i interpretacji do omawianej tezy. Co z kolei wyzwala umiejętność 
uważnego słuchania i wyzwala potrzebę podejmowania szybkich konkurencyjnych 
działań – przemyślanego i najlepiej ,,nokautującego” uderzenia w tę linię 
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argumentacyjną. Niekiedy w sposób mistrzowski niczym doświadczony zawodnik 
dżudo wyprowadzają wspomniane uderzenie na podstawie argumentacji przeciwnej 
drużyny, wykorzystując wewnętrzną siłę ich uderzenia do wyprowadzenia 
śmiertelnego ciosu mającego wskazać na błędną linię argumentacyjną. Istotną rolę 
mają także perfekcyjnie zadawane pytania lub informacje, które niczym strzał 
snajpera ,,zabijają” lub przynajmniej obezwładniają mówców adwersarzy lub 
najlepiej całą linię argumentacyjną dając drużynie bezsporne zwycięstwo w debacie. 
Generalnie udział w Debatach Oksfordzkich rozwija u jego uczestników umiejętności 
komunikacyjne – takie jak: 

 panowanie nad tremą i przełamywanie lęku przed publicznym wystąpieniem, 

 narzucanie sobie dyscypliny czasowej i umiejętność organizowania (planowania) 
własnych wypowiedzi, 

 operowanie w sposób świadomy takimi narzędziami jak głos, ruch i wygląd 
zewnętrzny, 

 precyzyjne wyrażanie własnych myśli oraz formułowanie rozbudowanych 
argumentów32. 

 
Tak więc Debaty Oksfordzkie wyzwalają i formułują nowe umiejętności 

indywidualne, ale i zespołowe jej uczestników. Trudno wygrać debatę, a tym bardziej 
turniej, mając w zespole jedną lub – co gorsza – kilka ,,gwiazd” – silnych i genialnych 
indywidualistów, którzy nie potrafią pracować w zespole. W ujęciu pozytywnym  
i pożądanym można to porównać do załogi czołgu, gdzie każdy ma do spełnienia 
swoje konkretnie przypisane zadania, ale cała załoga wspiera się i uzupełnia, 
odnosząc ostatecznie sukces. Podobnie jak przy porównaniu siły palców jednej 
dłoni, silnych i ważnych z osobna, ale jakże potężnych, gdy układają się w pięść  
i razem uderzają, zadając trudny do obrony cios. Tak więc umiejętności oraz 
opanowanie indywidualne i zarazem zespołowe dają w sumie pożądany efekt – 
przydatny nie tylko w trakcie Debat Oksfordzkich, ale różnych działań 
podejmowanych w życiu, w tym w pracy zawodowej. 

 
Formuła edukacyjna. Przesłanie MEN oraz spotkanie w Belwederze  

z 26 IX 2019 r. 
Już w latach dziewięćdziesiątych XX w., gdy zaczęto wprowadzać pomysł 

Debaty Oksfordzkiej w Polsce za sprawą inicjatywy Szkoły Liderów miano nadzieję 
i traktowano tę formułę ,,jako narzędzie zmiany społecznej oraz remedium na 
problemy polskiego życia publicznego i społecznego, takie jak: brak wzajemnego 
zaufania i zdolności do dialogu czy agresja”33. Osobom oraz instytucjom 
propagującym formułę Debat Oksfordzkich w dydaktyce zależało na pełnym 
wykorzystaniu możliwości dających się wprowadzić do polskiej szkoły,  
a w szczególności ,,by każdy ich element: filozofia, format, kryteria oceniania oraz 
sposób formułowania tez maksymalizował efekty edukacyjne”34. Metoda ta może 
być twórczo rozwijana nie tylko w trakcie zajęć poza lekcyjnych – w szkolnych 
Klubach Dyskusyjnych, ale także typowych godzin dydaktycznych realizowanych na 
poziomie szkoły podstawowej, średniej i w trakcie studiów. W szkole idealnie się 
sprawdza przy omawianiu i wartościowaniu konkretnych zagadnień na wielu 

                                                           
32 J. Piosik, Jak organizować… dz. cyt., s. 14. 
33 Cyt. za: Tamże, s. 6. 
34 Cyt. za: T. Mazurek, P. Nowak, J. Piosik, M. Zybała, Polska między Wschodem i Zachodem… dz. cyt., 
s. 4. 
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przedmiotach – między innymi: języku polskim, filozofii, wiedzy o kulturze, historii, 
wiedzy o społeczeństwie i godzinie wychowawczej.  

Pamiętajmy, że dobrze przeprowadzone Debaty Oksfordzkie mają pobudzający 
i pozytywny wpływ na wiele elementów wychowawczych – takich jak: 

 postawa szacunku wobec innych uczestników debaty (zwroty powitalne, 
zachowanie formuły ,,Pan/Pani/Państwo” bez bezpośredniego i potocznego 
zwracania się w trakcie dyskusji), 

  świadome unikanie przejawów agresji – zachowanie przyjętej odległości (w myśl 
skrzyżowanych szpad) między stronami debaty, wbrew emocjom nie możemy 
innych ranić także ,,słowem”, za co otrzymujemy przyjęte punkty karne, 

 przestrzeganie konwencji – według ustalonych reguł (przyjętej koncepcji zbioru 
praw) oraz zachowanie uroczystego charakteru (strój i zachowanie uczestników), 

 kształtowanie postawy otwartości i dialogu – zasada otwartości na 
reprezentowane przez adwersarzy poglądy i argumenty, potrzeba wysłuchania 
stron (z dobrą wolą, choć bez naiwności, starając się zrozumieć ich racje) przed 
podjęciem jakiejkolwiek krytyki35. 

 
Dlatego w 2019 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej pod przewodnictwem 

prof. Andrzeja Waśko podjęto pomysł popularyzacji i efektywnego wykorzystania 
Debat Oksfordzkich w procesie edukacji szkolnej. Zwieńczeniem tego projektu było 
spotkanie w Belwederze 26 września 2019 r. nt.: ,,Debaty oksfordzkie i znaczenie 
wychowawcze retoryki w szkole”36. Jak trafnie zauważył podczas swojej przemowy 
wspomniany prof. A. Waśko: ,,Dyskusja powinna być dialogiem. Dialogiem  
w rozumieniu platońskim, tzn. rozmową mającą na celu wspólne ustalenie prawdy 
[…]. Dobra dyskusja powinna też być dialogiem w rozumieniu formalnym, tzn. mową 
składającą się z kwestii i z replik. Jeśli dyskusja ma być dialogiem, to jej uczestnicy 
muszą do swoich wypowiedzi wzajemnie nawiązywać. A więc trzeba uczyć nie tylko 
mówienia, ale też słuchania tego, co mówią inni37. Poza wspomnianym referaty 
wprowadzające do dyskusji wygłosili poza tym: dr hab. Marek Hermann  
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor Igor Zalewski i Łukasz Słoniowski twórca 
Krakowskiej Szkoły Debat. Odbyła się także debata pokazowa zwycięzców MPDO 
w Poznaniu – uczniów z III LO z Tarnowa oraz zwycięzców Turnieju Debat 
Historycznych IPN z V LO w Krakowie (laureatów z 2019 r.). Licznie przybyli: 
naukowcy, kuratorzy oświaty, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele i uczniowie 
opowiedzieli się za rozwojem formuły Debat Oksfordzkich w polskiej praktyce 
szkolnej, zwłaszcza na przedmiotach humanistycznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem lekcji języka polskiego. Tak więc, najbliższe lata pokażą, na ile idea 
ta zostanie rozwinięta i na trwałe zagości w ,,murach” polskich szkół38. 

Świadoma i zaplanowana praca nad edukacją młodzieży w sferze ,,dobrej” 
debaty  może przynieść, w stosunkowo krótkiej perspektywie czasowej, jakościową 
zmianę w prowadzeniu ważnych sporów publicznych (w tym o charakterze 
medialnym) oraz w sferze organizacji i funkcjonowania społeczeństwa 

                                                           
35 O aspekcie wychowawczych wartości w trakcie Debaty Oksfordzkiej: Tamże, s. 30. 
36 Prezydenta RP Andrzeja Dudę reprezentował zastępca Szefa Kancelarii RP Paweł Mucha i Doradca 
Prezydenta RP prof. Andrzej Waśko. Obecny był także Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć.  
37 Cyt. za: Konferencja ,,Debaty oksfordzkie i znaczenie wychowawcze retoryki w szkole, 
https://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,1859,konferencja-debaty-oksfordzkie-i-
znaczenie-wychowawcze-retoryki-w-szkole.html (pobrano 05.02.2020 r.). 
38 Tamże. 

https://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,1859,konferencja-debaty-oksfordzkie-i-znaczenie-wychowawcze-retoryki-w-szkole.html
https://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,1859,konferencja-debaty-oksfordzkie-i-znaczenie-wychowawcze-retoryki-w-szkole.html
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obywatelskiego w Polsce. Postęp ten może z czasem objąć nie tylko samych 
obywateli, ale także organizację instytucji i samo państwo39. Nawiązując do 
klasycznej definicji aktu komunikacji w dyskursie społecznym zaproponowanej przez 
kluczowego postmodernistę Jürgena Habermasa – komunikujemy się, aby osiągnąć 
porozumienie, zatem realizujemy własne cele, nie dążąc jednak egoistycznie do 
absolutnego sukcesu, lecz poprzez negocjację w sytuacji komunikacyjnej 
dochodzimy do porozumienia za pomocą racjonalnej argumentacji, dla dobra ogółu 
uczestników owego dyskursu40. 

 
Doświadczenia własne z ostatnich pięciu lat w trakcie prowadzenia Klubu 

Dyskusyjnego przy Zespole Szkół Elektryczno–Elektronicznych w Szczecinie  
Na początku 2015 r. pojawiła się nowa inicjatywa skierowana do młodzieży – 

pomysł stworzenia Klubu Dyskusyjnego w ZSEE. Faktycznym spirytus movens 
całego przedsięwzięcia był jeden z moich uczniów Adam Sulik, który uczestniczył  
w takim przedsięwzięciu i zaszczepił ten pomysł wśród osób uczęszczających do 
ZSEE. Uczeń ten przekonał mnie, abym został opiekunem Klubu Dyskusyjnego, 
mającego zrzeszać młodzież chcącą publiczne wyrażać różne opinie i tezy  
w swobodnej dyskusji określonej w ramach tzw. Debat Oksfordzkich. Chętni 
uczniowie zaczęli współtworzyć nową inicjatywę. Szybko zrozumieli kanon reguł 
towarzyszących debatom i rozpoczęli, z początku żmudne, a potem bardziej 
wirtuozyjne, przemowy. Owo ,,szlifowanie diamentów” zaczęło przynosić 
zamierzone efekty. Adepci pozbywali się: tremy oraz lęku przed publicznym 
przemawianiem, pracowali nad własną emisją głosu w ujęciu werbalnym, ale także 
kształtowali własne autorskie gesty i mimikę (to jest sposoby prowadzenia dyskursu 
w ujęciu niewerbalnym). 

 
Z czasem pojawiły się sukcesy – z tych najważniejszych: 
 

 w Turnieju Debat Historycznych IPN (na etapie woj. zachodniopomorskiego):  
III miejsce w 2016 r., II miejsce w 2018 i 2019 r.  

 udział w finałach MPDO  w Poznaniu w: 2016, 2017 i 2019 r. W tym dostanie się 
do 1/4 finału w 2017 r. (w gronie najlepszej 8 w Polsce, a uczeń Mateusz 
Wróblewski uznany 5 najlepszym mówcą w kraju) oraz udział w 1/8 finału w 2019 
r., 

 tytuł najlepszej drużyny VII MPDO (2019) w kategorii ,,FAIR PLAY” za pomoc  
i współpracę z drużyną z III LO w Tarnowie (wspomniani zostali zwycięzcami tej 
edycji MPDO). 

 
Wszystkie te sukcesy dobitnie wskazują, iż można uzyskiwać zaszczytne laury 

i na równi rywalizować z młodzieżą z najlepszych techników i liceów w kraju. 
Najważniejsze są tu: poza pożądanym talentem i posiadaną wiedzą z różnych 
dziedzin, włożona praca w trakcie przygotowań do turniejów, poczucie własnej 
wartości oraz motywacja, a także stworzenie silnych więzi w ramach drużyny. Po 
spełnieniu tych aspektów przychodzą oczekiwane sukcesy, ale też wspaniała 
,,przygoda” towarzysząca kolejnym zmaganiom z całą niepowtarzalną dramaturgią  

                                                           
39 A. Kampka, Debata… dz. cyt., s. 84–92. 
40 Tu warunkiem przyjęcia lub odrzucenia danej argumentacji, według wspomnianego badacza, są tzw. 
,,roszczenia ważnościowe” – norm posiadających cechy: zrozumiałości, wiarygodności, prawdziwości 
i słuszności. Zob. A. Cegieła, Słowa i ludzie… dz. cyt., s. 41–43. 
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i zmianami nastrojów oraz emocji. Wszystkie te sukcesy cieszą, ale najważniejszy 
jest właśnie progres potencjału konkretnych osób i to, że stają się oni nie tylko 
lepszymi mówcami, ale i ,,bardziej” czy właściwie rozważniej i koncepcyjnie 
myślącymi ludźmi. Poprzez debaty możemy się wewnętrznie samodoskonalić  
i osiągać wyższy poziom nie tylko elokwencji i wiedzy, ale dojrzałości osobowej. 
Sztuka konwersacji sprzyja umiejętnościom poznawczym psychiki rozmówcy. 
Bynajmniej nie w celu lepszej manipulacji, lecz jest pomocna w odkrywaniu 
sokratejskiej prawdy, w tym prawdy o sobie samym. Jak mawiał jeden z Francuzów 
żyjących w dobie oświecenia: ,,Potrzebuję pomocy i wyczucia ze strony innych, aby 
zrozumieć siebie samego"41. Dlatego uczestnicy debat stają się osobami 
posługującymi się nie tylko umiejętnościami komunikacyjnymi, ale także 
kompetencjami społecznymi pozwalającymi budować tzw. ,,społeczeństwo 
obywatelskie” (otwarte). Możemy tylko sobie życzyć, aby taki model zdominował 
toczony w kraju polityczny dyskurs, ale także obowiązywał w przestrzeni publicznej 
i społecznej.  

 
Streszczenie 
W realiach społecznych i politycznych obecnej III RP nie wypracowano i nie 

wdrożono stabilnych oraz powszechnie akceptowanych zasad prowadzenia 
dyskursu – sporu wokół tematów różnicujących Polaków. Należy zastanowić się,  
w jaki sposób można zacząć poprawiać ów dialog. Jednym ze sposobów może być 
wykorzystanie w praktyce szkolnej i akademickiej tzw. Debat Oksfordzkich – czyli 
specyficznego i wzorcowego prowadzenia dyskursu do postawionej tezy (tematu 
sporu). W niniejszym artykule przybliżono czytelnikowi tę formułę i wskazano jej 
zalety, które można zastosować w procesie kształtowania ,,sztuki dyskusji” w myśl 
przyjętego postulatu poprawy ,,kultury słowa”. Koncepcja powstała w XVIII  
w. wzorowana na brytyjskim modelu parlamentarnym stała się niezwykle nośną  
i ożywczą formułą prowadzenia debat akademickich, ale i publicznych w kręgu 
anglosaskim. Pomysł Debat Oksfordzkich został zaszczepiony na gruncie polskim 
przez prof.. Zbigniewa Pełczyńskiego w latach dziewięćdziesiątych XX w., w ramach 
programu Szkoły Liderów. Ta inicjatywa znalazła wielu zagorzałych zwolenników  
i propagatorów, zwłaszcza na poziomie szkół średnich oraz studiów wyższych. 
Najważniejszą coroczną imprezą ogólnopolską, rozgrywaną od 2013 r., są 
Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich w Poznaniu, organizowane na Wydziale 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM przez Fundację Edukacyjną G5. W 2019 
r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej pod przewodnictwem prof. Andrzeja Waśki 
podjęto pomysł popularyzacji i efektywnego wykorzystania Debat Oksfordzkich  
w procesie edukacji szkolnej. Zwieńczeniem tego projektu było spotkanie  
w Belwederze 26 września 2019 r. nt.: ,,Debaty oksfordzkie i znaczenie 
wychowawcze retoryki w szkole”.  
 

Słowa kluczowe: spór polityczny – dyskusja – retoryka – Debata Oksfordzka  
 

Summary 
In the social and political realities of the current Third Republic, stable and 

universally accepted principles of discourse - a dispute over the topics differentiating 
Poles - have not been developed and implemented. It is advisable to think about how 

                                                           
41 Cyt. za: B. Craveri, Złoty wiek konwersacji, tłum. J. Ugniewska, K. Żaboklicki, Warszawa 2009, s. 438. 
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you can start improving this dialogue. An Oxford-style debate is one of the ways that 
may be used in school or academic practice. An Oxford debate is a specific and 
exemplary discourse based on the thesis (the subject of the dispute). This article 
introduces the reader to this formula and indicates its advantages that can be used 
in the process of shaping the 'art of discussion' in line with the adopted postulate to 
improve 'culture of the word'. The concept was created in the 18th century, modeled 
on the British parliamentary model. It became an extremely supportive and 
invigorating formula for conducting academic and public debates in the Anglo-Saxon 
circle. The idea of the Oxford Debates was instilled in Poland by Prof. Zbigniew 
Pełczyński in the 1990s as part of the School for Leaders program. This initiative has 
found many staunch supporters and promoters, especially at high school and college 
level. The Polish Oxford Debate Championships in Poznań have been the most 
importantannual national event since 2013. They have been organized at the Faculty 
of Political Sciences and Journalism at AMU by the G5 Educational Foundation. In 
2019, at the Ministry of National Education headed by prof. Andrzej Waśka's, the 
idea to promote and effectively use the Oxford Debates in the school education 
proces was implmented. The culmination of this project was a meeting in Belvedere 
on September 26, 2019 on: "Oxford debates and educational significance of rhetoric 
at school". 
 

Keywords: political dispute - discussion - rhetoric - Oxford Debate 
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SPECIAL USE OF FIREARMS BY POLISH SERVICES AND THE RIGHT TO 
LIFE - ASSESSMENT OF REGULATION IN THE PERSPECTIVE OF SAFETY 

AND HUMAN RIGHTS 
 
 

Introduction 
Until the Act of 10 June 2016 on anti-terrorism activities1 came into force  

in the Polish legal system, there was no single act that would comprehensively 
regulate problem of identifying, counteracting and combating terrorist threats. 
Bearing in mind the above-mentioned act on anti-terrorism activities, the character 
integrating activities of the Polish anti-terrorist system entities with a clear indication 
of responsibility in particular areas was given. Systemic approach to the problem of 
terrorist threats used in this regulation is intended to enable the use of all the 
services, bodies and institutions possessing statutory competences to implement 
anti-terrorist activities and positively influence speed and correctness of the decision-
making process at strategic level. 

The idea of introducing a shot to neutralize the threat to the Polish legislation, 
depriving the hostage of life by eliminating a person posing a real threat to such  
a deed, has been postulated since the 90’s XX century by experts. However no legal 
initiative was taken to resolve this issue before nor after 19892. Issue of a lethal shot 
given to authorized entity in order to annihilate a dangerous attacker until the entry 
into force of the Act on anti-terrorist activities was not a subject of precise regulation. 
For many years there was ambiguity and lack of regulation in this matter. During the 
legislative work on the Act of 24 May 2013 on direct coercive measures and firearms3 
legislator didn’t take to account postulates of representatives of doctrine and 
practitioners and didn’t put in premises use of firearms by designated marksman 
institution or special shot. For the next 3 years therefore was no regulation in Polish 
legal system regarding such a legal issue, especially in times of such serious threats. 
The regulation of special use of firearms by authorized entities is consequently a 
relatively new institution. 

The concept of special use of firearms is also a synonym of a rescue shot,  
i.e. a solution that gives possibility of using a firearm with the intention of depriving 
life of person against whom it is used. In addition legislator introduced into legal 
system important for effective special use of firearms and thus the implementation  
of planned tactical solution to the crisis situation of the shot on command4. According  
to art. 23 par. 1 of the act, as part of anti-terrorism activities, if it is necessary to 
counteract direct, unlawful, violent attack on human life or health and the use of 
firearms in the way that causes the least damage is insufficient and it is not possible 

                                                           
1 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 796). 
2 K. Karwowska, Specjalne użycie broni – emocje w debacie publicznej a merytoryczne opinie ekspertów, 
[w:] Specjalnej użycie broni – stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań, (red.) K. Jałoszyński,  
W. Zubrzycki, J. Stelmach, Szczytno 2017, s. 329. 
3 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1834, z 2019 r. poz. 15).  
4 K. Jałoszyński, M. Stępiński, Specjalne użycie broni – wnioski i rekomendacje, [w:] Specjalnej użycie 
broni – stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań, (red.) K. Jałoszyński, W. Zubrzycki, J. Stelmach, 
Szczytno 2017, s. 343. 



 

 

139 
 
 

to counteract such an attempt in another way, taking into account all circumstances 
of a terrorist incident and the possibility of anti-terrorism activities, use of a firearm 
against person causing the attempt, which will result in death or imminent threat to 
life or health of that person5. This is a statutory definition of special use of firearms, 
i.e. designated marksman shot. In addition the decision on the admissibility of special 
use of weapons may be taken and withdrawn by the director of actions, so it’s a shot 
on command likewise6. 
 

Constitutional right to life and the principle of freedom  
Experts point out that “assessing this regulation it is advisable to pay attention 

to two areas - legal and ethical. First of all the ethical aspect is a problematic element 
in the current regulation, but the unsatisfactory legal aspect of regulations also has 
a significant impact. Introduction of the regulation of special use of firearms to Polish 
legislation is only a partial fulfillment of the proposal for establishing transparent 
regulations, clarified by representatives of the doctrine, services and formation by 
clarifying the use of firearms by marksmen and also guaranteeing them adequate 
protection”7. 

The principle of protecting human’s right to life falls under other constitutional 
principles with wide content, including principle of a democratic state ruled by law, 
but its establishment in art. 38 of Constitution makes the regulation of the status of 
a unit complete, because it is value enabling the use of freedom and civil rights 
granted in Chapter II8. The subsection entitled "Freedoms and personal rights" opens 
a significant guarantee stating that "The Republic of Poland guarantees everybody 
legal protection of life"9. Legislator didn’t refer to the natural law. Life is a protected 
value, but the design of the provision contains law regarding the right to life 
protection, not the right to life and in this sense functions as a subjective right10. 

The Constitutional Tribunal expressed its opinion on the principle of legal 
protection of life stating that "respect for protection of the right to life is one of the 
basic premises for the implementation of this principle (human dignity). Article 38 
should be understood in the first place as a prohibition on depriving human’s life. 
This prohibition is not absolute in nature, (...) it should be taken into account that 
regardless of this defensive content of the right to life, art. 38 also implies the 
obligation of public authorities to take actions to protect life. Since a certain objective 
system  
of values results from Constitution, it is legislator's duty to legislate on such content 
that it is possible to protect and implement these values to the widest possible extent. 
This particularly applies to emergency situations” 11. 

Constitutional principle of the legal protection of life doesn’t limit subjective or 
objective regulation. Ensuring full protection on every stage of existence is the duty 

                                                           
5 Art. 23 ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych.  
6 Art. 23 ust. 5, tamże 
7 W. Wosek, Specjalne użycie broni – konieczność działań a prawa człowieka, [w:] Specjalnej użycie broni 
– stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań, (red.) K. Jałoszyński, W. Zubrzycki, J. Stelmach, 
Szczytno 2017, s. 14. 
8 L. Garlicki, Omówienie art. 38, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Komentarz Tom III, (red.) L. Garlicki, 
Warszawa 2003, s. 3. 
9 Art. 38 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 
319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r., Nr 114, poz. 946). 
10 R. Grabowski, Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym, Rzeszów 2006, s. 178-179.  
11 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 1999 r. (sygn. akt K. 2/98), OTK 1999 nr 3, poz. 38. 
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of a democratic state of law. Universality of clause manifests itself in the fact that it 
applies to all people without exception but there may be conflict situations 
concerning specific recipients12. Right to legal protection of life operates in vertical 
dimension, because such a guarantee is provided by legislator by appointing 
appropriate institutions that will constitute criminal provisions and then sanction 
them13. Principle of legal protection of life in a democratic state of law plays important 
role, because human life, as the basic value, causes constitutional guarantees of 
rights, freedoms and the inviolability of individual. Existential value determines 
existence of legal subjectivity and respect for human dignity in a democratic state of 
law obliges to ensure the protection of human life14. 

Interference in free sphere of human and violation of bodily integrity as a result 
of direct coercive measures or firearms can have far-reaching consequences in the 
form of deterioration of the individual's health or even death. Therefore respecting 
discussed principle by public authorities has such importance when applying the 
most severe factors affecting the individual. At the same time it imposes obligations 
on state authorities to undertake activities that will eliminate or at least minimize 
potential threats to life15. The meaning of ensuring legal protection of life is expressed 
in the requirement of active protection of subsistence by ordinary legislation16. 

System of sources of law provides a special place for the act in the legal order 
of the state, elementary for the legal order and also with dual character. It may 
include signs of normal functioning as well as emergency17. The act is an activity of 
parliament adopted and changed in the legislative mode, having a normative, 
general and abstract character. Occupies the highest place in the hierarchy of legal 
sources after Constitution. It doesn’t have limited scope, but certain materials may 
be covered by the exclusivity principle of act18. 

Freedoms and individual rights are, in principle, inviolable, but they aren’t 
tantamount to giving them absolute character. In certain situations public authorities 
interfere in freedom of individuals, but interference can’t be characterized with 
arbitrariness and lack of legal basis19. Guarantee of establishing restrictions in the 
act is directly a general rule of the exclusivity of the act and means that only by law 
or in accordance with the authorization contained provisions of universally binding 
law regarding the matter of freedom and individual rights are established20. 

General principle of freedom individual is constituted by the constitutional 
legislator in art. 31 par. 1 of Constitution, which specifies that freedom is subject  
of legal protection21 and in accordance with par. 2 of the article, everyone is obliged  
to respect freedoms and rights of others and at the same time refrain from forcing 

                                                           
12 D. Dudek, Zasada prawa człowieka do życia, [w:] Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) D. 
Dudek, Warszawa 2009, s. 75-76.  
13 L. Garlicki, Omówienie art. 38…, dz. cyt., s. 4. 
14 D. Dudek, Zasada…, dz. cyt., s. 75. 
15 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013, s. 257. 
16 D. Dudek, Zasada…, dz. cyt., s. 73. 
17 J. Szymanek, Ustawa jako narzędzie prawnej regulacji w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego 
państwa, [w:] Bezpieczeństwo państwa a ochrona praw i wolności jednostki we współczesnym świecie, 
(red.) J. Jaskiernia, Kielce 2012, s. 117. 
18 A. Biłgorajski, Granice wolności wypowiedzi. Studium konstytucyjne, Warszawa 2013, s. 218. 
19 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz art. 1-86, (red.) M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, 
s. 311. 
20 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2009, s. 97. 
21 Art. 31 ust. 1 Konstytucji RP. 
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specific behavior which is not subject to law22. Exception of principle of freedom is 
set out in par. 3 of the discussed provision and it deals extensively with the formal 
aspect of restricting freedoms, i.e. the exclusivity of the act and material reliance on 
democratic legal state and enumerating the premises of restrictions, as well as the 
principle of proportionality23. 

The exclusivity of act is also associated with requirement to create clear and 
above all precise wording of the provisions, so that their addressees can understand 
these regulations in a clear and unambiguous manner24. This postulate, in addition 
to the obligation to set limitations in the act, includes an order to completely deal with 
a given problem, that is to fulfill the condition of completeness25. Constitutional 
Tribunal stated that reaching the level of ambiguity of legal provisions may be an 
inherent premise for finding non-compliance with statutory regulations and "three 
assumptions are relevant to assessing the conformity of the formulation of a specific 
law with the requirements of correct legislation. First of all any provision restricting 
constitutional freedoms or rights should be formulated in a way that allows 
unambiguous determination of who and in what situation is subject to restrictions. 
Secondly this provision should be precise enough to ensure its uniform interpretation 
and application. Thirdly such provision should be included so that the scope of its 
application covers only those situations in which the legislator acting rationally 
intends to introduce a regulation limiting the use of constitutional freedoms and 
rights"26. 

Restricting freedom or right of individual in a democratic state of law should 
always be an emergency and motivated need for protection of at least one  premises 
mentioned by the legislature. Art. 31 par. 3 includes the substantive law aspect of 
possibilities of restricting freedoms and rights set out in the catalog of values - 
security, public order, environmental protection, public health and morality or rights 
and freedoms of others27. Together premises express the concept of public interest, 
which is a general determinant of the limits of freedom and rights of individuals28. 
Legislator bears the burden of substantiating that introduction of restrictions on 
freedom or rights in the act is necessary due to existing premises that correspond to 
at least one of values listed in art. 31 par. 329. 
 

A breakthrough - introduction of the Act on anti-terrorism activities 
Intention of originator of act of anti-terrorism activities was to introduce a special 

use of firearms mechanism, assuming the need to proceed in such cases with 
particular caution, taking into account all circumstances of a terrorist incident and 
counterterrorism activities by treating special use of weapons as an exceptional final 
measure. It’s necessary to assume that such use of firearms occurs in a situation of 

                                                           
22 Art. 31 ust. 2, tamże. 
23 Art. 31 ust. 3, tamże. 
24 J. Zakolska, Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2008, 
s. 121. 
25 A. Łabno, Ograniczenia wolności i praw człowieka na podstawie art. 31 Konstytucji III RP, [w:] Prawa  
i wolności obywatelskie w Konstytucji, (red.) B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002,  s. 704. 
26 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2002 r. (sygn. akt K 6/02), OTK Seria A 2002 nr 3, 
poz. 33. 
27 Art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 
28 L. Garlicki, Omówienie art. 31, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz Tom III, (red.) L. 
Garlicki, Warszawa 2003, s. 22. 
29 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2004 r. (sygn. akt P 21/02), OTK Seria A 2004 nr 
2, poz. 9. 
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immediate threat to life or health and is an action aimed at saving the victim's life, 
endangered by the terrorist. In substantiation of act it’s explained that introduced 
norm is not intended to violate the principle of value of every human life, whereas in 
the case to which it refers, the protection of the victim's life and not perpetrator of 
threat should be considered as the superior value30. Questions is how anyone can 
judge whose life is more important, as originator expressed it in substantiation of the 
project of act. 

Introduction of the possibility of special use of firearms is intended to increase 
the effectiveness of Police in appearing of a terrorist event, while ensuring the legal 
security of officers handing such shots. It should be noted that devotion of rescue 
shot is currently permitted in the law of some European countries (this type of option 
is provided for among others by the law in Germany and United Kingdom). In 
substantiation of act it’s explained that such solutions are also permissible in the light 
of the provisions of international law regulating the protection of human rights. 
Possibility of depriving life in defense of any person against unlawful violence is 
provided in art. 2 par. 3 of the European Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms. It also found itself in the basic principles of the 
use of force and firearms by the officers of security and public order services adopted 
under the UN31. 

Special use of firearms can be used by officers of: Police, Border Guard, 
Internal Security Agency, soldiers of the Military Gendarmerie or soldiers of the 
Armed Forces of the Republic of Poland, which are part of a group that performs 
counterterrorist activities32. Decision on the application of such measures is taken 
and withdrawn by the person heading action, who then immediately passes it on to 
the commander of anti-terrorist group and also informs the decision-making body of 
director of action33. After receiving the decision on the admissibility of special use of 
firearms, the commander of a counter-terrorist group may order the special use of 
weapons by officers or soldiers of the counter-terrorist group, specifying purpose and 
manner of special use34. Use of firearms is documented by the commander of 
counter-terrorist group after ending of activities by immediately drawing up a special 
use of weapons protocol and then passing it on to the leader of the operation35. 

Pursuant to the provisions of this act, activities consisting in the special use of 
firearms take place under the terms of the Act of 24 May 2013 on measures of direct 
coercion and firearms. Nevertheless principles resulting from this act can’t be applied 
whenever they are in conflict with the provisions of art. 23 of the Act of anti-terrorism 
activities36. In the light of art. 23 par. 3 of this act don’t apply the regulations of the 
Act on coercive measures and firearms, stipulating that coercive measures or 
firearms are used in a way that cause the least possible damage37 and that before 
the use of firearms, authorized entity had to do a number of activities, including to 
identify formation and to challenge the person to act in accordance with the law38. 

                                                           
30 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw druk nr 516, s. 25.  
31 Tamże, s. 25. 
32 Art. 23 ust. 2 ustawy o działaniach antyterrorystycznych.  
33 Art. 23 ust. 5, tamże. 
34 Art. 23 ust. 6, tamże. 
35 Art. 23 ust. 7, tamże. 
36 Art. 23 ust. 2, tamże. 
37 Art. 7. ust. 1 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.  
38 Art. 48 ust. 1, tamże.  
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So that operational reconnaissance in counterterrorist actions in connection with 
special use of weapons plays an extremely important role, as it is fundamental form 
of preventing and counteracting any threats that may occur, including terrorism39. 

Regulation of special use of firearms is the only, after the withdrawal of the 
death penalty from the Polish Criminal Code, provision in Polish legal order that 
allows conscious deprivation of human life by state organs during peacetime. Both 
in case of the use of firearms as means of direct coercion and special use of firearms, 
legislator envisages as their consequence an imminent threat to life and health of 
person. In the second case, the anticipated effect on perpetrator significantly 
exceeds the scope of the use of firearms as means of direct coercion, which purpose 
is to force person to particular behavior. In case of direct coercive measures it is 
anticipated that the use of firearm may result in the loss of life, but as result of 
unintentional steps. While construction of art. 23 of Act on anti-terrorism activities 
clearly indicates that intended effect of use of firearm is most likely death of 
attacker40. 

This act met with uncertainty and criticism from the Polish Ombudsman. “In 
recognition of promoters of act introducing to law special use of firearms was aimed 
at saving life of victim threatened by terrorist. Such action can only occur in situations 
of immediate threat to life or health. Going further authors of justification assume that 
although the opinion under consideration doesn’t have purpose of violating the 
fundamental principle of protecting human life, the introduction of special use of 
weapons is the assumption that life of the victim is a superior value in relation to life 
of the assassin. In opinion of authors possibility of depriving life in defense of person 
against unlawful violence is provided for in art. 2 par. 3 of the European Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Such a general 
statement doesn’t prejudge compatibility of special use of weapons with the 
provisions of the Convention. In the light of settled case-law of the European Court 
of Human Rights created on the basis of art. 2 of the Convention, actions of public 
authorities in event of disruption or even the potential for disrupting public order 
should always be aimed at its protection, whereas human death can only be a side 
effect of such actions, never their main purpose. Possibility of depriving life in 
defense of any person, set by the authors of the justification, should be interpreted 
in the light of the general rules of criminal law relating to the necessary defense and 
the state of a higher necessity. In the literature on the subject and case law of the 
ECHR, however it is noted that these rules are subject to significant modifications, 
in particular as regards to the unlawfulness of the assassination and the 
proportionality of goods. First of all depriving of life can only take place for the 
protection of a person and not for the protection of material goods or other goods of 
an abstract and supra-individual nature, not directly related to human life (judgment 
of the ECHR of 22.3.2001 in case of Streletz, Kessler and Krenzp v. Germany). 
Second, on the basis of art. 2 of Convention, it is assumed that actions of officers 
can be justified only when they are strictly necessary”41. 

                                                           
39 P. Łabuz, K. Falandys, rozpoznanie operacyjne w działaniach kontrterrorystycznych w związku ze 
specjalnym życiem broni, [w:] Specjalnej użycie broni – stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań, 
(red.) K. Jałoszyński, W. Zubrzycki, J. Stelmach, Szczytno 2017, s. 217. 
40 P. Lubiewski, Środki przymusu bezpośredniego a specjalne użycie broni, [w:] Specjalnej użycie broni 
– stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań, (red.) K. Jałoszyński, W. Zubrzycki, J. Stelmach, 
Szczytno 2017, s. 164. 
41 Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 19 maja 2016 r. do projektu ustawy o działaniach 
antyterrorystycznych (pismo II.520.2.2016). 
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Introducing to law order special use of firearms seems to raise some doubts 
primarily from the point of view of the requirement of legality. This requirement should 
be considered in two directions, whether the actions of entities using firearms in 
special way find a direct basis in the legal act of a statutory rank, on the other hand, 
whether regulations meet requirements of the Convention and the Strasbourg 
jurisprudence. While there is no doubt that this act introduces statutory basis for 
depriving life of a person of whom a special use of weapons is used, a detailed 
examination requires the compliance of certain quality criteria by statutory regulation. 
These criteria refer first of all to the detailed determination of situations in which it is 
possible to use weapons to deprive life of human, as well as the circumstances and 
manner in which it may take place, including a detailed description of the type of 
weapon. 

Ombudsman expressed that “what is more introduction into the national legal 
order regulations granting specific entities powers, modifying the limits set by 
universal criminal law in the face of rapidly changing global threats can undoubtedly 
be justified and even desirable from the point of view of the need to ensure an 
adequate level of protection of citizens' rights and freedoms. However, it should be 
remembered that national law is not the only element delimiting the field of legal 
activity of entities authorized to use certain extraordinary measures. The impassable 
boundary for special services are international regulations, in particular in the scope 
of standards of protection of human life and health and other goods that occupy the 
highest place in the hierarchy of legally protected values. Thus the operation of public 
services leading to the violation of international standards of protection of life, even 
if it was taken on the basis of a clear legal act at national level, must lead to violation 
of art. 2 of the European Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms. Argumentation of the justification for the bill seems to raise 
significant doubts in the scope in which it is stated that life of the victim should be 
considered as a superior value in relation to the value of the perpetrator's life. This 
statement is not justified in the light of the fundamental principles of modern rule of 
law. Human life is a good that occupies the highest place in the hierarchy of legally 
protected goods. This good, regardless of characteristics to subject to which it 
belongs, can never be a gradual good. Life of perpetrator is not a good of a higher 
value than the life of a potential victim. In this context authors of the act seem to 
haven’t quite decided on the right direction of axiological and philosophical 
justification of the introduced regulation”42. 

What is especially important is that “nevertheless from a dogmatic point of view 
regulation of art. 23 of this act by precisely defining the circle of entities authorized 
to use in special way firearms and the prerequisites of applying such measures, it 
seems relatively narrow but at the same time flexible as possible to define the limits 
of the use of such measures. However one quite important caveat should be made 
here. Compatibility of the regulation provided in art. 23 acts with standards of 
protection of life and other values delimiting the area of activity of public authorities 
may be the subject of analysis only with simultaneous consideration of such central 
concepts for the bill as terrorist event, anti-terrorist activities or counterterrorist 
activities. Only in-depth analysis of these concepts based on art. 2 of the act would 
be able to provide more complete picture of the regulation providing for the special 
use of firearms and enable unambiguous assessment of the effects of the regulation 

                                                           
42 Tamże. 
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provided in art. 23 of act. Meanwhile analysis of these concepts leaves some doubts 
as to their precision and final adoption of any solutions in this respect must 
necessarily precede work within much broader expert-social discourse. Due to 
numerous doubts regarding regulation, Polish Ombudsman addressed a request to 
the Constitutional Tribunal in order to examine the compliance with the Constitution 
of the provisions of the act”43. 

In the light of art. 2 of the European Convention on Human Rights and 
Fundamental Freedoms, the use of firearms by officers may be justified under certain 
circumstances, but this provision can’t be treated as possibility to free action for the 
state because each time radical actions of officers must be precisely regulated and 
combined with a system of appropriate safeguards to protect against arbitrariness of 
decision. Admitting legal possibility for special shots in Polish legal system doesn’t 
contradict international standards. In the light of regulations initiator of terrorist 
incident also has the right to life - it is everyone's right. However in the face of 
unlawful attempt officer should be able to legally defend the good of endangered 
person44. Broadly discussed in doctrine were also issues, whether the marksman's 
shot is possible to be interpreted straight from the provisions of the Act on measures 
of direct coercion and firearms. Sentences in this matter are divided. However it 
should be borne in mind that the provisions of this act prohibit shooting towards 
sensitive human body organs, however such shot may be an exception and occur 
only in situations necessary if another shot is insufficient to repel the attack. It doesn’t 
change the fact that such situation will be subject thorough analysis of facts by the 
court, which may lead to decree of guilt of officer and being accused of exceeding 
the powers45. Therefore regulation of a special shot seems to play an important role 
in securing the officer's responsibility, as it enables a legal deadly shot. However did 
it definitely require a separate regulation46? 

Specialists also point out that “giving a shot to human which can end up 
depriving life is not so simple from a moral point of view. A marksman shot is one of 
the most difficult missions and the shot itself is a huge psychological load for shooter. 
After putting an effective shot, there are nervous breakdowns, trauma that 
disqualifies shooters from continuing to perform this function. For this reason 
selection of candidates for training as sharpshooters requires careful verification of 
their predispositions and psychophysical features, which puts high demands on the 
shooters”47. 
 

                                                           
43 Tamże.  
Wniosek RPO z dnia 14 lipca 2016 r. do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności  
z Konstytucja niektórych przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych (sygn. akt K 35/16). 
44 W. Zubrzycki, Specjalne użycie broni – konieczność działań a prawa człowieka, [w:] Specjalnej użycie 
broni – stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań, (red.) K. Jałoszyński, W. Zubrzycki, J. Stelmach, 
Szczytno 2017, s. 29 i 31. 
45 M. Cichomski, R. Leoniak, Rozwiązania ustawy o działaniach antyterrorystycznych a wnioski de lege 
ferenda ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej dotyczące specjalnego użycia broni, 
[w:] Specjalnej użycie broni – stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań, (red.) K. Jałoszyński,  
W. Zubrzycki, J. Stelmach, Szczytno 2017, s. 180-181. 
46 Szerzej J. Cymerski, K. Matysek, Konsekwencje selektywnego delegowania uprawnień w zakresie 
specjalnego użycia broni palnej, [w:] Specjalnej użycie broni – stan obecny, zagrożenia, propozycje 
rozwiązań, (red.) K. Jałoszyński, W. Zubrzycki, J. Stelmach, Szczytno 2017, s. 307 i nast.  
47 W. Zubrzycki, Specjalne użycie broni – dominanta strzelca wyborowego w działaniach Policji,  
[w:] Specjalnej użycie broni – stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań, (red.) K. Jałoszyński,  
W. Zubrzycki, J. Stelmach, Szczytno 2017, s. 257. 
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Summary 
It is a positive and desirable occurrence that finally the material of the special 

shot has been covered by legal regulation. Therefore the fact of a legislative change 
should be well assessed. This is a milestone in the direction of a guarantee for the 
constitutional principle of protection of the right to life, because only in strictly defined 
cases and with a specific procedure, violation of the right to life will be possible. 
Under the law, before the act was passed, it was a troublesome matter and it did not 
give certainty guarantees to people or officers. Far reaching permissions interfering 
in the highest values require not only high legislative standards, but also the need to 
present high standards of firearms use by officers.  

However it should be noted that in regulation covered by the act on anti-
terrorism activities, there is a restriction of the possibility of applying the provision 
only to situation that exhausts the traits of a terrorist offense. It causes serious 
problems. First of all the question is who and at what stage will be competent to say 
that a given event exhausts the features of this crime. Secondly, the need to use 
special use of weapons may occur not only in the event of a threat of a terrorist 
offense. In times of such strong social development and new technologies, also other 
situations could have need to use a special shot. Limiting the scope of such use of 
weapons is too far-reaching. Consider adding other serious crimes to the closed 
directory. 

What is important, only a few entities can make a special shot, while on the 
basis of the act on measures of direct coercion and firearms, contact with crisis 
situations may have yet twenty entities authorized to use firearms. The special use 
of weapons concerns only the problem of terrorism and the issue of a designated 
marksman’s shot concerns first of all the defense against the immediate danger of 
loss of life or health of people who are hostages and victims, for example, 
kidnappings for ransom or taking hostages, not only the growing problem of 
terrorism. Marksman’s shot should be ultima ratio however it should be an instrument 
that can be used by regulation, which would also serve as a protective function for 
the shooter. The possibility of using marksman’s shot is a serious conflict of goods. 
On one hand it is protection of attacker's life against the abuse of the empire in the 
form of a conscious, lethal shot, and on the other hand, the need to protect hostage's 
life by state authorities. At the same time in urgent situations the focus is on issue of 
necessary defense and a state of higher necessity. In addition a special role rests 
with the negotiator in crisis situations. However statutory regulation of marksman’s 
shot is in the interest of individual and also whole society.  

It is closely related to the constitutional order, the principle of a democratic state 
of law and would ensure legal security for officers. Issue of marksman’s shot is 
becoming more and more important in connection with threats of the most serious 
crimes - not only terrorism, but also organized crime and mental disorders of the 
perpetrators. Legal construction of marksman’s shot should find its place in the 
comprehensive regulation of the Act on direct coercive measures and firearms. 
Thanks to this it would apply to all situations exhausting marks resulting from the act, 
where it is necessary to counteract an attack on human life or health or release  
a hostage and when the use of shot on ordinary basis is insufficient or impossible. 
Then this would be a full guarantee of protection of the right to life. 
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Abstract 
One of the basic tasks of contemporary public authority is to provide broadly 

understood security and public order. In times of increasing number of threats, 
including the most serious crimes related to terrorism and organized crime, public 
authority should be equipped with legal means of influence, such as direct coercive 
measures and firearms. However the use of these means is indispensably related to 
interference with individual's freedom and personal inviolability, which may also lead 
to the most serious consequence of the violation of the right to life that is vested in 
every individual and has important guarantees in the acts of international law and 
the Constitution of the Republic of Poland. The possibility of special use of firearms 
by authorized entities in crisis situations, which are terrorist offenses, wasn’t 
regulated until 2016. The purpose of the article is to examine whether the regulation 
of special use of firearms violates the elementary right to life, whether it is a full and 
transparent regulation and guarantees in this matter.  
 

Keywords: right to life, personal freedom, restriction of freedoms, firearms, 
direct coercive measures 
 

Streszczenie  
Jednym z podstawowych zadań współczesnej władzy publicznej jest zapewnianie 
szeroko pojętego bezpieczeństwa i porządku publicznego. W czasach rosnącej 
liczby zagrożeń, w tym najcięższych przestępstw związanych z terroryzmem  
i przestępczością zorganizowaną, władza publiczna winna być wyposażona  
w legalne środki oddziaływania, jakimi są środki przymusu bezpośredniego i broń 
palna. Jednakże stosowanie tych środków jest nieodzownie związane z ingerencją 
w wolność i nietykalność osobistą jednostki, co może prowadzić również do 
najpoważniejszej konsekwencji, jaką jest naruszenie prawa do życia, które 
przysługuje każdemu człowiekowi i posiada doniosłe gwarancje w aktach prawa 
międzynarodowego oraz Konstytucji RP. Możliwość specjalnego użycia broni palnej 
przez uprawnione podmioty w sytuacjach kryzysowych, jakimi są przestępstwa  
o charakterze terrorystycznym, doczekała się regulacji dopiero w 2016 r. Celem 
artykułu jest zbadanie, czy regulacja specjalnego użycia broni narusza elementarne 
prawo do życia, czy stanowi pełną i przejrzystą regulację oraz gwarancje w tejże 
materii.   
 

Słowa kluczowe: prawo do życia, wolność osobista, ograniczenie wolności, 
broń palna, środki przymusu bezpośredniego 
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Введение 
По мере развития логистики как науки понятие «логистическая система» 

уточняется в работах целого ряда авторов 1. Общим в определениях 
исследователей является характеристика логистической системы как системы, 
состоящей из отдельных взаимосвязанных элементов (звеньев, подсистем) 
или процессов, объединенных стремлением к достижению общих целей 2.  

Структура логистической системы отличается чрезмерной сложностью  
и подчиняется иерархическому принципу. При анализе логистической системы 
государства (региона) следует учитывать, что система как целое обладает 
набором специфических свойств, которые в полном наборе не встречаются ни 
в одной из ее составных частей. Поэтому, логистическая система 
представляется нами как совокупность трех крупных подсистем: 
административной, исполнительной и результирующей. 

Элементы административной подсистемы, образующие первую группу, 
отражают координацию и синхронизацию всех осуществляемых  
в логистической системе действий в целях обеспечения оптимального, 
сбалансированного и пропорционального социально-экономического развития 
территории. 

В этой группе важная роль принадлежит элементам, выполняющим 
функцию управления, контроля и принятия решений, способствующим 
вовлечению в логистическую деятельность и как можно более эффективному 
использованию имеющихся в регионе ресурсов и резервов. Административная 
подсистема, будучи управляющей определяет основные направления 
развития логистики, обеспечивая при этом оптимальный, сбалансированный и 
пропорциональный экономический рост. 

Реализация задач управления базируется на подсистемах экономической 
информации, финансов, кадров и права. Каждой из этих подсистем присуще 

                                                           
1 Гаррисон, А. Логистика. Стратегия управления и конкурирования через цепочки поставок /  
А. Гаррисон, В. Ван Гок. ; под науч. ред. К. В. Садченко. М. : Дело и Сервис, 2010. – 367 с.; 
Евтодиева, Т.Е. Развитие форм организации логистики: теория и методология: автореф. дис. … д-
ра экон. наук : 08.00.05 / Т.Е. Евтодиева ; Самар. гос. экон. ун-т. – Самара, 2012. – 48 с.; Лазарев, 
В.А. Логистическая концепция управления предприятием / В. А. Лазарев // Известия УрГЭУ. – 2013. 
– № 2 (46). – С. 129–133.; Christopher, M. Logistics and Supply Chain Management: Strategies for 
Reducing Cost and Improving Service / M. Christopher. – 2-d edit. – London : Pitman Publishing, 1998. 
– P. 103–104.;Thai, V. Selecting the location of distribution operations / V. Thai, D. Grewal. // Asia Pacific 
Journal of Marketing and Logistics. – 2005. – Vol. 17, № 3. – P. 3–24. 
2 Евтодиева, Т.Е. Развитие форм организации логистики: теория и методология: автореф. дис. … 
д-ра экон. наук : 08.00.05 / Т.Е. Евтодиева ; Самар. гос. экон. ун-т. – Самара, 2012. – 48 с.; Логистика: 
Полный курс МВА / В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев [и др.]; под ред. В. И. Сергеева. М. : Эксмо, 2008. – 
944 с.; Миротин, Л. Б. Логистика для предпринимателя / Л. Б. Миротин, Ы. Э. Ташбаев. –  
М. : ИНФРА-М, 2002. – 251 с. 
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состояние своего рода гомоморфизма 3 по отношению к логистической системе 
государства в том смысле, что перечисленные подсистемы являются ее 
функциональными подсистемами. 

Элементы второй группы (исполнительной), характеризуются большим 
количеством комплексных экономических функций, таких как производство 
товаров, торговля, оказание услуг и т.д. В эту группу в качестве 
исполнительных подсистем входят: подсистема материального производства 
и услуг, транспортировки и складирования, межрегиональных  
и международных экономических связей. При этом необходимо выделить 
ведущую роль подсистемы материального производства и услуг, поскольку эти 
процессы решающим образом воздействуют на экономическое пространство 
государства и развитие всех элементов его логистической системы. 

В третью группу, состоящую из результирующих подсистем, сводятся 
результаты всех осуществляемых в логистической системе действий. В эту 
группу входят: подсистема совокупного национального (регионального) 
продукта, подсистема научных исследований и инноваций и др. 
Эффективность всех действий подсистем оценивается по их вкладу  
в экономический рост региона и повышение благосостояния населения 
страны.  

Важной характеристикой логистической системы является 
эффективность, определяющая, насколько деятельность системы 
способствует выработке целевых направлений развития государства 
(региона), реально обусловленных ее потенциалом, и обеспечивает их 
реализацию наиболее экономичным способом через упорядоченное 
взаимодействие функциональных подсистем. Эффективность 
функционирования логистической системы зависит от степени 
упорядоченности ее взаимосвязанных элементов и обеспечения 
взаимодействия элементов для получения общего интегрального эффекта  
в будущем.  

Между составными частями логистической системы существуют 
разнообразные и сложные потоки материальных средств, информации, 
финансов, трудовых ресурсов и энергии. Эти потоки содержат большое 
количество прямых и обратных связей, которые определяют взаимодействие 
элементов логистической системы. 

Взаимодействие составных элементов и подсистем логистической 
системы Sv можно представить следующей формулой: 

 

 CRpHTrПPKFILSv ,,,,,,,,,
, 

(1) 

 
где L – подсистема управления, выполняющая функцию управления, контроля 
и принятия решений; 
I – подсистема информационного обеспечения; 
F – подсистема финансового обеспечения; 
К – подсистема кадрового обеспечения; 
Р – подсистема правового регулирования; 

                                                           
3 Корн, Г. Справочник по математике (для научных работников и инженеров) / Г. Корн, Т. Корн. – 
Изд. 4-е. – М. : Наука, 1977. – 832 с. 
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П – подсистема материального производства и услуг; 
Tr – транспортная подсистема; 
Н – подсистема межрегиональных и международных экономических связей; 
Rp – подсистема совокупного регионального продукта; 
С – множество матриц взаимосвязи потоков в логистической системе страны. 
К множеству С относятся: Rm – матрица материальных потоков; Ri – матрица 
информационных потоков; Rf – матрица финансовых потоков; Rk – матрица 
потоков рабочей силы; Re – матрица энергетических потоков. 
 

Для элементов αij матриц взаимосвязи потоков в общем виде справедливо 
следующее условие: 
 






0

,1
ij

.

;
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jсистемойссвязанаiсистемаесли

 

(2) 

 
Логистическая система обладает не только динамической, но  

и структурной сложностью. И если первая отражает сложность 
прогнозирования поведения системы, то вторая напрямую связана  
с многообразием компонент логистической системы, числом связей между 
ними и силой взаимодействия. Структурная и динамическая сложность 
логистических систем порождает проблемы теоретико-методологического  
и методического характера в плане их оценки. Как правило, оценка 
осуществляется на основе точечных (статичных) показателей или сложных 
интегральных критериев, сводящих системное моделирование к теории 
исследования операций с использованием методов линейного 
программирования. 

Рассмотрим основные подходы и теории, связанные с исследованием 
эффективности логистических систем понимаемых рядом исследователей как 
ее потенциал. Наиболее часто в качестве методологического инструментария 
используются экономико-математические методы и модели, которые 
позволяют посредством экономического анализа определять математические 
зависимости: подобный подход положен в основу подготовки решений, 
связанных с организацией перевозок автомобильным или железнодорожным 
транспортом 4.  

Исходя из быстродействия происходящих в экономическом пространстве 
процессов, исследователями рассматривалась гипотеза, что разнообразие 
связей существующих между логистическими системами, равно как и между их 
составными частями позволяет обеспечить оптимальное развитие потенциала 
каждой из них лишь в рамках общего оптимального развития (динамический 
оптимум) 5. В более поздних работах отмечается, что логистическая система, 
в которой проявляется положительный эффект синергии может считаться 

                                                           
4 Геронимус, Б.Л. Экономико-математические методы в планировании на автомобильном 
транспорте. / Б.Л. Геронимус, Л.В. Царфин. М. : Транспорт, 1988. –192 с.; Кожин, А. П. 
Математические методы в планировании и управлении грузовыми автомобильными перевозками 
/ А. П. Кожин, В. П. Мезенцев. М. : Транспорт, 1994. – 304 с. 
5 Мэнеску, М. Экономическая кибернетика / М. Мэнеску. сокр. пер. с румын. под науч. ред. К.А. 
Багриновский, Е.З. Майминас. – М. : Экономика, 1986. – 230 с. 



 

 

152 
 
 

системой имеющей потенциал для своего дальнейшего развития 6. Кроме того, 
логистические системы можно считать эффективными и имеющими потенциал 
для развития, если при формировании целей взаимоувязаны логистические 
затраты на входе в системы и логистические услуги на выходе из них 7. Данное 
утверждение основано на проведенном анализе соотношения вложенного  
в логистическую систему капитала и полученной от этой системы прибыли. 
Установлено, что достижение максимального эффекта, возможно, получить 
только от рационального использования имеющихся ресурсов и резервов.  

Общеизвестной гипотезой является утверждение, что логистическая 
система характеризуется также интегративными качествами. Причем эти 
качества не свойственны ни одному элементу в отдельности. Для этого 
свойства есть определение: «эффект суммы превышает сумму эффектов» 8.  

В основе оценки эффективности логистических систем в большинстве 
научных источников рассматривались два подхода – рыночный  
и традиционный. В рыночном подходе оценке подлежат действия и затраты, 
обеспечивающие интерес клиентов. Оценка эффективности логистической 
системы в этом случае производится на основе ресурсно-потенциального 
подхода 9, согласно которому интегральная эффективность функционирования 
системы в целом есть функция реализации потенциала системы:  
 
Э = ƒ(Пd – Ив)→maxnYn,  (3) 

 
где    Пd – потенциальные возможности логистической системы; 
Ив – уровень использования возможностей логистической системы; 
Yn – удовлетворение потребностей. 
 

При определении эффективности логистической системы как меры 
реализации функций системы в целом, результат деятельности 
представляется как факт реализации ее функций. Но факт реализации 
логистических функций может состояться в том случае, если они обеспечены 
потенциалом системы, т.е. определенной совокупностью ресурсов и резервов, 
которые могут быть мобилизованы для достижения цели системы. Как 
правило, реальная цель – это то, что может быть обеспечено потенциалом, т.е. 
возможностью реализации ресурсов и резервов системы. В этом случае 
эффективность логистической системы территории определяется тем, 
насколько полно выявлены и реализуются ее возможности при максимальном 
использовании ее потенциала.  

В традиционном подходе эффективность деятельности логистической 
системы рассматривается через соотношение затрат и полученного 

                                                           
6 Яшин, А.А. Логистика. Основы планирования и оценки эффективности логистических систем / 
А.А. Яшин, М.Л. Ряшко. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 52 с. 
7 Pfohl, H.-Ch. Logistiksysteme: betriebswirtschaftliche Grundlage / H.-Ch. Pfohl. – Berlin Heidelberg – 
New York – Paris – Tokyo Hong Kong –Barselona : Springer, 1990.– 232 p. 
8 Павлюченко, И.В. Логистика : краткий теоретический курс / И.В. Павлюченко. – Ульяновск : УлГТУ, 
2011. – 95 с. 
9 Уваров, С.А. Логистика в системе организации предпринимательской деятельности 
предпринимательской деятельности коммерческих структур Уваров С.А. дис. ... д-ра экон. 
наук: 08.00.06 : СПб., 1997. – 360 л. 
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результата 10. Объединение этих подходов через критерии целенаправленного 
действия, рыночной полезности и рационального хозяйствования позволяет 
получить новый подход в оценке эффективности логистических систем. 

Представление логистической системы в виде организационно-
управленческого комплекса, деятельность которого направлена на 
достижение эффективного равновесия между логистическими затратами  
и приемлемым уровнем качества обслуживания клиентов, позволяет 
рассматривать ее как кибернетическую систему, то есть систему  
с эффективной обратной связью. При этом от структуры ресурсов (входов 
системы) их количества и состава зависят выходы логистической системы, то 
есть ее результаты и качество оказываемых ею логистических услуг.  

Предлагаемая нами методика оценки экономической эффективности 
логистической системы состоит из следующих этапов: 

1. Определение критериев оценки логистической системы 
(экономичность, результативность, оптимальность). 

2. Определение групп ключевых показателей для каждого критерия 
оценки.  

Такой подход позволяет разделить экономическую эффективность на пять 
понятий: экономичность (измеряемая и неизмеряемая), результативность 
(экономическая и социальная) и оптимальность. При этом экономичность 
понимается нами как соотношение ресурсов и результата, результативность – 
степень выполнения запланированной деятельности и достижение 
результатов, оптимальность – выбор лучшего из возможных вариантов 
использования имеющихся в распоряжении страны (территории, региона) 
ресурсов для достижения плановых показателей (таблица 1). 

3. Расчет измеряемых оценочных показателей:  
Eс = С / R, (4) 

где   Ес – экономичность функционирования логистической системы; 
С – расход ресурсов;  
R – результат. 
При этом,  
С = Сf / Ср, (5) 

где   Сf – фактически израсходованные ресурсы,  
Ср – план по расходу ресурсов. 
 
R = Rf / Rр, (6) 

где   R – результативность системы; 
Rf – фактически полученный результат,  
Rр – плановый результат. 
  
Чаще всего достигаемый результат – это следствие наличия, доступности и 
обеспеченности ресурсами в нужном объеме и в нужной последовательности. 
Т.е. результат – это интегральная функция от ресурсной обеспеченности: 
 

                                                           
10 Антюшеня, Д.М. Транспортно-логистическая система Республики Беларусь: становление  
и развитие / Д.М. Антюшеня. – Минск : БНТУ, 2016. – 222 с. 
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𝑅 = ∫ 𝑓(𝐶)𝑑𝐶 = ∫ 𝑓(𝐶)𝑑𝐶
𝐶𝑚𝑎𝑥

𝐶𝑚𝑖𝑛
, 

где С𝑚𝑖𝑛 = 𝐶0 < 𝐶1 < ⋯ < 𝐶𝑛 = С𝑚𝑎𝑥. 

(7) 

 
Функция f(С) по сути своей характеристика экономичности системы, которая 
определяется в первую очередь используемыми ресурсами и технологиями. 
 
Таблица 1. Структура категории «экономическая эффективность 
логистической системы» 

Экономическая 
эффективность  

Критерии 

Сущность Методы оценки 

Э
ко

н
о
м

и
ч
н

о
с
ть

 

Измеряемая Соотношение 
достигнутых результатов 
к использованным 
ресурсам, которые 
поддаются измерению: 
ликвидность; денежные 
потоки; прибыльность. 

1) факторный 
анализ; 

2) анализ 
относительных 
показателей 
(коэффициентов); 

3) система 
контролинга. 

Неизмеряемая Соотношение 
достигнутых результатов 
к использованным 
ресурсам, имеющим 
неосязаемый эффект 

1) метод иерархий; 
2) метод Дельфи; 
3) метод Саити; 
4) пирамида 

результативности. 

Р
е
зу

л
ь
та

ти
в
н

о
с
ть

 

Экономическая Степень достижения 
плановых экономических 
результатов при 
реализации потенциала 
логистической системы  

Сравнительный анализ 
плановых (нормативных) 
и фактических 
финансовых показателей 

Социальная Степень достижения 
запланированных 
социальных результатов 
при осуществлении 
логистической 
деятельности в рамках 
логистической системы  

1) методы 
прогнозирования; 

2) метод Дельфи; 
3) логические 

методы. 

О
п
ти

м
а

л
ь
н

о
с
ть

 

Поиск 
варианта  

Поиск способа 
достижения цели исходя 
из имеющихся 
потенциалов, в 
определении баланса 
отношений между 
входящими в 
логистическую систему 
элементами и самой 
системой в конкретный 
момент времени. 

1) Теория принятия 
решений: 

- в условиях риска; 
- в условиях 
неопределенности; 
- критерий «максимин» 
(выбор лучшего из 
худшего); 
- критерий «минимакс» 
(упущенная выгода); 
- критерий Гурвица. 
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Выбор 
варианта 

Выбор наиболее 
рационального варианта, 
соответствующего целям 
развития  

1) Метод 
оптимальности по 
Парето; 

2) критерий Калдора – 
Хикса (принцип 
компенсации) 

 
Добавляя временной фактор и помня, что время дискретно, получаем: 

𝐶 = ∫ 𝜑(𝑡)𝑑𝑡 = ∫ 𝜑(𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑚𝑎𝑥

𝑡𝑚𝑖𝑛
, 

 

(8) 

где φ(t) – это характеристика ресурсной проницаемости системы в единицу 
времени; 
𝑡𝑚𝑖𝑛 = 𝑡0 < 𝑡1 < ⋯ < 𝑡𝑛 = 𝑡𝑚𝑎𝑥. 
Отсюда результативность системы определяется: 
 

𝑅 = (∫ 𝑓(𝐶)𝑑𝐶)|𝑐 = 𝜑(𝑡) = ∫ 𝑓(𝜑(𝑡) ) 𝜑′ (𝑡)𝑑𝑡, 
 

(9) 

с учетом того, что 𝐶 = 𝜑(𝑡), то результативность принимает следующий вид: 
 

𝑅 = ∫ 𝑓(𝜑(𝑡))𝑑𝜑(𝑡) = ∫ 𝑓(𝜑(𝑡) ) 𝜑′ (𝑡)𝑑𝑡 
 

(10) 

или 

𝑅 = ∑ 𝑓(𝜑(𝑡𝑗)) 𝜑′ (𝑡𝑗)∆𝑡𝑗, (11) 

 

где 𝜑′(𝑡𝑗) ≈
𝜑(𝑡𝑗)−𝜑(𝑡𝑗−1)

∆𝑡𝑗
=

∆𝜑(𝑡𝑗)

∆𝑡𝑗
. 

Отсюда, 

𝑅 = ∑ 𝑓(𝜑(𝑡𝑗)) ∆𝜑 (𝑡𝑗). (12) 

 
Таким образом, результативность – это функция экономичности системы, 
обусловленной ресурсной обеспеченностью и ресурсной проницаемостью 
системы в ограничениях времени. 
Результативность функционирования логистической системы можно 
рассматривать как степень достижения цели по реализации запланированных 
значений логистического потенциала. 
 
 

(13) 

 
где Резлп – степень достижения цели по реализации логистического 
потенциала;  
n – число целевых показателей;  
∏ Резрег – произведение степеней достижения плановых значений целевых 

показателей, характеризующих показатели потенциала логистической 
системы. 

Степень достижения цели признается высокой, если значение Резлс 
составляет не менее 0,9. Степень достижения цели признается средней, если 

,
п

n  рег
Рез=

л
Рез

, 
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значение Резлс составляет не менее 0,8. Степень достижения цели признается 
удовлетворительной, если значение Резлс составляет не менее 0,7.  
В остальных случаях степень достижения цели признается 
неудовлетворительной. 

Если в качестве ресурса рассматривать логистический потенциал 
территории, региона или страны, то результативность функционирования 
логистической системы мы можем определить исходя из матрицы 
реализованного логистического потенциала. 

Для этого необходимо рассмотреть состояние логистического потенциала 
каждого региона в разрезе его структурных элементов: 
- оценить значение каждого значения реализованного потенциала; 
- выявить по каждому региону условия для развития логистической системы 
(таблица 2): «слабые» (от 0 до 25); «средние» (от 26 до 50); «благополучные» 
(от 51 до 75); «отличные» (от 76 до 100).  
 
Таблица 2. Матрица реализованного логистического потенциала 

 0-25 26-50 51-75 76-100 

Географически
й потенциал 

- - 
Вит_обл; 
Гр_обл; 
Мог_обл; 

Бр_обл; 
Гом_обл; 
Минск; Мн_обл; 

Транзитный 
потенциал 

- Минск; - 

Бр_обл; 
Вит_обл; 
Гом_обл; 
Гр_обл; 
Мн_обл; 
Мог_обл; 

Транспортный 
потенциал 

- 
Вит_обл; 
Гр_обл; 
Мог_обл; 

Бр_обл; 
Гом_обл; 
Мн_обл; 

Минск; 

Инфраструктур
ный 
(складской) 
потенциал 

- 

Бр_обл; 
Вит_обл; 
Гом_обл; 
Гр_обл; 
Мог_обл; 

Мн_обл; Минск; 

Информационн
о-
коммуникацион
ный потенциал 

- - 

Бр_обл; 
Вит_обл; 
Гом_обл; 
Гр_обл; 
Мн_обл; 
Мог_обл; 

Минск; 

Кадровый 
потенциал 

- 

Гр_обл; 
Мн_обл; 

Бр_обл; 
Вит_обл; 
Гом_обл; 
Мог_обл; 

Минск; 

Таможенный 
потенциал 

- - 
Гр_обл; Минск; 
Мн_обл; 
Мог_обл; 

Бр_обл; 
Вит_обл; 
Гом_обл 
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При размещении показателя в зоне «отличных» условий не требует 
корректирующих действий. В этом случае действия в сфере логистики носят 
лишь поддерживающий характер. «Благополучная» зона предполагает 
проведения анализа фактического состояния и выработку плана 
рекомендуемых действий, направленных на улучшение состояния потенциала. 
«Средние» условия характеризуют наличие проблем, связанных  
с недостаточным использованием, имеющихся в распоряжении региона 
ресурсов и резервов. Анализ имеющихся проблем требует обязательной 
выработки корректирующих действий, направленных на выравнивание 
ситуации по более полному использованию потенциала. Диапазон условий 
«слабые» отражает недостаточное развитие направлений логистической 
деятельности. Имеет место игнорирование преимуществ географического 
положения. Требуется тщательный анализ причин отставания. Пересмотр 
региональной политики в сторону развития инфраструктуры, повышения 
оборота оптовой и розничной торговли, развития логистических услуг. 

Исходя из данных таблица 2 в диапазон «слабых» условий не попал ни 
один из регионов Республики Беларусь, что говорит о достаточном уровне 
развития логистических систем регионов. Практически все регионы попали  
в группу «средних» условий, но по разным причинам. Размещение 
аббревиатуры регионов в зонах матрицы позволяют наглядно представить 
состояние реализованного логистического потенциала, а также сравнить 
запланированные показатели с фактическими.  

4. Определение показателей имеющих качественный характер 
(неизмеряемая экономичность) экспертным путем. 

5. Определив понятия «результативность» и «экономичность», 
рассмотрим понятие «эффективность». Данное понятие 
определяется нами как состояние функционирования системы, 
обеспечивающее необходимую экономичность при заданном уровне 
результативности: 

 

𝐸𝑓 = 𝑔(𝑅) ∙ 𝑔(
𝑘

𝐸𝑐
), 

 

(14) 

где k – постоянная пропорции. 
В частном случае, при k = 1, функция 𝑔(𝑥) = 𝑥 и эффективность системы 
преобретает вид: 
 

𝐸𝑓 = 𝑔(𝑅) ∙ 𝑔 (
𝑘

𝐸𝑐
) = 𝑅 ∙ 𝑔 (

𝑅

𝐶
) =

𝑅2

𝐶
. 

 
(15) 

 
6. Определение оптимальности подразумевает рассмотрение 

имеющихся вариантов и выбор лучшего из вариантов 
функционирования логистической системы позволяющее достичь 
плановых показателей. При этом: 

 
𝐸𝑓(𝐶, 𝑅) → 𝑚𝑎𝑥{𝐶 ∈ Ω; 𝑅}, 

 
(16) 

 
где Ω – область ограничения ресурсов.  
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Оптимальность определяется как максимальное значение критерия 
эффективности, т.е. наилучшее в заданном отношении состояние 
логистической системы: 𝐸𝑓→ мах. 
 

Выводы: 
Определение эффективности функционирования логистической системы 

в разрезе предложенных элементов позволяет выявить проблемные позиции 
и принять необходимые корректирующие действия. При этом, повышение 
уровня функционирования логистической системы оказывает положительный 
эффект на общее экономическое развитие территории, региона, страны, 
улучшая тем самым ее экономическую безопасность.  
Изучение методик расчета эффективности функционирования логистической 
системы предлагаемых разными исследователями дает возможность 
разработать свой метод или свою методику расчета, учитывающую те 
вопросы, которые на взгляд автора являются основополагающими и важными 
для данной ситуации.  
 

Аннотация 
В настоящее время уровень развития логистической системы напрямую 

отражает экономическое состояние государства, его независимость на 
международном рынке. Организация эффективной работы логистической 
системы, реализация возможностей по ее развитию позволяют говорить  
о наличии экономического буфера, обеспечивающего безопасность и свободу 
любого государства. Именно поэтому, так важно правильно оценить 
эффективность логистической системы, чтобы понимать, как используется 
потенциал системы, каковы ее перспективы и возможности. 
 

Ключевые слова: логистическая система, экономическая безопасность, 
эффективность, государство. 
 

Streszczenie 
Obecnie poziom rozwoju systemu logistycznego bezpośrednio odzwierciedla 

sytuację ekonomiczną państwa, jego niezależność na rynku międzynarodowym. 
Organizacja skutecznego działania systemu logistycznego, wykorzystanie 
możliwości jego rozwoju pozwala mówić o obecności bufora gospodarczego, który 
zapewnia bezpieczeństwo i wolność każdego państwa. Dlatego tak ważna jest 
prawidłowa ocena skuteczności systemu logistycznego, aby zrozumieć, w jaki 
sposób wykorzystywany jest potencjał systemu, jakie są jego perspektywy  
i możliwości. 

 
Słowa kluczowe: system logistyczny, bezpieczeństwo ekonomiczne, 

wydajność, państwo. 
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Radosław PUCHALSKI 
Politechnika Poznańska 
 

BEZPIECZEŃSTWO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH 
 
 

Wstęp 
Od lat zauważa się niesłabnący rozwój infrastruktury informatycznej 

praktycznie we wszystkich obszarach działalności człowieka. Komputery – te 
klasyczne w formie roboczych stacji PC, laptopy, tablety, smartfony czy nowoczesne 
sprzęty RTV i AGD, które do niedawna nie były kojarzone ze sprzętem 
informatycznym – otaczają nas ze wszech stron. Często nie zdajemy sobie sprawy, 
że coraz więcej urządzeń codziennego użytku to tak naprawdę komputery. Dziś 
jednak pojedynczy komputer postrzegany może być jako prosta maszyna 
obliczeniowa lub ewentualnie jako bardziej zaawansowane narzędzie, jednak 
przeznaczone zwykle do konkretnych, sprecyzowanych zastosowań. Dużo większe 
możliwości uzyskuje się, gdy takie narzędzie połączymy z kolejnymi. Dostęp do 
zasobów innych użytkowników, możliwość komunikacji, szybkiej wymiany danych 
oraz udostępniania multimediów powoduje, że ograniczenia związane  
z odległościami przestają być zauważalne. Dzięki sieci Internet, która łączy 
użytkowników przeróżnych sprzętów i wszelakich systemów, staliśmy się 
mieszkańcami globalnej wioski. Daje to niesamowity potencjał, ale jednocześnie 
stwarza zagrożenia. O ile w owej wiosce łatwo jest dotrzeć do każdego jej 
mieszkańca, to takimi mieszkańcami jesteśmy także my sami. A nie zawsze lubimy 
nieproszonych gości. Nie zawsze też wiemy, kim tak naprawdę jest nasz sąsiad. 
Wirtualna rzeczywistość daje sposobność do bycia anonimowym lub stworzenia 
dowolnie wykreowanego wizerunku swojej osoby. Czy tego chcemy, czy nie, 
jesteśmy częścią wirtualnego świata i musimy znać zasady w nim panujące. 
Konieczna jest też umiejętność przemieszczania się w nim w taki sposób, by 
zminimalizować ryzyko zbłądzenia. 
 

Zagrożenia związane z użytkowaniem sieci 
Każdy użytkownik Internetu narażony jest na różnego rodzaju zagrożenia. 

Wśród najpopularniejszych wymienia się zwykle niebezpieczne programy, do 
których należą wirusy, robaki, konie trojańskie. Powszechnie coraz bardziej 
kojarzone przez internautów są także pojęcia typu: keylogger, rootkit, eksploit, 
spyware, DoS (DDoS) czy phishing1. Zagrożenie stanowią także zachowania  
i zdarzenia o charakterze czysto przestępczym, jak np. hacking, cracking, ataki typu 
backdoor oraz cyberprzemoc2. Do nowszych, a co za tym idzie mniej znanych 
niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci komputerowych, należą: 

                                                           
1 M. Frączek, Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni jako paradygmat ochrony państwa (w:) A. Gałecki,  
A. Kurkiewicz, S. Mikołajczak (red.): Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach 
kryzysowych. Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Poznań 2014, str. 155-170. 
2 A. Napieralska, Zagrożenie w przestrzeni cybernetycznej. Społeczność internetowa wobec problemów 
współczesnego świata (w:) A. Gałecki, A. Kurkiewicz, S. Mikołajczak (red.): Infrastruktura krytyczna  
w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Poznań 
2014, str. 131-141. 
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 ransomware – program szyfrujący pliki, uniemożliwiający dostęp do danych 
przez właściciela komputera; odszyfrowanie następuje po wpłaceniu żądanej 
kwoty okupu na rachunek szantażysty3 

 cryptominer – program infekujący komputer w celu wydobywania na nim 
kryptowalut, które zasilają konto przestępcy 

 browserhijacker – oprogramowanie zmieniające konfigurację przeglądarki 
internetowej (domyślna wyszukiwarka, strona startowa, wyświetlanie reklam). 
 
W zależności od miejsca użytkowania oraz przeznaczenia systemu 

informatycznego, wyróżnić można dwa zasadnicze rodzaje sieci – domową  
i służbową. Praktycznie każdy dzisiejszy użytkownik dowolnego sprzętu 
komputerowego (PC, telefon komórkowy, TV typu smart i in.) jest podłączony do 
Internetu. Nawet jeżeli nigdy osobiście nie zajmował się administrowaniem domowej 
sieci, to niezbędną konfiguracją zajął się dostawca usług telewizji kablowej lub 
operator sieci komórkowej. Od momentu włączenia nowego urządzenia, przy 
zachowaniu domyślnych ustawień, staje się użytkownikiem Internetu. I mimo że sam 
proces uzyskania do niego dostępu dzieje się prawie automatycznie bądź wymaga 
jedynie wprowadzenia hasła do punktu dostępu (jeżeli takowe jest ustawione), to już 
o ochronę w sieci musi zadbać sam. Będąc jedynie biernym użytkownikiem, któremu 
wydaje się, iż nie robi nic, co mogłoby go narazić na jakiekolwiek niebezpieczeństwo, 
staje się łatwym kąskiem dla internetowych przestępców. Złośliwe oprogramowanie 
może spowolnić działanie komputera, wykraść wrażliwe dane zapisane na dysku 
(informacje osobiste, prywatne zdjęcia, hasła dostępu do witryn), przejąć kontrolę 
nad systemem (komputery zombie),uniemożliwić korzystanie z zasobów a nawet 
spowodować fizyczne uszkodzenia podzespołów. Wyciek informacji 
uwierzytelniających stwarza także potencjalne niebezpieczeństwo utraty środków 
pieniężnych. Uzyskanie dostępu do portali społecznościowych użytkownika może  
z kolei pociągnąć za sobą dużo dalej idące konsekwencje. Dla wielu młodych ludzi 
społeczność internetowa jest nie mniej ważna (a nawet ważniejsza) od tej  
w prawdziwym świecie. W serwisie społecznościowym umieszczają swoje zdjęcia, 
prowadzą prywatną korespondencję, komentują wpisy i materiały umieszczane 
przez innych oraz oczekują poklasku w odpowiedzi na własne publikacje.  
W momencie utraty kontroli nad swoim kontem w takim serwisie, tracą jednocześnie 
kontrolę nad ważną częścią swojego świata. Pojawia się ryzyko bezprawnego 
wykorzystania zdjęć, filmów i informacji osobistych. Z takiego przejętego przez inną 
osobę (lub program) profilu mogą być rozsyłane wiadomości, w których znajdują się 
np. odnośniki, po kliknięciu których kolejny użytkownik zostaje zainfekowany. Lista 
kontaktów z takiego konta może służyć także do rozsyłania spamu innego typu, np. 
niechcianych reklam. Zdaje się jednak, że najgorszym scenariuszem jest 
podszywanie się pod właściciela. W zależności od intencji osoby, która się na takie 
konto włamała, kradzież czyjejś tożsamości może skutkować poważnymi 
konsekwencjami społecznymi. 

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku zainfekowania urządzeń 
pracujących w sieci służbowej. Wiele firm dysponuje danymi osobowymi swoich 
klientów i współpracowników, a te muszą podlegać szczególnej ochronie. 
Wrażliwymi danymi są także wszelkie informacje chronione tajemnicą 

                                                           
3 R. Richardson, M. M. North, Ransomware: Evolution, Mitigation and Prevention, International 
Management Review, Vol. 13 No. 1. 2017. 
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przedsiębiorstwa. Ich wyciek może narazić firmę na poważne konsekwencje 
finansowe i prawne. Szczególnie narażone są elementy wchodzące w skład 
infrastruktury krytycznej państwa. Są one kluczowe dla bezpieczeństwa państwa 
oraz jego obywateli. Należą do nich m.in.4: 

 systemy zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa 

 systemy łączności 

 sieci teleinformatyczne 

 systemy finansowe 

 systemy zaopatrzenia w żywność i wodę 

 systemy ochrony zdrowia 

 systemy ratownicze. 
 

Systemy te wystawione są na działania o podłożu kryminalnym, 
terrorystycznym i militarnym. Cyberataki, które w dzisiejszej codzienności są nie 
mniejszym zagrożeniem niż broń konwencjonalna, wymagają równie skutecznego  
i kompleksowego przeciwdziałania. Szkody przez nie powodowane stanowią realne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego5. 

 
Przyczyny narażania sieci na zjawiska niebezpieczne 
Jako najczęstsze przyczyny poważnych i krytycznych zagrożeń dla 

bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych wymienia się m.in.6: 

 brak aktualnych poprawek systemu operacyjnego 

 stosowanie domyślnych haseł dostępu 

 nieprawidłowo skonfigurowane zapory ogniowe 

 stosowanie domyślnych nazw kont użytkowników 

 nieprawidłowe uwierzytelnianie 

 pocztę elektroniczną 

 bezprzewodowe punkty dostępu 

 urządzenia mobilne 

 przenośne dyski USB. 
 

Okazuje się jednak, że nawet posiadając najnowocześniejszy sprzęt 
wyposażony w najlepsze i na bieżąco aktualizowane oprogramowanie 
zabezpieczające, użytkownikowi globalnej sieci grozi wiele niebezpieczeństw.  
A przyczyną takiego stanu rzeczy jest zwykle on sam. To czynnik ludzki stanowi 
najsłabsze ogniwo systemu zabezpieczeń. Żadne systemy nie są w stanie zapewnić 
bezpieczeństwa, jeżeli człowiek nie przestrzega podstawowych zasad. Głównymi 
grzechami internautów są: brak wiedzy o zagrożeniach i sposobach 
przeciwdziałania im, umieszczanie informacji osobistych w portalach 
społecznościowych, zbyt lekkomyślne podawanie danych osobowych  
w formularzach internetowych, ustawianie zbyt łatwych do odgadnięcia haseł lub nie 
stosowanie haseł w ogóle, używanie jednego hasła do wielu witryn i aplikacji, 

                                                           
4 B. Terebiński, Bezpieczeństwo teleinformatyczne jako podstawa funkcjonowania współczesnego 
państwa, Obronność. Zeszyty Naukowe 1(25). Warszawa 2018. 
5 Tamże 
6 V. R. Kebande, I. Kigwana, H. S. Venter, N. M. Karie and R. D. Wario, CVSS Metric-Based Analysis, 
Classification and Assessment of Computer Network Threats and Vulnerabilities, 2018 International 
Conference on Advances in Big Data, Computing and Data Communication Systems (icABCD). Durban 
2018, pp. 1-10, doi: 10.1109/ICABCD.2018.8465420. 
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formułowanie łatwych do odgadnięcia odpowiedzi na pytania zabezpieczające 
służące do resetowania hasła, otwieranie odnośników w wiadomościach od 
nieznanych nadawców, otwieranie załączników z wiadomości od znajomych z portali 
społecznościowych, których konta zostały przejęte/zainfekowane, tworzenie 
bezprzewodowych punktów dostępu niezabezpieczonych hasłem i korzystanie  
z takich punktów, instalowanie oprogramowania z niepewnego źródła, bezmyślne 
klikanie przycisku „dalej” podczas instalacji nowego oprogramowania oraz 
nadawanie zbyt dużych uprawnień aplikacjom, które tego nie powinny wymagać. 
Paradoksalnie, także używanie haseł bardzo złożonych, trudnych do odgadnięcia, 
nie jest dobrym pomysłem. Takie hasło niełatwo jest zapamiętać, a użytkownik, by 
móc poprawnie przeprowadzić proces logowania się, może pokusić się o zapisanie 
takiego hasła np. na kartce i przechowywać ją w pobliżu komputera. Ułatwi to dostęp 
osób postronnych do treści nieprzeznaczonych dla nich i może narazić całą sieć,  
w której pracuje tak „oznakowana” stacja.  

Potencjalnie niebezpieczne okazuje się także przechowywanie i przetwarzanie 
danych w tzw. chmurze. Bezpieczeństwo sieci odnosi się do mechanizmu 
zarządzania w bezpiecznym środowisku w celu zapewnienia integralności danych. 
Chmura nie zawsze jest środowiskiem bezpiecznym. W dobie Big Data 
zagwarantowanie bezpieczeństwa transmisji jest dużym wyzwaniem. Zagrożenie 
stanowi zarówno potencjalne uszkodzenie części danych, jak i ich wyciek. Niesie to 
za sobą niebezpieczeństwo narażenia interesów ekonomicznych przedsiębiorstw  
i osób fizycznych7. 
 

Sposoby zabezpieczania sieci 
Bezpieczeństwo sieci komputerowej należy rozpatrywać w dwóch aspektach: 

bezpieczeństwo logiczne komputera oraz bezpieczeństwo fizyczne komputera. 
Pierwsze obejmuje procedury przetwarzania informacji, poziom zabezpieczenia  
i stopień poufności informacji. Fizyczna ochrona dotyczy natomiast procedur oraz 
czynności zapobiegającym uszkodzeniom sprzętu komputerowego  
i zainstalowanego w nim oprogramowania8. Poziom ochrony danej sieci 
komputerowej zależy przede wszystkim od poziomu ochrony urządzeń 
wchodzących w jej skład. Przyjąć można, że sieć jest tak bezpieczna, jak bezpieczny 
jest najsłabiej zabezpieczony jej element. Aby więc uzyskać odpowiedni poziom 
ochrony, zadbać należy o wszystkie urządzenia pracujące w sieci, nie tylko serwery, 
modemy i routery, ale także każdą stację roboczą i inne urządzenia umożliwiające 
komunikowanie się w ramach sieci. 

Sposób zabezpieczenia będzie uzależniony od jej przeznaczenia oraz rodzaju 
informacji, które są w niej przetwarzane. Natomiast zastosowanie konkretnych 
narzędzi i technik wynika wprost z przyczyn powodujących wystąpienie danych 
zagrożeń, którym ma przeciwdziałać. Niezależnie od wielkości, charakteru i zadania, 
jakie ma spełniać sieć teleinformatyczna, jej zabezpieczenia powinny obejmować: 

 instalację oprogramowania antywirusowego (najlepiej w ramach pakietu 
Internet Security) i regularne aktualizowanie bazy wirusów 

 sprawdzanie aktualizacji i instalację poprawek systemu operacyjnego 

                                                           
7 N. Zou, L. Xiaoyan,Computer Network safety and Precautionary Measures in the Big Data Era, 2018 
3rd International Conference on Automation, Mechanical Control and Computational Engineering 
(AMCCE 2018), Atlantis Press. 2018, doi: 10.2991/amcce-18.2018.123. 
8 G. Chen, On the Establishment of Computer Network System Safety Management, Journal of Physics: 
Conference Series. Vol. 1578. No. 1. IOP Publishing. 2020, doi:10.1088/1742-6596/1578/1/012044. 
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 cykliczne przeprowadzanie skanowania systemu pod kątem potencjalnych 
zagrożeń 

 korzystanie z protokołu SSL (oznaczenie https), szczególnie podczas 
odwiedzania ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa stron internetowych 
(np. strona banku) 

 ręczne wpisywanie adresu banku i innych ważnych stron www 

 ograniczenie podłączania dysków zewnętrznych i pamięci przenośnych typu 
Flash do różnych urządzeń, szczególnie nieznanych 

 używanie silnych, ale umożliwiających zapamiętanie, haseł 

 używanie różnych haseł w różnych serwisach internetowych, przede 
wszystkim nie należy używać tych samych haseł do zabezpieczania kont 
newralgicznych (bank, instytucje rządowe, portale społecznościowe) oraz 
sporadycznie bądź przypadkowo odwiedzanych (fora dyskusyjne, serwisy 
plotkarskie) 

 wybieranie takich pytań w formularzach służącym odzyskiwaniu dostępu do 
witryn (resetowanie zapomnianego hasła), na które nikt poza właścicielem 
zablokowanego konta nie powinien odpowiedzieć poprawnie 

 stosowanie haseł do punktów dostępowych (np. w domowej sieci WiFi) 

 niekorzystanie z przypadkowych, niezabezpieczonych punktów dostępu 

 ustawienie hasła do konta w systemie operacyjnym komputera, do którego 
dostęp mają bądź mogą mieć inne osoby 

 wylogowywanie się z serwisów i systemów operacyjnych po zakończeniu 
korzystania z nich 

 nieotwieranie odnośników z wiadomości od nieznanych nadawców 

 sprawdzanie źródła pochodzenia odnośników i intencje nadawcy przed ich 
otwarciem.  

 
Zarządzanie siecią korporacyjną, a tym bardziej systemami infrastruktury 

krytycznej, które były wymienione wcześniej, wymaga zastosowania szerszego 
wachlarza sił i środków. Ważne jest zapobieganie zakłóceniom funkcjonowania sieci 
oraz przygotowanie na sytuacje kryzysowe, reagowanie na zniszczenia oraz 
odtwarzanie uszkodzonych systemów9. W przypadku dysponowania ważnymi  
i wrażliwymi informacjami i przetwarzania ich z wykorzystaniem sieci 
teleinformatycznej, zapewnić należy dużo większy poziom zabezpieczeń. Utrata, 
uszkodzenie lub wyciek takich danych pociąga za sobą daleko idące konsekwencje. 
Użyć należy zatem tak dobrych zabezpieczeń, jak to tylko możliwe.  

Do administrowania taką siecią wyznacza się zespoły specjalistów pracujące 
na różnych szczeblach organizacji. Personel, który odpowiada za bezpieczeństwo 
sieci, musi być na bieżąco szkolony w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania 
nowym zagrożeniom. Do jego obowiązków należy reagowanie na wszelkie incydenty 
komputerowe, które mają miejsce w obrębie zarządzanej sieci. Jeżeli w danej 
instytucji używane są systemy o różnej klauzuli tajności, powinny być one od siebie 
odizolowane. Pomocne okazuje się stosowanie jednolitego tła i ekranu logowania 
na wszystkich stacjach pracujących w jednej sieci i jednocześnie wyraźnie 
odróżniającego się od stacji roboczych innej sieci. Zmniejsza to ryzyko pomyłki np. 
podczas podłączania zewnętrznych dysków (jeśli taka możliwość została 
zachowana). Infrastruktura sieciowa takich systemów nie powinna mieć części 

                                                           
9 B. Terebiński, Bezpieczeństwo… dz. cyt. 
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wspólnych, które mogłyby umożliwić – świadomy bądź nieświadomy – przepływ 
informacji między nimi. W miejscach, gdzie przetwarza się informacje niejawne, 
wyznaczane są specjalne strefy ochronne. Strefy takie zabezpieczają przed 
dostępem do informacji niejawnych osób postronnych. W zależności od stopnia 
ochrony, ustanawia się odpowiednie procedury wchodzenia i wychodzenia z nich, 
sposobu przechowywania dokumentów, mechanizmy kontrolne itp. W urządzeniach 
pracujących w sieci niejawnej ogranicza bądź uniemożliwia się podłączanie 
zewnętrznych nośników danych. Zapobiega to wyciekowi danych oraz zmniejsza 
prawdopodobieństwo zainfekowania komputera złośliwym oprogramowaniem. 
Jeżeli dopuszcza się stosowanie takich nośników, należy używać oprogramowania 
szyfrującego dane. Do sieci takiej nie można również podłączyć urządzeń  
z wykorzystaniem interfejsów bezprzewodowych. W komputerach przenośnych 
używanych jako stacje robocze sieci niejawnej wyłącza się moduły WiFi, bluetooth  
i GSM. Danych, którym nadano wyższą klauzulę, nie można przetwarzać  
w systemach przeznaczonych do klauzuli niższej. 

Okazuje się jednak, że nawet najlepiej wyszkolony personel zarządzający 
siecią, nie jest w stanie zapewnić jej pełnego bezpieczeństwa. Ważne jest także, by 
wszyscy użytkownicy znali procedury związane z użytkowaniem sieci, w której 
pracują. Szkolenia powinny zatem obejmować wszystkich pracowników mających 
dostęp do sieci. Obowiązkiem każdego użytkownika sieci jest zapoznanie się  
z zasadami korzystania z niej, przestrzeganie zapisów regulaminów i instrukcji oraz 
każdorazowe powiadamianie lokalnego administratora o zauważeniu naruszenia 
zasad bezpieczeństwa, stwierdzeniu oznak manipulacji przy sprzęcie, podejrzanych 
wiadomościach (przede wszystkich zawierających budzące niepewność załączniki) 
czy niestandardowym zachowaniu oprogramowania. Wszyscy użytkownicy są 
zobowiązani do dbania o bezpieczeństwo sieci oraz wspierania działania systemu 
zabezpieczeń. 
 

Podsumowanie 
Zapewnienie bezpieczeństwa sieci komputerowych jest zadaniem bardzo 

złożonym i coraz trudniejszym do zrealizowania. Zaobserwować można swego 
rodzaju wyścig zbrojeń pomiędzy przestępcami i aktywistami, którzy poprzez 
łamanie zabezpieczeń sieci i systemów próbują uzyskać korzyści finansowe, 
polityczne czy propagandowe, a twórcami rozwiązań sprzętowych i programowych, 
którzy takim atakom starają się zapobiegać. Każda luka w systemie, zanim zostanie 
załatana poprzez aktualizację oprogramowania, może najpierw znaleźć 
zastosowanie w celach niezgodnych z prawem. Często dopiero skutecznie 
przeprowadzony atak na system zawierający takową lukę, powoduje jej wykrycie 
przez twórców oprogramowania i wypuszczenie (z pewnym opóźnieniem) łat 
zabezpieczających. W sieci pojawiają się wciąż nowe wirusy, Trojany i inne 
szkodliwe oprogramowanie, na które jeszcze nie ma skutecznej recepty. Nie zawsze 
antywirus poradzi sobie z takim zagrożeniem, nawet jeśli wyposażony jest  
w mechanizmy analizy behawioralnej. Złośliwy kod może rozprzestrzeniać się  
w zastraszającym tempie i bardzo szybko osiągnąć globalny zasięg.  

Choć innych zabezpieczeń wymaga sieć domowa składająca się z kilku 
urządzeń, a innych duża sieć rządowa, w której pracują setki lub tysiące 
komputerów, potrzeba zapewnienia bezpiecznego z nich korzystania dotyczy obu 
przypadków. Podstawowe narzędzia i zasady służące temu celowi będą podobne 
niezależnie od wielkości i przeznaczenia sieci. Zawsze trzeba pamiętać  
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o korzystaniu z programów pochodzących z legalnych źródeł, używać 
oprogramowania zabezpieczającego, systematycznie przeprowadzać aktualizacje 
systemu i programu antywirusowego oraz proces skanowania dysków pod kątem 
złośliwego kodu i luk zabezpieczających. 

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo w sieci jest 
sposób jest jej użytkowania. To internauta decyduje, które strony www przegląda,  
z których serwisów korzysta, jakie oprogramowanie pobiera i które załączniki  
z wiadomości e-mail otwiera. Dużym zagrożeniem stała się swoista frywolność 
użytkowników Internetu w dzieleniu się informacjami na temat swój i swoich 
najbliższych. Niektórzy członkowie serwisów społecznościowych nie wyobrażają 
sobie dnia bez zrobienia kilku zdjęć i zamieszczenia ich w ulubionym portalu. 
Codziennie publikują wpisy, w których dzielą się wydarzeniami z życia, miejscem 
przebywania i emocjami, które w danym momencie odczuwają. Taka otwartość 
pozbawia człowieka prywatności. Informacje, które tak beztrosko są zamieszczane 
do publicznego wglądu, mogą kiedyś zostać wykorzystane przez potencjalnych 
przestępców. Ucierpieć może nie tylko wizerunek takiej osoby, ale także jej 
bezpieczeństwo osobiste i finansowe.  

Szczególnie narażonymi na możliwe ataki cyberprzestępców są pracownicy 
instytucji rządowych, finansowych, energetycznych i dużych korporacji. Skoro cena 
informacji, które za ich pośrednictwem można uzyskać jest duża, duże są także 
środki przeznaczane na operacje pozyskiwania tych informacji. W skrajnych 
przypadkach, które dotyczą systemów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
narodowe, mówić można o cyberterroryźmie lub nawet cyberwojnie. Ataki 
przeprowadzane z wykorzystaniem infrastruktury sieci teleinformatycznych bywają 
niemniej groźne od tych konwencjonalnych, a koszt ich przeprowadzenia jest 
wielokrotnie niższy niż w przypadku tradycyjnych operacji militarnych. Nakłada to 
dużą odpowiedzialność na użytkowników takich krytycznych systemów i sieci.  

Człowiek wciąż pozostaje elementem najbardziej podatnym na zagrożenia 
sieciowe. Dbając o bezpieczeństwo sieci, nie można więc zapominać o edukacji jej 
użytkowników. To na człowieku – nie na maszynie czy oprogramowaniu – spoczywa 
obowiązek zapewnienia stabilnego działania bezpiecznej i odpornej na ataki sieci 
teleinformatycznej.  
 

Streszczenie 
Systematycznie wzrasta rola komputerów i zakres zastosowań, w których są 

wykorzystywane. Większość używanych współcześnie komputerów, smartfonów  
i inteligentnych urządzeń pracujących w gospodarstwach domowych jest 
podłączonych do sieci Internet. Jednocześnie wzrasta liczba zagrożeń sieciowych, 
na które narażone są urządzenia, programy i ludzie pracujący w sieci. Aby zapewnić 
bezpieczeństwo sieciom teleinformatycznym, konieczne jest uświadomienie sobie, 
z jakimi niebezpieczeństwami trzeba się mierzyć. Ustalić należy przyczyny 
osłabiania stopnia ochrony sieci oraz wprowadzić odpowiednie środki zaradcze. 
Niezbędne jest przestrzeganie reguł bezpiecznego korzystania z sieci i szybkie 
reagowanie na pojawiające się incydenty. Najważniejszym jednak elementem 
zapewniającym bezpieczeństwo jest człowiek, który będąc świadomym zagrożeń, 
umie im przeciwdziałać, minimalizując ryzyko naruszenia stopnia ochrony sieci.  
 

Słowa kluczowe: sieci, bezpieczeństwo, zagrożenia, antywirus 
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Summary 
The role of computers and the possibility of their application are systematically 

growing. Most of the computers, smartphones and smart devices used in households 
today are connected to the Internet. At the same time, the number of network threats 
to which devices, programs and people working in the network are exposed is 
increasing. In order to ensure the security of ICT networks, it is necessary to be 
aware of the dangers to be faced. The reasons for weakening the degree of network 
protection should be identified and appropriate countermeasures are to be 
implemented. It is a must to follow the rules of safe network use and to react quickly 
to incidents. However, the most important element ensuring security is a person who 
is aware of the threats and knows how to counteract them, minimizing the risk of 
violating the network protection level. 
 

Keywords: ICT, security, threats, antivirus 
 

Bibliografia 
Chen G., On the Establishment of Computer Network System Safety Management, 

Journal of Physics: Conference Series. Vol. 1578. No. 1. IOP Publishing. 2020. 
Frączek M., Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni jako paradygmat ochrony państwa 

(w:) A. Gałecki, A. Kurkiewicz, S. Mikołajczak (red.): Infrastruktura krytyczna  
w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Paradygmaty badań nad 
bezpieczeństwem. Poznań 2014. 

Kebande V. R., Kigwana I., Venter H. S., Karie N. M. and Wario R. D., CVSS Metric-
Based Analysis, Classification and Assessment of Computer Network Threats 
and Vulnerabilities, 2018 International Conference on Advances in Big Data, 
Computing and Data Communication Systems (icABCD). Durban 2018. 

Napieralska A., Zagrożenie w przestrzeni cybernetycznej. Społeczność internetowa 
wobec problemów współczesnego świata (w:) A. Gałecki, A. Kurkiewicz,  
S. Mikołajczak (red.): Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania  
w sytuacjach kryzysowych. Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. 
Poznań 2014. 

Richardson R., North M. M., Ransomware: Evolution, Mitigation and Prevention, 
International Management Review, Vol. 13 No. 1. 2017. 

Terebiński B., Bezpieczeństwo teleinformatyczne jako podstawa funkcjonowania 
współczesnego państwa, Obronność. Zeszyty Naukowe 1(25). Warszawa 
2018. 

Zou N, Xiaoyan L., Computer Network safety and Precautionary Measures in the Big 
Data Era, 2018 3rd International Conference on Automation, Mechanical 
Control and Computational Engineering (AMCCE 2018), Atlantis Press. 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

168 
 
 

Sebastian NIEDZWIECKI 
Zbigniew SERAFIN 
Sławomir STANKOWSKI 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

NIELEGALNE WYSYPISKA ŚMIECI NA TERENIE MIASTA POZNANIA NA 
PODSTAWIE MATERIAŁÓW STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA POZNANIA  

W LATACH 2017-2019 - W OPTYCE ZARZĄDZANIA 
 
 

Wstęp 
Zmiany cywilizacyjne, technologiczne i społeczne powodują przekształcanie się 

ludzkich aspiracji i potrzeb. Jednym z zasadniczych wymogów na przełomie XX i XXI 
wieku stała się potrzeba posiadania zdrowia a tym samym czystego środowiska.  
W tę narrację wpisuje się również problematyka walki z wszelkimi zagrożeniami 
generowanymi przez ludzi w tym powstawaniem nielegalnych wysypisk śmieci. Od 
dłuższego czasu wiadomo że problem ten jest ważki a w ostatnim czasie nabrał 
szczególnego znaczenia.  

Jednostki samorządu terytorialnego próbują same rozwiązywać problem 
nielegalnych składowisk odpadów jednak nie jest to takie proste. Również miasto 
Poznań od kilku lat walczy z tego typu nielegalnymi zjawiskami. Nielegalne 
wysypiska śmieci w Poznaniu są bardzo uciążliwym problemem o zasadniczym 
ciężarze społecznym, środowiskowym i zdrowotnym. 

Wysypiska także są przedmiotem licznych postępowań prowadzonych przez 
Straż Miejską w Poznaniu. Niektórzy mieszkańcy mogą nie posiadać odpowiedniej 
wiedzy w zakresie pozbywania się odpadów. Ale są też, którzy generują tego typu 
wysypiska i często motywują to chęcią dokonania domowych oszczędności  
w ramach takowego karygodnego procederu. Reakcją są określone działania Straży 
Miejskiej w Poznaniu, w ramach zarządzania w imię dbałości o nasze środowisko - 
co jest przedmiotem badań podjętych w ramach niniejszej publikacji.  
 

Kontrola wysypisk śmieci. Skala problemu  
Dylemat nielegalnych wysypisk śmieci dotyczy właściwie całego kraju. Co 

niektóre samorządy starają się temu przeciwdziałać wprowadzając liczne uchwały  
w sprawie śmieci czy składowania odpadów. Niestety na poziomie samorządowym, 
nie są one w stanie nic więcej zrealizować, w związku z powyższym co niektóre 
wprowadzają liczne akcje uświadamiające w kwestii śmieci, segregacji itp. Pewną 
pomocą było przyjęcie Ustawy o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych 
ustaw, zwaną potocznie reformą śmieciową1.  

Wprowadzając reformę śmieciową, wskazywano na wiele jej plusów.  
W uzasadnieniu do ustawy pisano, iż jej nowelizacja wynika z konieczności 
doprecyzowania przepisów odnoszących się do funkcjonowania bazy o produktach 
i opakowania oraz gospodarce odpadami, a także rozbudowie ewidencji i systemu 
sprawozdawczego.  

Uregulowano sprawy związane z składowiskami odpadów, obiektów 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, spalarni. Ułatwiono dostęp do bazy 
danych związanych z odpadami takim organom jak Policja, Inspekcja Transportu 

                                                           
1 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2019 
poz. 1403. 
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Drogowego, zaostrzono kary finansowe dla podmiotów nie przestrzegających 
przepisów przedmiotowej ustawy2.  

Mimo wprowadzenia przepisów, pojawiać zaczęła się nielegalna plaga dzikich 
wysypisk w lasach, przydrożnych rowach, parkach, polach itp. Ustawodawca 
wyposażył odpowiednie służby a tym samym samorząd do podejmowania 
stosowanych działań w przypadku ujawnienia tego typu wysypisk, to niechlubny 
proceder nielegalnych wysypisk ciągle ma miejsce3. Z dostępnych materiałów 
wynika, że problem ten pojawił się po raz pierwszy w 2009 roku, kiedy zaczęły 
likwidować się legalne składowiska odpadów, nie wytrzymujące zmian prawnych  
i nie mogących dalej formalnie działać.  

W 2008 roku legalnych składowisk było 803. Z kolei w 2019 roku już tylko 283. 
Przedsiębiorstwa zajmujące się składowaniem odpadów, zmuszone były spełniać 
coraz bardziej restrykcyjne normy, co z kolei powodowało powolny ich spadek.  
Z drugiej strony spadek legalnych składowisk doprowadził do powstanie różnych 
nielegalnych wysypisk, nieobjętych żadnym nadzorem, zabezpieczeniami 
izolacyjnymi. Prowadzenie nielegalnego wysypiska przynosi ogromne zyski i przy 
zagrożeniu karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, wiele osób podejmuje 
się prowadzić tego typu nieprawne składowiska. Wskazać należy że, składuje się na 
nich niebezpieczne substancje mogące wywołać samozapłon, a tym samym 
zanieczyścić i zaburzyć ekosystem. W danych dostępnych od Straży Miejskiej 
Miasta Poznania wynika, że są to gruz, stary sprzęt RTV, odpady przemysłowe, 
zużyte baterie4. Sytuację tę obrazuje rys. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Uzasadnienie dla ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 
ustaw, Dz.U. 2019 poz. 1403.  
3 https://sozosfera.pl/odpady/dzikie-wysypiska-smieci-potrzebna-zmiana-optyki/, data wejścia 
08.03.2020.  
4 https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/gospodarka_komunalna/3608772,Dzikie-wysypiska-smieci-w-
Polsce-to-powazny-problem.html, data wejścia 08.03.2020. 
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Rysunek 1. Nielegalne wysypiska śmieci w Polsce 

 
Źródło: https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/gospodarka_komunalna/3608772,Dzikie-wysypiska-

smieci-w-Polsce-to-powazny-problem.html, data wejścia 11.03.2020.  
 

W 2009 roku nielegalnych wysypisk było ponad 10 tys., rok później ich ilość 
spadła, by w 2011 roku wzrosnąć do ponad 13 tys. W 2015 roku w Polsce działało 
już ponad 15 tys. nielegalnych wysypisk. Jak się okazuje, kary które przewiduje 
ustawodawca za prowadzenie nielegalnego wysypiska są niskie w porównaniu do 
dochodów jakie uzyskują z nich osoby je prowadzące. Nielegalne składowiska na 
mocy przepisów prawnych miały do końca 2009 roku, przestać istnieć. 

Ich listę mieli określić starostowie powiatowi, jednak nie wywiązali się z tego 
zadania. Również zarządzający składowiskami nie wykonali decyzji mających na 
celu dostosowanie składowisk do nowych wymagań prawnych. Składowiska, które 
nie spełniały wymagań ustawy o odpadach dalej były eksploatowane.  

Doprowadziło to do wielu zaniedbań, bowiem pod koniec 2009 roku w Polsce 
działało 300 nielegalnych wysypisk. Pod koniec 2012 roku było ich w dalszym ciągu 
180. W 2016 roku z danych Najwyższej Izby Kontroli ciągle funkcjonowało  
20 wysypisk niespełniających wymagań prawnych5. W 2018 roku w kilku gminach 
działały nielegalne wysypiska (Police, Garczegorze, Olsztyn, Giebnia, Zgierz, 
Warszawa, Radom, Trzebnica, Gorlice). Na terenie tych gmin doszło do pożarów, 
zagrażających bezpieczeństwu ekologicznemu. Lokalizację pożarów składowisk 
odpadów przedstawia rys. 2. 
 
 
 

 

                                                           
5 Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych, NIK, Warszawa 
2016, s. 23.  
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Rysunek 2. Pożary składowisk odpadów w maju 2018 r.  

 
Źródło: https://tvn24.pl/polska/nielegalne-wysypiska-pozary-porzucanie-odpadow-dzialania-panstwa-
ra840745-2325713, data wejścia 11.03.2020.  

 
Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że do końca sierpnia 2019 

roku miało miejsce 130 pożarów nielegalnych wysypisk. Analizując lata 2014-2019 
można dojść do wniosku, że pożary nielegalnych wysypisk są znaczącym 
zagrożeniem dla ludzi i otoczenia. Mają też wpływ na stan bezpieczeństwa 
ekologicznego. 
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Rysunek 3. Pożary nielegalnych wysypisk  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Straży Miejskiej w Poznaniu 

 
Tylko w 2019 roku płonęły hałdy na składowisku odpadów w Kędzierzynie 

Koźlu, instalacja do spalania odpadów medycznych w Bełchatowie czy składowisko 
odpadów w Poniatowej. W mediach pojawiły się informacje, że część odpadów jest 
do Polski wwożona z innych krajów (Niemcy, Czechy, Słowacja). W wyniku 
prowadzonych działań operacyjnych służby ujawniły w samym 2019 roku, przemyt 
do Polski około 14 tys. ton nielegalnych odpadów, z czego ponad połowa z Niemiec6.  

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że dzikie wysypiska stanowią realne 
zagrożenie dla całej fauny i flory w promieniu 100 do 300 metrów. Wskazuje się, że 
odcieki z nielegalnych wysypisk istotnie pogarszają stan wód powierzchniowych na 
łącznej długości około 50 km oraz wód podziemnych zasilających przydomowe 
studnie. Wykazano również że występowanie wysypisk jest skorelowane z terenami 
zurbanizowanymi o czym może świadczyć wskaźnik nagromadzenia odpadów na 
jednego mieszkańca7. W tym samym czasie w miejscach pożarów zlecono audyt 
prokuratorom i inspektorom środowiska. Ich celem było wskazanie w jaki sposób 
postępowanie ze odpadami doprowadziło do serii pożarów. Okazało się że osoby, 
które dopuściły się czynów godzących w ochronę środowiska, będą miały 
postawione zarzuty z art. 181 kodeksu karnego8.  

W związku takim stanem rzeczy specjaliści twierdzili, że zamontowanie 
szlabanów blokujących wjazd do lasu, będzie skutecznie przeciwdziałać 
powstawaniu nielegalnych wysypisk. Mówili oni również, że systematyczne 
sprzątanie lasów, wpłynie na minimalizację składowisk odpadów. Warto także 
wspomnieć, że polepszenie zbiórki odpadów na poziomie gminnym może 
pozytywnie wpłynąć na ilość nielegalnych wysypisk śmieci9.  

                                                           
6 G. Łazarczyk, A. Gurgul, Rząd kluczy w śmieciach i podaje nieprawdziwe dane. Pożarów wysypisk dwa 
razy więcej, niż mówi minister Kowalczyk, „Gazeta Wyborcza” z  6 września 2019   
7 Problem nielegalnych wysypisk, www.kgp.pl, data wejścia 11.03.2020.  
8https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1129456,sledztwo-ws-pozatu-wysypisk-prokuratura.html, data 
wejścia 11.03.2020.  
9 M. Brach, M. Wiśniewski, Przestrzenne aspekty dzikich wysypisk odpadów komunalnych w lasach, 
Roczniki Geomatyki, Tom X, zeszyt 5/2018, s. 44. 
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W związku z takim stanem rzeczy, gminy i miasta zaczęły zlecać 
profesjonalnym firmom przeprowadzenie audytów nielegalnych wysypisk. Ich celem 
jest określenie skali problemu nielegalnych wysypisk, potencjału składowisk na 
terenie danej gminy/miasta, wskazanie działań zaradczych i minimalizujących lub 
całkowicie rozwiązujących problem.  

Audyt wykonywali audytorzy środowiskowi, czyli osoby sprawdzające zgodność 
z normą PN-ISO 14001. Chodziło między innymi o sprawdzenie, czy i w jakim 
stopniu funkcjonuje w danej jednostce podejście ekologiczne.  

Z kolei takie organy jak Inspekcja Ochrony Środowiska, są uprawnione do 
kontroli przestrzegania wymogów prawnych w zakresie ochrony środowiska, 
badanie bieżącego stanu środowiska, zapobieganie awariom10. Kontrola 
środowiskowa składała się z kilku poziomów i zakresów oddziaływania. Można ją 
przedstawić za pomocą rys. nr 2. 
 
Rysunek 4. Podstawy formalne oraz hierarchiczny poziom zewnętrznej kontroli 
środowiskowej 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Straży Miejskiej w Poznaniu  

 
W przypadku stwierdzenia nielegalnych wysypisk śmieci pojawia się problem 

ich usunięcia. Nie chciały tego robić gminy, właściciele nieruchomości ani osoby 
odpowiedzialne za powstanie wysypisk. Okazało się jednak, że prawo ochrony 
środowiska czy ustawa o odpadach są nieskuteczne w egzekwowaniu tych 
obowiązków. Przepisy są niejednoznaczne, a także trudne do wykonania. Praktyka 
wskazuje, że likwidacja dzikiego wysypiska jest w istocie bardzo trudna. Przede 
wszystkim o czym warto wspomnieć, iż brak prawnej definicji dzikiego wysypiska. 
Nie wiadomo zatem czy porzucone odpady są odpadem komunalnym czy też nie.  

Podstawowy problem to ustalenie, kto jest zobowiązany do uprzątnięcia śmieci. 
W przypadku nie złapania danej osoby na gorącym uczynku, w zasadzie nie ma 
możliwości ani prawnych narzędzi żeby zmusić takiego podejrzanego do usunięcia 
śmieci. Samorządy na terenach których śmieci się pojawią, najczęściej próbują 

                                                           
10 Tamże. 
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zrzucić obowiązek posprzątania na właścicieli nieruchomości na których znajdują się 
owe śmieci.  

Z kolei właściciele uważają że to gmina na podstawie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach jest zobowiązania do sprzątania śmieci.  Gminy 
mogą jednak same sprzątnąć dane miejsce a koszty z tym związane pokryć z opłat 
za wywóz śmieci pobieranych od swoich mieszkańców.  

Drugi problem pojawia się z związku z nielegalnymi wysypiskami w lasach. Za 
ich powstanie według raportów Najwyższej Iżby Kontroli odpowiedzialne są też /o 
dziwo/ firmy odbierające śmieci11. Jako środek przeciwdziałający temu zjawisku, /ni 
śmieciarki /wybrane/ posiadają zainstalowany elektroniczny monitoring.  

Inne miasta też wprowadzają specjalne aplikacje, umożliwiające mieszkańcom 
zgłoszenie dzikiego wysypiska, nielegalnego wywozu śmieci itp. Inny przykład to 
dostęp do specjalnych numerów alarmowych o wysypiskach, dostęp do stron 
internetowych, gdzie istnieje możliwość zgłoszenia wysypiska czy wreszcie 
utworzenie specjalnych interaktywnych map lokalizujących tego typu wysypiska12.  

 
Walka Straży Miejskiej z dzikimi wysypiskami śmieci na terenie Miasta 
Poznania 
Niestety problem nielegalnych wysypisk dotknął również Poznań.  

Z otrzymanych danych z Straży Miejskiej w Poznaniu wynikało, że w 2017 roku 
zidentyfikowano 570 nielegalnych wysypisk, w 2018 -762, a w 2019 -677. Łącznie  
w latach 2017-2019 na terenie miasta Poznania dokonano identyfikacji 2009 
nielegalnych wysypisk co prezentuje rys. 5.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 https://www.rp.pl/Zadania/302129894-Kto-ma-sprzatac-dzikie-wysypiska-smieci.html, data wejścia 
11.03.2020.  
12 Tamże.  
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Rysunek 5. Ilość nielegalnych wysypisk w latach 2017-2019 na terenie miasta 
Poznania  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Straży Miejskiej w Poznaniu  

 
Z materiałów Straży Miejskiej miasta Poznania wynika że problem  

z wysypiskami śmieci nasilał się wiosną i jesienią. Wraz z wykonywaniem 
generalnych porządków, remontów. 

 
 
Rysunek 6. Wysypiska śmieci w 2017 roku i podjęte działania przez Straż Miejską 
w Poznaniu  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Straży Miejskiej w Poznaniu, Poznań 2020.  
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Rysunek 7. Wysypiska śmieci w 2018 roku i podjęte działania przez Straż Miejską 
w Poznaniu 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Straży Miejskiej w Poznaniu, Poznań 2020.  

 
Analizując samo ujawnienie nielegalnych wysypisk odpadów, można dojść do 

wniosku, iż w latach 2017-2019 najwięcej takich miejsc powstało na: Grunwaldzie – 
1065, Jeżycach -354, Wildzie – 241, Poznaniu Północy – 151, Nowym Mieście -103. 
Na ostatnim miejscu było Stare Miasto gdzie ujawniono 10 nielegalnych wysypisk.   
 
Rysunek 8. Nielegalne wysypiska w latach 2017-2019 w poszczególnych 
dzielnicach Poznania  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Straży Miejskiej w Poznaniu, Poznań 2020. 

 
Jak można zauważyć problem nielegalnych wysypisk jest ciągle aktualny  

w mieście Poznaniu. W związku z tym strażnicy podejmuje czynności kontrolne  
i prewencyjne na rzecz czystości miasta, stanu sanitarnego, porządkowego oraz 
ochrony środowiska. Znaczącą rolę w usuwaniu nielegalnych wysypisk odegrał 
Ekopatrol oraz Zespół ds. Profilaktyki. Straż miejska korzystała ze wsparcia różnych 
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innych instytucji takich jak: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami UMP, Wydział Gospodarki Komunalnej 
UMP, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP, Państwową 
Strażą Pożarną, Zarządem Zieleni Miejskiej, Zakładem Lasów Poznańskich  
i Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.  

Większość interwencji z zakresu ochrony środowiska podejmowana jest przez 
Eko-patrol wchodzący w skład Referatu Interwencyjnego, co spowodowane jest 
specjalizacją strażników. Poznań z dzikimi wypiskami walczy od dawna. Mimo 
przeprowadzonych wielu akcji zarówno prewencyjnych, uświadamiających czy 
mających na celu konkretne działania likwidujące tego typu nielegalne składowiska. 
Poszukiwania takich składowisk są trudne. Miasto Poznań podpisało w tej mierze 
umowę z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza /z Wydziałem Geografii Społeczno- 
Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej/ w jej ramach stworzono geomapę, 
zawierającą punkty składowania powyższych śmieci. Zaczęto zaznaczać miejsca  
w których pojawiły się nielegalne wysypiska - zgłaszane przez mieszkańców. Dzięki 
temu, tylko w ciągu 2 miesięcy wykryto 117 takich wysypisk13.  

Najwięcej ich było na Piątkowie, Winogradach i w pobliżu ogródków 
działkowych na Ławicy. Inwentaryzacją nielegalnych wysypisk przy wykorzystaniu 
tego narzędzia zajmują się strażnicy miejscy. To oni także przyczyniają się do ich 
likwidacji. Osoby zanieczyszczające środowisko, porzucają śmieci w poznańskich  
i podpoznańskich lasach. Przykładem jest ulica Chojnicka, gdzie pojawiały się 
odpady pochodzące z demontażu pojazdów osobowych. Również odpady 
samochodowe znaleziono przy ulicy Nad Jeziorem, jednak zostały one dość szybko 
przez straż miejską usunięte. Podobna sytuacja miała miejsce przy ulicy 
Koszalińskiej na poboczu przed Strzeszynkiem, przy Wałeckiej czy Beskidzkiej14.  

Strażnicy zaczęli podejmować liczne kontrole i interwencje. W ich wyniku 
ujawnili wiele nowych nielegalnych wysypisk. Niestety, jeśli chodzi o wspomniane 
wysypiska to koszty ich likwidacji poniósł budżet miasta. Metody walki jakie stosuje 
straż miejska są ograniczone, bowiem mogą one skupiać się na działaniach na 
podstawie i w granicach prawa.  

Miasto nie posiada istotnych kompetencji karnych, oprócz tych wynikających  
z kodeksu wykroczeń czy w bardziej skomplikowanych sprawach - kodeku karnego. 
Jedną ze skutecznych metod to kontrole pojazdów które przewożą odpady.  
Z danych jakie przekazała straż miejska w Poznaniu tylko w samym 2019 roku 
zatrzymano 322 auta ciężarowe i 84 osobowe, które przewoziły odpady. Były one 
źle zabezpieczone lub nie posiadały odpowiednich dokumentów. Część pojazdów  
w dodatku była w bardzo złym stanie technicznym. Wystawiono 135 mandatów.  

Inną techniką stosowaną przez straż miejską jest korzystanie z dronów 
wyposażonych w kamery termowizyjne za pomocą których straż może kontrolować 
w dzień jak i w nocy. Drony posiadają tzw. zoom, co pozwala zobaczyć wiele rzeczy, 
nie wchodząc na obserwowany teren na którym składowane są nielegalne śmieci. 
Kontrolą objęci są także przedsiębiorcy, którzy zajmują się odpadami. Problemy  
z jakimi borykają się strażnicy w tym zakresie to m.in. częsty fakt, iż właściciel 
nieruchomości na której znajdują się śmieci nie jest ich posiadaczem. Trudno wtedy 

                                                           
13 https://gloswielkopolski.pl/120-dzikich-wysypisk-w-dwa-miesiace/ar/10469118, data wejścia 
20.04.2020. 
14https://poznan.naszemiasto.pl/smieciarze-buszuja-po-opustoszalych-lasach-namierzyc-ich/ar/c1-
7680413, data wejścia 20.04.2020. 

 



 

 

178 
 
 

udowodnić jednoznacznie kto jest odpowiedzialny za wywożenie śmieci. Sprawa 
trafia do sądu. 

Występuje powszechne zjawisko polegające na tym, że „przedsiębiorcy” 
wynajmują daną nieruchomość tylko po to aby zwozić  śmieci, zostawiać je  
i rozwiązać  swą intratną „firmę”- „paląc” za sobą wszelkie informacje tyczące ich 
namierzenia. Dla takiego potencjalnego przedsiębiorcy są to ogromne zyski. Z kolei 
dla ludzi –wielorakie. Są to bardzo często materiały budowlane, odpady budowlane, 
części samochodowe, akcesoria samochodowe, czy butelki PET lub inne odpady.  

Zdarza się że składowana jest ziemia z wykopów, odpady komunalne lub 
zielone. Wszystkie te odpady stanowią zagrożenie dla środowiska oraz 
mieszkających w pobliżu ludzi. Równie często zdarza się, że na dzikich wysypiskach 
znajdują się odpady tzw. niebezpieczne: w postaci farb, lakierów, środków 
konserwacyjnych. Generalnie dzikie wysypiska negatywnie wpływają na otoczenie, 
są wylęgarnią niebezpiecznych grzybów, bakterii, czy też źródłem przykrych 
zapachów.  

Metody walki z takimi wysypiskami czy osobami, które są odpowiedzialne za 
ich powstawanie nie jest łatwa. Zdarza się że sprawca zostaje ustalony i wtedy jeśli 
dopuścił się pozbywania odpadów to może być ukarany mandatem do 500 zł. Z kolei 
jeśli nie posiada rachunków czy umowy na wywóz nieczystości wtedy sprawa 
kierowana jest do sądu. W przypadku kiedy nie można ustalić sprawcy, miasto na 
własny koszt podejmuje likwidację wysypiska. Do walki z dzikimi wysypiskami 
włączają się takie instytucje jak: Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej, który uruchomił specjalny program, finansujący nielegalne 
wysypiska.  

Dzięki niemu gminy mogą liczyć na finansowanie 50% kosztów utylizacji śmieci. 
Likwidacja dzikich wysypisk to niewątpliwe bardzo duży problem zarówno dla miasta 
Poznania jak i innych jednostek gminnych. Być może pewnym uproszczeniem  
i zarazem poradzeniem sobie z problemem byłoby:  
- wprowadzenie jednolitych zasad postępowania w takich sytuacjach,  
- stworzenie dobrych regulaminów czystości i porządku w gminach,  
- wyznaczenie spójnego obszaru dla działania wszystkich służb w zakresie 
zwalczania dzikich wysypisk15. 

Poznańska straż miejska podejmuje wszelkie możliwe działania w których stara 
się wykorzystać przepisy prawne i metody w badanym zakresie. Dobrodziejstwo  
w tej mierze oferuje nowoczesna technologia, pozwalająca likwidować tego typu 
wysypiska. W dłuższej perspektywie pewne korzyści powinna przynieść 
permanentna edukacja osób z zakresu właściwego gospodarowania odpadami  
w swoim gospodarstwie domowym.  
 

 

 

                                                           
15 https://samorzad.infor.pl/temat_dnia/387568,Jak-gminy-moga-rozwiazac-problem-dzikich-
wysypisk.html, data wejścia 20.04.2020. 
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Lokalizacja badanych wysypisk śmieci w Poznaniu i ich wpływ na 
środowisko 
Poznań podzielony jest administracyjnie na osiedla. Podział ten został 

wprowadzony w 2011 roku i obowiązuje do dzisiaj.  Łącznie wydzielono 7 osiedli, do 
których należą:  
- Grunwald  
- Stary Grunwald 
- Ostrów Tumski  
- Nowe Winogrady Północne 
- Nowe Winogrady Południowe 
- Jana III Sobieskiego i Marysieńki.  
 
Aktualny podział administracyjny Poznania przedstawia rysunek nr 3. 
 
  
Rysunek 9. Podział administracyjny Poznania 

 

 
Źródło: https://azzycie.wordpress.com/2017/09/25/poznan-miasto-doznan/, data wejścia 20.04.2020.  

 
W obszarach działań straży miejskiej wydzielono sześć ogniw, które obsługują: 

Nowe Miasto, Wildę, Grunwald, Jeżyce, Poznań Północ oraz Stare Miasto. Na 
każdym z tych terenów  pojawiały się ogniska nielegalnych wysypisk. Największą 
ilość w przeciągu lat 2017-2019 odnotowano na Grunwaldzie. Do najczęściej 
składowanych śmieci zaliczały się plastyki, części samochodowe, odpady po 
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remontach budowlanych itp. Fotografie 1 i 2 przedstawiają dzikie wysypiska na 
Grunwaldzie. 
 
Fotografia 1. Dzikie wysypisko na Grunwaldzie-A  

 
Źródło: Archiwum Straży Miejskiej w Poznaniu.  
 

Zdarzało się również że na nielegalnych wysypiskach Grunwaldu, można było 
znaleźć gruz lub zużyte materiały budowlane a także pozostałości mebli kuchennych 
itp.  
 
Fotografia 2. Dzikie wysypisko na Grunwaldzie-B 

 
Źródło: Archiwum Straży Miejskiej w Poznaniu.  
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Nie zabrakło także zużytych opon, zderzaków samochodowych, czy zwykłych 
cegieł. Wszystkie te odpady pozostawały niekiedy porozrzucane na drodze, co 
dodatkowo stwarzało zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu drogowego.  

Jak można zauważyć, ludzie porzucają wiele różnych rzeczy, niektóre z nich 
stanowią istotne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia mieszkańców. Dzikie 
wysypiska wpływają negatywnie na estetykę krajobrazu co jest kolejnym 
negatywnym ich aspektem.  

Druga dzielnica pod względem powstawania nielegalnych wysypisk to Jeżyce. 
Na tym terenie również zanotowano dość intensywne powstawanie dzikich tego typu 
obiektów. Fotografie 3 i 4 przedstawiają dzikie wysypiska na Jeżycach  

 
Fotografia 3. Dzikie wysypisko na Jeżycach-A  

 
Źródło: Archiwum Straży Miejskiej w Poznaniu.  

 
Fotografia 4. Dzikie wysypisko na Jeżycach-B   

 
Źródło: Archiwum Straży Miejskiej w Poznaniu.  
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Na terenie Jeżyc również powstawało wiele opisywanych wysypisk śmieci. 
Głownie można było na nich znaleźć pozostałości po remontach budowlanych, 
dokonywanych w mieszkaniach. Oprócz gruzu, folii, drewna i starych mebli dość 
często wyrzucano opony, oraz zużyte akcesoria samochodowe.  

Z problemem nielegalnych wysypisk zmierzyła się także Wilda. Na jej terenie 
straż miejska ujawniła kilka takich obiektów. Dość kontrowersyjne odkrycie 
koncentrowało się na wysypisku na którym znaleziono dane różnych firm, archiwa  
a także wszelkie inne dokumenty adresowe. Fotografie 5, 6, 7 i 8 przedstawiają 
dzikie wysypiska w tej dzielnicy Poznania.  
 
Fotografia 5. Dzikie wysypisko na Wildzie-A 

 
Źródło: Archiwum Straży Miejskiej w Poznaniu.  

 
 
Fotografia 6. Dzikie wysypisko na Wildzie-B  

 
Źródło: Archiwum Straży Miejskiej w Poznaniu.  
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Podane powyżej przykłady wskazują że również na Wildzie problem dzikich 
wysypisk jest palący. W tym przypadku strażnicy miejscy zlokalizowali dokumenty 
wielu firm. Oprócz tego znalazły się gruz, zużyta stolarka budowlana, elementy 
karoserii, tapicerka samochodowa, stare opony, odpady z demontażu pojazdów, 
sprzęt AGD, odpady komunalne po świątecznych porządkach. Problemem na 
Wildzie są także porzucone wraki samochodowe, lub całe samochody, które albo 
nie posiadają właścicieli lub ich właściciel nie żyje.  
 
Fotografia 7. Dzikie wysypisko na Wildzie-C  

 
Źródło: Archiwum Straży Miejskiej w Poznaniu  
 
 

Fotografia 8. Dzikie wysypisko na Wildzie-D 

 
Źródło: Archiwum Straży Miejskiej w Poznaniu.  
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W opinii strażników miejskich trudno wskazać jednoznaczne motywy jakimi 
kierują się właściciele porzuconych aut. Wydaje się, że każdy przypadek jest 
indywidualny. Z danych dostępnych straży miejskiej rocznie usuwa się około 500 
samochodów. Analizując statystki można dojść do wniosku, iż liczba porzucanych 
aut z roku na rok rośnie co przedstawia tabela 1.  

 
Tabela 1. Liczba usuwanych auto rocznie w Poznaniu  

Liczba usuniętych aut w Poznaniu  

2016 2017 2018 2019 

652 1017 1214 1344 

Źródło: Archiwum Straży Miejskiej w Poznaniu.  

 
Usunięcie wraku samochodowego wbrew pozorom nie jest takie proste, 

bowiem zanim takie auto trafi na lawetę i odjedzie na tzw. parking depozytowy, 
zwykle mila kilka tygodni. Tyle czasu zajmuje próba ustalenia właściciela lub 
posiadacza takiego odpadu. Jeśli w wyniku podjętych działań właściciela nie da się 
ustalić wtedy istnieje możliwość odholowania wraku. Następnie przez kolejne  
6 miesięcy wrak stoi na parkingu, gdzie po tym okresie przechodzi na rzecz miasta 
i może zostać zutylizowany.  

O wiele trudniej sprawa przedstawia się na drogach niepublicznych czy 
osiedlowych, gdzie w zasadzie kompetencje straży zamykają się na ustaleniu 
właściciela wraku i próba nakłonienia go do usunięcia na własną rękę. W myśl 
obowiązujących przepisów nic więcej straż miejska nie może zrobić. W kolejnych 
dzielnicach tj. Poznań Północ, Poznań Nowe Miasto oraz Stare Miasto nielegalnych 
wysypisk było znacząco mniej aczkolwiek być może wynikało to z tego że rejony te 
to raczej zabudowa blokowa i tym samym mało wolnej przestrzeni gdzie można by 
składować różnego rodzaju śmieci.  

Jak można zauważyć pewną „zmorą” są powstające wysypiska na których 
składowane są pozostałości od samochodów, głównie zderzaki i części akcesoryjne 
różnych aut. Ponadto plastyki oraz farby co stanowi niewątpliwie niebezpieczny 
odpad zarówno dla zdrowia jak i otoczenia społecznego.  
 

Wykorzystywanie monitoringu 
W wyniku monitoringu często udaje się ustalić sprawcę, który dokonał wywozu 

śmieci i ich pozostawienia w miejscu publicznym.  
Jak się okazało w poniższym przykładzie, droga sprawcy miała miejsce od 

miejsca w którym prowadził działalność lub prace do miejsca w którym porzucił 
śmieci. Ze zrozumiałych względów /publikacja/, miejsce zamieszkania/siedziba były 
położone zupełnie gdzie indziej. Przykład dokonanej prowokacji i trasę sprawcy 
przedstawiono na rysunku 7.  
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Rysunek 10. Trasa sprawcy nielegalnego wysypiska 

 
Źródło: Archiwum Straży Miejskiej w Poznaniu.  
 

Walka z dzikimi wysypiskami to nie lada wyzwanie zarówno dla Straży Miejskiej 
jak i innych służb odpowiedzialność za stan ochrony środowiska w Poznaniu. 
Powstające coraz to nowe punkty w których wyrzucane są śmieci, niewątpliwie mają 
bardzo negatywny wpływ na stan środowiska, a także zdrowie ludzkie.  

Niestety sprawcy tych czynów bardzo często bagatelizują sobie tego typu 
problemy, uważając, że w sumie nie robią niczego złego. Wydaje się że z jednej 
strony to brak odpowiedzialności z drugiej edukacji ekologicznej. Również rodzaj 
odpadów ma kolosalne znaczenie, bowiem różne odpady w zróżnicowany sposób 
ingerują w środowisko naturalne.  

W związku z powyższym podejmowane działania które mają zniwelować 
problem nielegalnych odpadów skupiają się na kontrolach i edukacji. W ramach 
kontroli straż miejska sprawdza czy mieszkańcy posiadają aktualne umowy  
i pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych. Tylko w 2019 roku 
skontrolowano 3 tys. domów i ujawniono 360 braków.  

Mieszkańcy zostali ukarani mandatami karnymi i musieli podpisać stosowne 
umowy dotyczące odbioru śmieci. Jeśli chodzi o działania edukacyjne to 
prowadzone są różnego rodzaju spotkania, prelekcje, prezentacje lub szkolenia. Ich 
celem jest podniesienie świadomości ekologicznej uczestniczących w nich osób  
a tym samym wyrobienie pozytywnych nawyków w postępowaniu z odpadami. 
Wydaje się że póki co przeprowadzone działania są skuteczne, bowiem podnosi się 
świadomość ekologiczna a i dzikich wysypisk jest mniej niż w 2019 roku.  

Wszystko to pozwala na wyciągnięcie pewnych pozytywnych wniosków na 
przyszłość i przyjęcie iż problem nielegalnych wysypisk powinien się minimalizować.  

W niniejszej pracy starano się ukazać problem nielegalnych wysypisk śmieci na 
terenie miasta Poznania. Posłużono się materiałami straży miejskiej, obejmującymi 
lata 2017-2019. Z przeprowadzonych badań wynika iż, niewątpliwie problem 
nielegalnych wysypisk śmieci istnieje i stanowi nie lada wyzwanie dla służb 
porządkowych miasta Poznania.  
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Badania wnoszą pewnego rodzaju wartość dodaną w postaci możliwości 
prowadzenia dalszych szczegółowych i pogłębionych badań w tym obszarze.  
Z badanych materiałów wynika, że: 

1/ wysypiska śmieci stanowią zagrożenie zarówno dla ekosystemu jak i zdrowia 
mieszkańców. Sprawcy którzy odpowiadali za wysyp śmieci bardzo często 
tłumaczyli się nieznajomością przepisów. Niektórzy z nich wręcz bagatelizowali 
problem, twierdząc że nic w zasadzie takiego się nie stało. Wskazywali że nie byli 
świadomi swojego czynu i usprawiedliwiali go tym iż, inni również to robią lub robią 
nawet rzeczy o wiele gorsze,  

2/ mieszkańcy z którymi rozmawiano w ramach postępowania badawczego, 
formułowali wnioski jednoznacznie potępiające osoby, które zaśmiecają teren 
miasta Poznania. Uważali oni iż, lokalne środowisko naturalne stanowi wspólne 
dobro i należy o nie dbać a zatem jakiekolwiek dzikie wysypiska są nieakceptowane,  

3/ w pracy przytoczono wiele zdjęć /faktów/ ukazujących przypadki 
poszczególnych wysypisk zlokalizowanych na terenie miasta Poznania. Autorzy 
sądzą, iż problem nielegalnych wysypisk jest ciągle aktualny  

4/ mimo większej świadomości na temat wysypisk, odpadów, ochronie 
środowiska, znajdują się jeszcze osoby, które zanieczyszczają wybrane obszary 
miasta Poznania.  Wynika to po części z braku logicznego rozumowania, po części 
z nieświadomości oraz ludzkiej głupoty. Zdarzają się również motywy, takie jak chęć 
dokonania oszczędności, chęć pozbycia się problemu. Wszystkie są 
nieakceptowane z punktu widzenia świadomego obywatelstwa i brania 
odpowiedzialności za życie i środowisko. Należy również zauważyć iż nielegalne 
wysypiska to problem wielopłaszczyznowy, m.in.: ekologiczny, epidemiologiczny, 
moralny, etyczny, ekonomiczny, estetyczny, który negatywnie wpływa na kreowanie 
przyjaznej przestrzeni miejskiej,  

5/ Straż Miejska Miasta Poznania podejmuje wiele działań aby minimalizować 
powstawanie tego typu nielegalnych wysypisk. Mimo wytężonej pracy, wysypisk 
niestety przybywa. Problemem z którym borykają się strażnicy, to porzucone auta, 
wraki czy wręcz części aut,  

6/ prowadzone akcje usuwania tego typu odpadów stanowią wyzwanie dla 
poznańskich służb, ze względów logistycznych oraz finansowych. Mimo tych 
wszystkich pojawiających się przeszkód, należy wyrazić nadzieję że, ilość 
nielegalnych wysypisk będzie się w przyszłości jednak zmniejszała. W niniejszej 
pracy starano się ukazać problem nielegalnych wysypisk śmieci na terenie miasta 
Poznania. Posłużono się materiałami straży miejskiej, obejmującymi lata 2017-2019. 
Z przeprowadzonych badań wynika iż, niewątpliwie problem nielegalnych wysypisk 
śmieci istnieje i stanowi nie lada wyzwanie dla służb porządkowych miasta 
Poznania.   

7/ w pracy przytoczono wiele zdjęć /faktów/ ukazujących przypadki 
poszczególnych wysypisk zlokalizowanych na terenie miasta Poznania. Autorzy 
sądzą, iż problem nielegalnych wysypisk jest ciągle aktualny  

8/ mimo większej świadomości na temat wysypisk, odpadów, ochronie 
środowiska, znajdują się jeszcze osoby, które zanieczyszczają wybrane obszary 
miasta Poznania.  Wynika to po części z braku logicznego rozumowania, po części 
z nieświadomości oraz ludzkiej głupoty. Zdarzają się również motywy, takie jak chęć 
dokonania oszczędności, chęć pozbycia się problemu. Wszystkie są 
nieakceptowane z punktu widzenia świadomego obywatelstwa i brania 
odpowiedzialności za życie i środowisko. Należy również zauważyć iż nielegalne 
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wysypiska to problem wielopłaszczyznowy, m.in.: ekologiczny, epidemiologiczny, 
moralny, etyczny, ekonomiczny, estetyczny, który negatywnie wpływa na kreowanie 
przyjaznej przestrzeni miejskiej,  

9/ Straż Miejska Miasta Poznania podejmuje wiele działań aby minimalizować 
powstawanie tego typu nielegalnych wysypisk. Mimo wytężonej pracy, wysypisk 
niestety przybywa. Problemem z którym borykają się strażnicy, to porzucone auta, 
wraki czy wręcz części aut,  

10/ prowadzone akcje usuwania tego typu odpadów stanowią wyzwanie dla 
poznańskich służb, ze względów logistycznych oraz finansowych. Mimo tych 
wszystkich pojawiających się przeszkód, należy wyrazić nadzieję że, ilość 
nielegalnych wysypisk będzie się w przyszłości jednak zmniejszała. W niniejszej 
pracy starano się ukazać problem nielegalnych wysypisk śmieci na terenie miasta 
Poznania. Posłużono się materiałami straży miejskiej, obejmującymi lata 2017-2019. 
Z przeprowadzonych badań wynika iż, niewątpliwie problem nielegalnych wysypisk 
śmieci istnieje i stanowi nie lada wyzwanie dla służb porządkowych miasta 
Poznania.   
 

Sgreszczenie 
Autorzy podjęli badania w zakresie trudnych aktualnych problemów 

społecznych. Starali się ukazać problem nielegalnych wysypisk śmieci na terenie 
Poznania. Posłużyli się materiałami straży miejskiej z lat 2017-2019. Autorzy ustalili, 
że wśród mieszkańców wiele osób nie posiada wiedzy dotyczącej pozbywania się 
odpadów, ale są również tacy, którzy tworzą nielegalne wysypiska, motywując to 
domowymi oszczędnościami. Z badań wynika, że w Poznaniu istnieje problem 
nielegalnych wysypisk śmieci i stanowi ważne wyzwanie dla służb porządkowych 
miasta. 

 
Slowa kluczowe: nielegalne wysypiska śmieci, problemy społeczne, ochrona 

środowiska, bezpieczeństwo społeczności lokalnych. 
 
Summary 
Authors undertook examinations in difficult current social issues. They tried to 

portray the problem of illegal garbage dumps in Poznań. They used materials of the 
municipal guard from years 2017-2019. Authors established that amongst residents 
many persons didn't have a knowledge concerning getting rid of waste, but are also 
so which are creating illegal dumps, justifying it with household savings. It results 
from examinations that a problem of illegal garbage dumps exists in Poznań and an 
important challenge constitutes cities for the policing service. 
 

Keywords: illegal garbage dumps, social issues, environmental protection, 
safety of the local communities. 
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KREOWANIE WIZERUNKU DECYDENTA LOKALNEGO WEDŁUG ZASAD  
R. B. CIALDINIEGO  

 
 

Wstęp 
Lider w społeczności lokalnej wspiera organizowane spoty kulturowe, akcje 

obywatelskie, inicjatywy społeczności lokalnych, rodzime spółki przedsiębiorców, 
będąc pośrednikiem inicjującym regionalne działania oraz mediatorem pomiędzy 
stronami tych działań. Jego postać kojarzona jest z charyzmatycznym przywódcą. 
Zazwyczaj należy do lokalnej elity rządzącej i jako jej przedstawiciel posiada takie 
cechy jak: prestiż, pozycja społeczna, władza, środki finansowe. Przypisuje się mu 
niezwykłą, unikalną wartość i pozycję budowaną na podziwie i szacunku reszty 
społeczeństwa1. Lider może być utożsamiany z przedstawicielem władz lokalnych, 
np. z osobą burmistrza, starosty, wójta, prezydenta miasta, wojewody. Zajmuje on 
stanowisko publiczne i dysponuje umiejętnościami mobilizowania społeczności 
lokalnej do współpracy, tworzenia koalicji, partycypacji w zarządzaniu2. Posiada też 
umiejętności skutecznego wykorzystywania mediów masowych do zarządzania 
wybranymi podmiotami. 

Wizerunek decydenta lokalnego może zostać tworzony za pomocą środków 
pośrednich i bezpośrednich a ich celem jest realizacja zadań publicznych 
powierzonych władzom samorządowym. Wizerunek kształtowany jest w wyniku 
bezpośredniego kontaktu z członkami społeczności lokalnej, np. podczas spotkań 
rady miejskiej, wieców, konsultacji społecznych czy imprez masowych. Pośrednio 
tworzony jest poprzez media lokalne, takie jak prasa samorządowa, telewizja 
regionalna, fora dyskusyjne, strony główne instytucji publicznych czy media 
społecznościowe. Takie środki pozwalają mu nawiązać dialog ze społecznością3 .  

Służą również do wywołania określonej celowej reakcji u jednostki. W tym celu 
posiłkują się zasadami wywierania wpływu społecznego sformułowanymi przez R. 
B. Cialdiniego (reguła wzajemności, społeczny dowód słuszności, reguła lubienia  
i sympatii, autorytetu, niedostępności, zaangażowania i konsekwencji)4. Odwołując 
się do tych reguł można przeanalizować działania decydentów skierowane do 
społeczności lokalnej, wskazać preferencyjne sposoby działania, ich natężenie oraz 
rodzaj działalności (np. kultura, ekonomia, handel itp.). W artykule oparto się na 
analizie medialnego wizerunku burmistrza miasta Sucha Beskidzka budowanego 
przez samorządowy miesięcznik „Ziemia Suska”, stronę www Urzędu Miasta Sucha 
Beskidzka oraz lokalne media społecznościowe.  

 
 

                                                           
1 G. Dutkiewicz, O pojęciu i istocie znaczenia elit. „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych  
i Społecznych AMW” 2012 nr 3, s. 175-176. 
2 P. Swianiewicz, U. Klimska, Kto rządzi gminą i jak? Lokalni liderzy polityczni w teorii i praktyce 
samorządów w Polsce.  „Studia Regionalne i Lokalne” 2003  nr 4 (14), s. 15-17. 
3 Polska w mediach, media w Polsce, Z. Pucek, J. Bierówka (red.). Wydawnictwo Akademii im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego, Kraków, 2012, s. 17-21. 
4 6 zasad wpływu wg Cialdiniego i jak możesz je wykorzystać w email marketingu, Freshmail, (dostęp: 
6.01.2020), https://freshmail.pl/blog/6-zasad-wplywu-wg-cialdiniego-email-marketing-p2/#heading1 . 
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Odzwierciedlenie stylów przywództwa w wizerunku decydenta 
Decydent jako lokalny przywódca i lider polityczny musi posiadać zaplecze 

pomocne w wypełnianiu swych obowiązków, które tworzą zasoby materialne  
i ludzkie. Wykorzystuje również członków elity rządzącej w celu ukierunkowania 
aktywności społeczeństwa. Istnieje szereg czynników wpływających na jakość  
i kształt lokalnego przywództwa, do których zalicza się czynniki osobiste przywódcy 
takie jak charyzma, a także czynniki instytucjonalne, czyli ramy organizacyjne  
i prawne umiejscowienia stanowiska i władzy przywódcy w strukturze społecznej; 
czynniki partyjne, czyli pozycja i stanowisko w partii politycznej zajmowane przez 
lidera lokalnego; czynniki związane z kulturą polityczną, czyli ze zbiorem idei, reguł, 
zachowań obowiązujących w danej strukturze społecznej i oczekiwaniami 
społecznymi względem decydenta5. Wymienione powyżej czynniki muszą wystąpić, 
aby decydent mógł pełnić rolę przywódcy społeczności lokalnej i być animatorem 
działań podejmowanych w tej społeczności. 

W procesie zarządzania jednostką samorządu terytorialnego można 
wyszczególnić kilka stylów przywództwa, opierając się na klasyfikacji przywództwa 
autorstwa Petera Johna z 1997 roku:  
- styl opiekuna, charakteryzuje się słabą władzą polityczną i brakiem kontroli nad 
koalicjami, partnerami i sojuszami, ale mający poparcie społeczeństwa. „Opiekun” 
jest otwarty na potrzeby zarządzanych, przez co jego działania są skuteczne. Nie 
posiada cech lidera, jako charyzmatycznego przywódcy i dobrego administratora. 
Dąży do utrzymania status quo i jest przeciwny wprowadzaniu modernizacji i zmian,  
– styl koncyliacyjny, gdzie przywódca posiada umiejętności adaptacji do zmian 
zachodzących w społeczeństwie, oraz jest świadomy korzyści płynących  
z nawiązania partnerstw i koalicji. Jednakże słucha opinii innych graczy politycznych 
podczas podejmowania działań i opracowywania strategii, dlatego ten styl 
przywódcy będzie można określić jako wieloosobowy i niestabilny, gdyż w procesie 
decyzyjnym przywódca nie będzie miał największego wpływu, 
- styl „bossowski” charakteryzuje silnego i zdeterminowanego przywódcę, 
posiadającego charyzmę i inne umiejętności przywódcze, mającego silną pozycję  
i władzę, zdecydowanego w procesie podejmowania decyzji i zarządzania 
jednostką. Lider taki nie jest nastawiony na zmiany i rozwój, ani zainteresowany 
tworzeniem się partnerstw i koalicji, 
- styl wizjonerski, charakteryzuje przywódcę posiadającego silną pozycją, akceptuje 
jednoosobowy proces decyzyjnym, jest ukierunkowany na budowanie sojuszów, 
koalicji i partnerstw oraz wprowadzanie zmian, innowacji. Jego działania cechuje 
skuteczność i efektywność6.  

Można przyjąć, że aby samorząd terytorialny był skutecznie i efektywnie 
zarządzany, a potrzeby społeczności lokalnej zaspokajane i jednostka dążyła do 
rozwoju, konieczne jest opracowanie pośredniego stylu przywódczego łączącego  
w sobie cechy każdego z czterech wyszczególnionych stylów. Ważne jest 
opracowanie przez przywódcy swojego stylu oraz skuteczne zarządzanie 
wskazanymi czynnikami gdyż umożliwi to kreowanie postaci decydenta lokalnego 
odpowiadającego aktualnym potrzebom społecznym i politycznym.  

 
 
 

                                                           
5 P. Swianiewicz, U. Klimska, Kto rządzi gminą i jak?, op. cit., s. 18-20. 
6  Tamże, s. 24-26. 
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Kreowanie wizerunku według zasad R.B. Cialdiniego  
Wybór wizerunku decydenta i jego wdrażanie w życie społeczności lokalnej jest 

związane z prezentowaniem osoby publicznej w sposób umożliwiający realizację 
celów wspólnych i pożądanych w danej społeczności lub partykularnych interesów 
lokalnej elity rządzącej, a także ze sprawnym monitorowaniem nastrojów 
społecznych, lokalnej kultury politycznej i dostosowywaniu do nich wizerunku 
decydenta7. Odbywa się to za pomocą dostępnych środków masowego przekazu,  
w tym nowych mediów często wykorzystujących narzędzia kierowania 
zachowaniami ludzkimi opisanymi przez R. B. Cialdiniego8.  

Przykładem zastosowania reguły wzajemności9 w tworzeniu wizerunku 
decydenta może być oferowanie społeczności lokalnej różnego rodzaju usługi, 
sponsoring, reklamowanie produktów lokalnych przedsiębiorców, wspieranie 
lokalnych instytucji kultury czy sportu itp. Przez swoją pozycję w strukturach 
społecznych, zbudowany wizerunek, markę, lider wpływa na wzrost znaczenia 
regionu na rynku, na zwiększenie ilości klientów i usługobiorców, wzrost 
ekonomiczny. Wykorzystując swój wizerunek bierze pod uwagę zjawisko 
odwzajemnienia ze strony usługobiorców, wykazanie ich poparcia na rzecz 
zainicjowanych przez lidera przedsięwzięć, w tym wsparcie finansowe inicjatyw, 
zmniejszenie kosztów towarów i usług, zmianę polityki firmy, organizacji. 

Natomiast zasada społecznego dowodu słuszności wymaga obserwacji innych 
i naśladowania ich działań w określonej sytuacji oraz uznania, że ich reakcja jest 
słuszna10. Tworzony wizerunek decydenta poprzez dobór określonych jego cech  
i funkcji, np. opiekuna, pozwala na wzbudzenie zaufania i lojalności względem 
decydenta. Jednostka chce wyglądać i robić to co decydent, któremu ufa i podziwia 
efekty jego działań. Poprzez hasła, słowa i komunikaty którymi się posiłkuje, np. 
slogany wyborcze czy reklamowe i używanie zwrotów: „zaufanie”, „wspólny sukces” 
utwierdza się w przekonaniu, że podjęła słuszna decyzję11. 

Także reguła, której sedno stanowi chęć bycia konsekwentnym i wiarygodnym 
względem decyzji czy wyboru jaki już wcześniej podjęto, sprawia że jednostka 
konsekwentnie angażuje się w realizację, aby być postrzegana w otoczeniu, za 
kompetentną i rzeczową12. Zasada ta jest wykorzystana np. w postaci up-seeling, 
organizowania promocji, wyprzedaży, aby „zmusić” klienta do wykorzystania 
zaistniałej okazji. W działaniach decydenta lokalnego może przekładać się na 
promowanie określonych towarów czy usług, na zachęcanie członków społeczności 
do postępowania w taki a nie w inny sposób i uznania, że to co wybrali jest dla nich 
korzystne, służy ich rozwojowi i jest zgodne z normami i przepisami prawnymi  
i moralnymi13 . 

Reguła lubienia i sympatii, bazuje na podobieństwie, współpracy, związku 
emocjonalnym między jednostkami14. Decydent lokalny poprzez swój wizerunek  

                                                           
7 G. Piechota, R. Rajczyk, Media samorządowe jako narzędzie kreacji wizerunku lidera lokalnego i jego 
otoczenia. Na przykładzie analizy treści publikowanych w tygodniku samorządowym „Twoje Tychy”. 
„Athenaeum” 2012  nr 34, s. 54-57. 
88 R. B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Wydawnictwo GWP, Gdańsk, 2013. 
9 6 zasad wpływu wg Cialdiniego i jak możesz je wykorzystać w email marketingu, op. cit. 
10 R. B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, op. cit., s. 134-159. 
11 6 zasad wpływu wg Cialdiniego i jak możesz je wykorzystać w email marketingu, op. cit.. 
12 R. B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, op. cit., s. 77-83. 
13 R.B. Cialdini, Crafting Normative Messages to Protect the Environment,  Current Directions in 
Psychological Science, Association for psychological science, Vol 12, Issue 4, 2003, s. 105-109. 
14 R.B.Cialdini, InfluenceThe Psychology of Persuasion, Book Summary, s. 4. 
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i markę prowadzi taką politykę społeczną, aby kreować pozytywne relację ze 
społecznością miejską, zyskiwać ich lojalność, wsparcie dla inicjatyw, poparcie 
podczas wyborów. Celem jest stworzenie atmosfery sympatii wśród mieszkańców, 
dlatego preferuje bezpośrednie kontakty z mieszkańcami, np. uczestnictwo  
w imprezach dla nauczycieli czy rodziców dzieci lokalnych szkół. 

Reguła autorytetu, głosi że ludzie sukcesu, mają kontrolę i wpływ na inne 
jednostki. Wpływ ten wynika z podziwu jakim otoczenie darzy liderów, dlatego łatwo 
uchodzić im za wiarygodnych i zyskać miano eksperta w jakiejś dziedzinie15. 
Decydent lokalny poprzez swój wygląd może tworzyć sztuczny obraz przywódcy, 
administratora, menadżera, eksperta16.  

Reguła niedostępności polega na przypisywaniu większego znaczenia temu co 
oryginalne, rzadkie i nieosiągalne dla jednostki17. Decydent lokalny może tworzyć 
złudzenie, że jednostka ma możliwość skorzystania z okazji, jest wyróżniona, ważna 
i należy do „wybrańców”, którzy mają możliwość posiąść określone dobra18. 
Przykładem może być dedykowanie specjalnych usług lub towarów grupie 
docelowej, która dzięki temu ma szanse na zwielokrotnienie swoich zysków. 
Decydent może symulować, że dostęp do niektórych dóbr jest ograniczony jedynie 
do społeczności lokalnej, np. organizowanie dofinansowania jedynie dla lokalnych 
przemysłowców lub publiczne nagradzanie i gratyfikowanie jedynie podmiotów które 
działają na rzecz promocji regionu. 

Stosowanie tych reguł przez decydentów ukazuje sposób budowana lokalnej 
polityki społecznej oraz możliwość wpływu lokalnych elit na resztę społeczeństwa. 

 
Przykład wizerunku decydenta lokalnego  
Przykładem medialnego wizerunku decydenta tworzonego na potrzeby 

społeczności lokalnej, może być postać burmistrza miasta Sucha Beskidzka, 
Stanisława Lichosyta. Funkcję tę objął 8 sierpnia 2001 roku i pełni ją do chwili 
obecnej. Aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności, prowadził własne 
przedsiębiorstwo budowlane, odznaczony został min. brązowym krzyżem zasług, 
srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa, brązową odznaką zasłużony dla 
ochrony przeciwpożarowej, złotym medalem za zasługi dla Ligii Obrony Kraju oraz 
tytułem honorowym i statuetką Zasłużony dla Miasta Sucha Beskidzka19 . Analiza 
materiałów dostępnych na stronach internetowych Urzędu Miasta i serwisach 
informacyjnych: sucha24.pl, beskidzka24.pl, Goniec Suski, PowiatSuski24.pl,  
a także miesięcznika samorządowego „Ziemia Suska”, pozwala stwierdzić, że 
burmistrz buduje swój wizerunek w kontekście sprawowania mecenatu nad lokalną 
kulturą i oświatą. Kreuje swój pozytywny wizerunek jako patron i opiekun.  
W kampanii tworzenia medialnego wizerunku (głównie w mediach lokalnych i na 
stronie www Urzędu Miasta) można zaobserwować, że sylwetka burmistrza 
prezentowana jest w sposób bardzo staranny, przedstawiana zawsze w pozytywnym 
świetle. Uwaga zwrócona jest na działalność burmistrza, jego osiągnięcia na rzecz 
miasta, „zwycięstwa” w przetargach i patronowanie imprez kulturalnych  

                                                           
15 R. B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, op. cit., s. 226-242. 
16 Autorytet, Komunikacja dla biznesu, (dostęp: 8.01.2020), 
http://www.komunikacja.dlabiznesu.info/autorytet.php 
17R. B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, op. cit., s. 251-277.  
18 R.B.Cialdini, InfluenceThe Psychology of Persuasion, Book Summary, op. cit., s. 4-5. 
19 Burmistrz Miasta, strona główna Urzędu Miasta Sucha Beskidzka, (dostęp:11.01.2020), http://sucha-
beskidzka.pl/pl/702/0/burmistrz-miasta.html 
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i sportowych20. W „Ziemi Suskiej” osoba burmistrza przewija się we wszystkich 
sprawozdaniach dotyczących życia miasta obudowanych dużymi, kolorowymi 
fotografiami rejestrującymi ważniejsze uroczystości, spotkania mieszkańców, 
zebrania rady miejskiej, przedstawiających burmistrza w otoczeniu innych graczy 
politycznych, przedstawicieli kultury, lokalnych przedsiębiorców, handlowców czy 
członków innych zawodów. Lider przedstawiany jest na nich w scenerii ważnych dla 
kultury miasta artefaktów, takich jak gmach Urzędu Miasta, kościół parafialny, 
krużganki zamku suskiego, czyli miejsc mających emocjonalne znaczenie dla 
mieszkańców i symbolizujących tradycję, historię, prawo czy religię21. Można 
powiedzieć, że wizerunek decydenta wspierają atrybuty zewnętrzne (otoczenie, 
ludzie), które przyczyniają się do podniesienia rangi pastowanej funkcji w opinii 
społeczności lokalnej. 

Kreowany przez media wizerunek decydenta lokalnego wykorzystywany jest 
także do wspierania dialogu między władzą a społeczeństwem22, np. umieszczanie 
w mediach zaproszeń na coroczne spotkania z burmistrzem i radnymi23, podnoszą 
poziom zaufania ludności do przedstawicieli samorządu. Postrzegani są oni w opinii 
mieszkańców jako otwarci, transparentni, prawdomówni, nie zatajający faktów. 
Zbudowanie takiego obrazu, w oparciu o regułę autorytetu, sprzyja nie tylko 
nawiązaniu dialogu, ale wzmagając postawy zaufania i wiarygodności względem 
władz, prowadzi do posłuszeństwa, podporządkowania się woli decydenta, jako 
dobrego zarządcy i administratora, opierającego swe działania na zasadzie 
jawności24. Tworzeniu wizerunku „bohatera” lokalnego „walczącego o zamek”  
i środki na renowację cennego dla społeczności lokalnej zabytku sprzyjało także 
zabieganie o rozwój rodzimej oświaty i promowanie budowy nowoczesnego centrum 
kultury im. słynnego Suszanina - Billi Wildera 25 . Dialog między mieszkańcami  
a władzami, skutecznie tworzony jest przez bezpośredni kontakt obu stron podczas 
spotkań i konsultacji społecznych. Wykreowany obraz decydenta przedstawiający 
go jako znającego doskonale potrzeby i opinie mieszkańców niejednokrotnie sprzyjał 
wzmożonej aktywności w obszarze wspólnego zarządzani i podejmowania decyzji 
na rzecz rozwoju regionu. Np. poprzez medialne zapowiadanie aktywnego 
uczestnictwa mieszkańców w procesie pisania uchwał, decydent był postrzegany 
jako dobry zarządca 26. 

Reguła autorytetu wykorzystywana jest także w celu zaspokajania potrzeb 
większości lokalnej społeczności, np. w sferze edukacji czy kultury. Aktywne 
uczestnictwo decydenta w obchodach ważnych dla miasta wydarzeń,  

                                                           
20 Ziemia Suska, strona główna Muzeum Miejskie Sucha Beskidzka, (dostęp: 11.01.2020), 
https://muzeum.sucha-beskidzka.pl/ziemia_suska.html 
21 Miesięcznik Samorządowy Ziemia Suska nr 12, 2014, strona główna Muzeum Miejskie Sucha 
Beskidzka, (dostęp: 11.01.2020), https://muzeum.sucha-
beskidzka.pl/_wydawnictwa/ziemia_suska/pdf_2014/ziemia_suska_12_2014.pdf 
22 Informacje z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, strona główna Urząd Miasta Sucha 
Beskidzka, (dostęp: 11.01.2020), http://sucha-beskidzka.pl/pl/664/7570/informacja-z-dzialalnosci-
burmistrza-miasta-sucha-beskidzka-w-okresie-miedzysesyjnym.html 
23 Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka oraz radni Rady Miasta zapraszają mieszkańców na coroczne 
spotkania, Goniec Suski, (dostęp: 11.01.2020), https://goniecsuski.pl/burmistrz-miasta-sucha-beskidzka-
oraz-radni-rady-miasta-zapraszaja-mieszkancow-na-coroczne-spotkania-2/ 
24 M. Antosik, Człowiek współczesny w obliczu manipulacji, op. cit., s. 42. 
25 Sucha Beskidzka. Rekordowy budżet, serwis informacyjny Sucha24.pl, (dostęp: 11.01.2020), 
https://www.sucha24.pl/wydarzenia/sucha-beskidzka/item/12686-sucha-beskidzka-rekordowy-budzet 
26 Sucha. Mieszkańcy będą pisać projekty uchwał?, serwis informacyjny sucha24.pl. (dostęp: 
11.01.2020), https://www.sucha24.pl/wydarzenia/sucha-beskidzka/item/12003-sucha-mieszkancy-beda-
pisac-projekty-uchwal 
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w dedykowanych koncertach, imprezach jubileuszowych27, często przekładało się 
na finansowe wsparcie zaproszonych sponsorów na rzecz lokalnych instytucji 
kultury. Autorytet lidera mobilizuje do aktywności jego przyszłych wyborców,  
a podczas eventów z poszczególnymi grupami społecznymi np. z rodzicami uczniów 
miejskich szkół podczas dnia rodziny28, łatwiej było pozyskać zwolenników dla 
planowanych w gminie przedsięwzięć. Poprzez przyznawanie odznaczeń i nagród 
dla wybitnych członków społeczności działających na rzecz lokalnej wspólnoty  
w różnych dziedzinach np. twórczości artystycznej i upowszechnienia kultury29, 
skutecznie udawało się promować region (np. podczas gali „Pąsowej Róży”30 czy 
lansowania programów kulinarnych31) . Konsekwencją stosowania tych zabiegów 
okazał się nie tylko rozwój środowiska lecz także promocja decydenta, polegająca 
na łączeniu jego osoby z miejscami, ludźmi, wydarzeniami, przedmiotami, które 
uznane zostały przez media lokalne za kluczowe dla kultury lokalnej i mające moc 
zagwarantowania decydentowi zwycięstwo w podejmowanych przedsięwzięciach. 

Reguła wzajemności jest zauważalna także podczas analizy zawartości treści 
sprawozdań z działalności burmistrza udostępnianych przez media lokalne. Jest ona 
przydatna do pozyskiwania od sponsorów dotacji dla lokalnych przedsiębiorców32, 
w zamian za wsparcie ich w innych obszarach. W przypadku stosowana tej reguły 
ważne jest wykorzystanie lokalnych nastrojów społecznych, poprzez określenie 
kryzysów, zagrożeń, szans. Na podstawie tej wiedzy lider może budować swój 
wizerunek tak aby w opinii publicznej był postrzegany jako zaangażowany  
w rozwiązywanie lokalnych konfliktów. Odbyć się to może poprzez medialne 
wykazywanie swych wątpliwości w danej kwestii np. przy podjęciu decyzji o realizacji 
inwestycji33 lub refleksji na temat sposobu wypowiadania się na naradach  
i w wywiadach dla mediów34. Publiczne przyznanie się do błędu, pomyłki czy 
wątpliwości wzmacnia w mieszkańcach obraz decydenta jako „zwykłego obywatela”, 
który też może się pomylić. Tworzy się w ten sposób współzależność decydenta  
i członków społeczności ukierunkowana na zażegnanie lokalnego konfliktu. Regułę 
wzajemności można stosować nie tylko w odniesieniu do całej ludności powiatu, 
miasta, gminy, lecz do grupy docelowej, np. poprzez zaoferowanie jej pożądanych 
dóbr. Przykładem może być budowa w Suchej Beskidzkiej toru przeznaczonego do 

                                                           
27 Święto Miasta – wyjątkowy koncert, w wyjątkowym miejscu…, Goniec Suski, (dostęp: 11.01.2020), 
https://goniecsuski.pl/swieto-miasta-wyjatkowy-koncert-w-wyjatkowym-miejscu/ 
28 Dzień Rodziny w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Suchej Beskidzkiej, strona główna Urząd 
Miasta Sucha Beskidzka, (dostęp: 11.01.2020), http://sucha-beskidzka.pl/pl/663/7403/dzien-rodziny-w-
miejskim-przedszkolu-samorzadowym-w-suchej-beskidzkiej.html 
29 Edward Sochacki nagrodzony za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania 
kultury, serwis informacyjny PowiatSuski24.pl, (dostęp: 11.01.2020), 
https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/sucha-beskidzka/edward-sochacki-nagrodzony-za-
osiagniecia-w-dziedzinie-tworczosci-artystycznej-i-upowszechniania-kultury/8dg 
30 Podziękowania na Gali „Pąsowej Róży”, strona główna Urząd Miasta Sucha beskidzka, (dostęp: 
11.01.2020), http://sucha-beskidzka.pl/pl/663/7566/podziekowania-na-gali-%E2%80%9Epasowej-
rozy%E2%80%9D.html 
31 Ewa Wachowicz w Suskim Zamku, strona główna Urząd Miasta Sucha Beskidzka, (dostęp: 
11.01.2020), http://sucha-beskidzka.pl/pl/663/7524/ewa-wachowicz-w-suskim-zamku.html 
32 Sucha Beskidzka: Dowiedz się jak otrzymać dotację, serwis informacyjny głos24.pl, (dostęp: 
11.01.2020), https://glos24.pl/sucha-beskidzka-dowiedz-sie-jak-otrzymac-dotacje 
33 Burmistrz Suchej powątpiewa, serwis informacyjny Sucha24.pl. (dostęp: 11.01.2020), 
https://www.sucha24.pl/wydarzenia/sucha-beskidzka/item/12097-suski-burmistrz-powatpiewa 
34 Burmistrz przyznał, że się zagalopował, serwis informacyjny Sucha24.pl, (dostęp: 11.01.2020), 
https://www.sucha24.pl/wydarzenia/sucha-beskidzka/item/12682-sucha-burmistrz-przyznal-ze-sie-
zagalopowal 
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uprawiania sportów ekstremalnych tzw. skatepark35, co skutkować może 
odwzajemnieniem się członków tej grupy, np. poparciem w kolejnych wyborach 
samorządowych.  

W analizowanych treściach komunikatów medialnych, można zauważyć, że 
decydent lokalny przybrał rolę przywódcy, bossowskiego opiekuna. A najczęściej 
wykorzystywanymi technikami tworzenia wizerunkiem tegoż decydenta jest reguła 
autorytetu i wzajemności. Ponadto stosowane są reguły mieszane. Autorytet jest 
jednak najważniejszym atrybutem decydenta, zauważalnym w każdym medialnym 
komunikacie, jest elementem stałym. Występuje on wraz z regułą wzajemności, co 
świadczy o tworzeniu strategii komunikacyjnej i nawiązywaniu dialogu  
z mieszkańcami. Można stwierdzić, że kluczowe znaczenie dla nawiązania relacji  
i współpracy wszystkich grup interesu, które zabiegają o rozwój regionu odgrywa 
osoba decydenta - burmistrza, postrzeganego jako opiekuna oraz 
przewodniczącego i głównego kreatora świadomości społecznej. 

Warunkiem występowania pozytywnych skutków wykorzystywania wizerunku 
decydenta, dla rozwoju regionu, jest wywołanie określonych reakcji wśród członków 
społeczności budowanych na regule autorytetu i wzajemności, dzięki którym może 
on kreować przestrzeń publiczną i utrzymać bezpieczeństwo jednostki. 

 
Podsumowanie 
Kształtowanie wizerunku decydenta lokalnego można wykorzystać w sposób 

pozytywny i negatywny. Zależy to od grupy ludzi zajmujących się tworzeniem  
i nadawaniem komunikatów, które od liderów trafiają do mieszkańców, ale także 
grupy która monitoruje potrzeby i cele lokalne i selekcjonuje dane, na bazie których 
opiera się lokalna strategia i polityka. Kreowanie wizerunku decydenta może okazać 
się przydatnym narzędziem w zarządzaniu podmiotem, w rozstrzyganiu konfliktów 
lokalnych, nawiązywaniu porozumień, współpracy, w koordynacji działań na rzecz 
rozwoju społeczeństwa. Mieszkańcy wspólnot ulegają tym działaniom, zgadzają się, 
na zmianę zachowań, przekonań i postaw, którą można motywować chęcią 
dokonania właściwego wyboru, uzyskanie aprobaty wśród innych członków 
społeczności, obawą przed wykluczeniem społecznym czy chęcią skutecznego 
zarządzania własnym wizerunkiem. Natomiast działania decydentów są zawsze 
intencjonalne, zaplanowane, najczęściej nakierowane na cele ograniczonej grupy 
ludzi36. 

Kreowanie wizerunek decydenta jest ściśle związane z pozycjonowaniem 
działań członków społeczności lokalnej. Dzięki swoim cechom może on wywierać 
wpływ na zachowania jednostki lub grupy, a tym samym dokonywać ich podziału na 
pozytywne i pożądane lub negatywne i niewskazane. Promując postawy otwartości 
i solidarności motywuje społeczność do działań partycypacyjnych na rzecz rozwoju 
regionu. Tolerując korupcję przyczynia się do utraty zaufania społecznego do władzy 
i deprawacji środowiska lokalnego (akceptując przekupstwo, faworyzowanie, 
nepotyzm, kumoterstwo). Decydent poprzez swój wizerunek rozpowszechniany za 
pomocą mediów wnika w świadomość mieszkańców, a wykorzystując społeczną 
tendencję do uogólnień, fragmentaryzacji i marginalizacji prawdy, jest w stanie 
uformować w świadomości społeczności lokalnej taki obraz rzeczywistości, który nie 

                                                           
35 W Suchej powstaje skatepark, serwis informacyjny Sucha24.pl, (dostęp: 11.01.2020), 
https://www.sucha24.pl/wydarzenia/sucha-beskidzka/item/12391-w-suchej-powstaje-skatepark 
36  M. Antosik, Człowiek współczesny w obliczu manipulacji. „Nauki Społeczne” 2014 nr 1, s. 40, 42.  
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jest korzystny dla większości37. Prowadzić to może do zniszczenia integralności  
i suwerenności lokalnej społeczności38 . 

Odpowiednio kształtowany wizerunki decydenta lokalnego może służyć 
zapewnianiu i utrzymaniu bezpieczeństwa podmiotu, jednostki czy organizacji. 
Respektując kardynalne potrzeby społeczności lokalnej, decydent ma szansę 
aktywizowania ich działań wokół realizacji tych potrzeb, w tym związanych  
z rozwojem i bezpieczeństwem regionu. Wizerunek decydenta – dobrego stratega  
i dowódcy może skutkować wsparciem dla niepopularnych przedsięwzięć. Jego 
autorytet może mieć kluczowe znaczenie dla zapewnienia i utrzymania 
bezpieczeństwa podmiotu w teraźniejszości i w przyszłości. Wymaga to jednak 
wsparcia ze strony systemu edukacji w większym stopniu nastawionego na edukację 
dla bezpieczeństwa i wychowanie obywatelskie.  
 

Streszczenie 
Przedstawiono medialny wizerunek decydenta tworzony na potrzeby 

społeczności lokalnej, którym jest postać burmistrza miasta Sucha Beskidzka. 
Ustalono, że najczęściej wykorzystywane techniki w tworzeniu tego obrazu 
odwoływały się do reguły autorytetu i wzajemności, chociaż stosowano też reguły 
mieszane. Autorytet jest jednak najważniejszym atrybutem tego decydenta. Analizy 
dokonano na podstawie materiałów dostępnych na stronach internetowych Urzędu 
Miasta i serwisach informacyjnych: sucha24.pl, beskidzka24.pl, Goniec Suski, 
PowiatSuski24.pl, a także miesięcznika „Ziemia Suska”. Stwierdzono, że burmistrz 
buduje swój wizerunek w kontekście sprawowania mecenatu nad lokalną kulturą  
i oświatą. Kreuje swój pozytywny wizerunek jako patron i opiekun. Uznano, że 
odpowiednio kształtowany wizerunek lidera może służyć zapewnianiu i utrzymaniu 
bezpieczeństwa podmiotu. Respektując kardynalne potrzeby społeczności lokalnej, 
decydent ma szansę aktywizowania ich działań wokół realizacji tych potrzeb, w tym 
związanych z rozwojem i bezpieczeństwem regionu. 
 

Słowa kluczowe: manipulacja, bezpieczeństwo publiczne, lokalny lider, 
wizerunek 
 

Summary  
The media image of the decision-maker created for the needs of the local 

community, which is the mayor of the city of Sucha Beskidzka, was presented. It was 
found that the most frequently used techniques in creating this image referred to the 
rule of authority and reciprocity, although mixed rules were also used. Authority, 
however, is the most important attribute of this decision maker. The analysis was 
based on materials available on the City Hall website and information services: 
sucha24.pl, beskidzka24.pl, Goniec Suski, PowiatSuski24.pl, as well as the monthly 
"Ziemia Suska". It was stated that the mayor is building his image in the context of 
patronage over local culture and education. He creates his positive image as  
a patron and guardian. It was recognized that a properly shaped image of a leader 
can serve to ensure and maintain entity security. Respecting the cardinal needs of 
the local community, the decision-maker has the chance to activate their activities 

                                                           
37 H. Batorowska, R. Klepka, O. Wasiuta, Media jako instrument wpływu informacyjnego i manipulacji 
społeczeństwem. Wydawnictwo Libron, Kraków  2019, s. 127-129. 
38 Tamże, s. 144-145. 
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around the implementation of these needs, including those related to the 
development and security of the region. 

 
Keywords: manipulation, public safety, local leader, picture 
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WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDOWYCH SPÓŁEK 
KAPITAŁOWYCH W PERSPEKTYWIE SPOŁECZNO–EKONOMICZNEJ  

(NA PRZYKŁADZIE GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWEGO 
SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KOZIEGŁOWACH) 

 

Wprowadzenie 
Spółki komunalne prowadzą działalność mającą na celu zaspokajanie potrzeb 

mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców, m.in. w zakresie wody i ścieków, 
odpadów komunalnych, komunikacji, budownictwa komunalnego i energii cieplnej. 
Ich funkcjonowanie wpływa w istotny sposób na jakość życia mieszkańców gmin  
i lokalnych przedsiębiorców w aspekcie społeczno-ekonomicznym.  

Podstawą prawną ich funkcjonowania jest ustawa o gospodarce komunalnej  
z 20 grudnia 1996 r. (u.o.g.k.). W artykule 9 określa, że jednostki samorządu 
terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki 
akcyjne, a także przystępować do takich spółek. Jednostki samorządu terytorialnego 
mogą także tworzyć spółki komandytowe lub komandytowo-akcyjne wg ustawy  
o partnerstwie publiczno-prywatnym. Spółki komunalne są więc podmiotami 
działającymi według przepisów kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) z 15 września 
2000 r. Do zapisów k.s.h. odnosi się także artykuł 12 u.o.g.k., mówiący o tym, że do 
wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów i akcji w spółkach stosuje się 
przepisy k.s.h. oraz przepisy kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem przepisów ustaw 
samorządowych – w przypadku gminy (miasta) jest to ustawa o samorządzie 
gminnym z 8 marca 1990 r. (u.o.s.g). Określanie zasad tworzenia i  przystępowania 
do spółek, wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji przez wójta 
(prezydenta, burmistrza), a także likwidacji i  reorganizacji przedsiębiorstw należy – 
według artykułu 18 u.o.s.g. – do wyłącznej właściwości rady gminy. 

Artykuł 7 o.u.s.g. definiuje obszar zadań własnych gminy; są to zadania służące 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. W szczególności 
należą do nich sprawy: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, lokalnego 
transportu zbiorowego, gminnego budownictwa mieszkaniowego, kultury fizycznej  
i turystyki, zieleni gminnej, promocji gminy1. Obszary te naturalnie stanowią zakres 
działań potencjalnych spółek komunalnych. 

Poza sferą użyteczności publicznej gmina może tworzyć spółki prawa 
handlowego i przystępować do nich, jeżeli istnieją niezaspokojone potrzeby 
wspólnoty samorządowej oraz (jednocześnie) w gminie istnieje znaczące 
bezrobocie, a zastosowanie innych działań niż działalność spółki komunalnej nie 
doprowadziło do poprawy sytuacji2. 

                                                           
1Ustawa o gospodarce komunalnej z 20 grudnia 1996 r. Jest to tylko część zadań własnych wymienionych 
w ustawie. Pełna lista – ponad 20 pozycji –wymieniona jest w art. 7 u.o.s.g.  
2Tamże, Artykuł 10 u.o.g.k. 
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Natomiast ocena kondycji spółek i działalności zarządów dokonywana jest  
w dużym stopniu na podstawie kryteriów ekonomicznych, odpowiednich dla 
podmiotów działających na konkurencyjnym rynku, nie realizujących zadań  
z zakresu użyteczności publicznej. Rozbieżność pomiędzy celami społecznymi 
spółek komunalnych, a oceną ich działalności za pomocą kryteriów ekonomicznych 
wpływa w istotny sposób na jakość zarządzania i efektywność tych podmiotów. 
Spółki komunalne, w których organy samorządu terytorialnego są akcjonariuszami 
lub udziałowcami, są istotnym elementem na mapie polskiej gospodarki. Podmioty 
te mają w założeniu pełnić rolę służebną wobec społeczności lokalnych, co czyni je 
z założenia firmami „misyjnymi”. Z drugiej jednak strony są one graczami na wolnym 
rynku i muszą działać w sposób najbardziej zbliżony do firm czysto prywatnych3.  

Celem artykułu jest próba identyfikacji wybranych aspektów funkcjonowania 
samorządowych spółek kapitałowych w perspektywie społeczno–ekonomicznej  
(na przykładzie Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o. o. z siedzibą 
w Koziegłowach). 
 

1. Teoretyczne uwarunkowanie analizy ekonomiczno–społecznej 
działalności spółek samorządowych 

Ekonomiczne i społeczne aspekty zarządzania spółkami komunalnymi były 
przedmiotem badań autorów w trzech spółkach komunalnych w województwie 
wielkopolskim w okresie: listopad 2018 – czerwiec 2019 r. Spółki te prowadziły 
działalność w zakresie: wody i ścieków komunalnych, odpadów komunalnych oraz 
produkcji lub dostarczania energii cieplnej.  

Celem badań była analiza skuteczności i ekonomiczności na podstawie 
sprawozdań finansowych, społeczno-ekonomicznych aspektów funkcjonowania 
tego rodzaju spółki kapitałowej w ujęciu praktycznym i modelowym. Ponadto intencją 
badających było wskazanie modelowych rozwiązań, które umożliwią korelacje 
funkcji społecznych oraz ekonomicznych dla tego rodzaju podmiotów. Dla potrzeb 
badań wykorzystano zastosowanie krzywej obojętności w decyzjach gospodarczych 
w zakresie usług komunalnych oraz zaproponowanie optymalnych kombinacji usług, 
które sprawiają konsumentom jednakowe zadowolenie, przy zachowaniu tej samej 
użyteczności całkowitej4. 

Teoretyczne uwarunkowania analizy ekonomiczno-społecznej samorządowych 
spółek kapitałowych wynikają z prawnych uregulowań5. Wskazano w niej, że 
gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze 
użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie 

                                                           
3 Zob. K. Trojanowski, Funkcjonowanie spółek komunalnych - miasto jako przedsiębiorca, Zeszyty 
Naukowe WSEI seria: Ekonomia, 6(1) 2013, s.246. 
4 Zob. publikacje autorów: A. Wartecki, J. W. Jermacz, Social and economic aspects of operation of self-
government companies (on the example of Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów 
i Kanalizacji – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością in Środa Wlkp.), Studies of economic and social 
proces, Selectyd Aspects of Contemporary Economy, WWSSE Poznań –Środa Wielkopolska 2018,  
A. Wartecki, J. W. Jermacz, Zastosowanie krzywej obojętności w decyzjach gospodarczych w zakresie 
usług komunalnych (na przykładzie Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o.), .), Przegląd 
Naukowo-Metodyczny, WSB, Poznań 2019, A. Wartecki, J. W. Jermacz Społeczno-prawny  
i ekonomiczny aspekt działalności samorządowych spółek kapitałowych - ujęcie praktyczne i modelowe, 
Przegląd Naukowo-Metodyczny, WSB, Poznań 2019. 
5 Pełen wykaz prawnych uregulowań dotyczących funkcjonowania samorządowych spółek kapitałowych 
zamieszczono w bibliografii do niniejszego artykułu. 
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zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych 
i zgodnie z art. 2 u.g.k. gospodarka tego rodzaju może być prowadzona przez 
jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego 
zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. Dla zarządzających spółkami 
komunalnymi tworzyło to swoistą dychotomię: z jednej strony kodeks handlowy oraz 
dbanie o takie kategorie jak koszty, przychody i zysk, z drugiej użyteczność 
publiczna i cel podstawowy, tj. podnoszenie poziomu życia mieszkańców i poprawa 
funkcjonowania lokalnych przedsiębiorców. Zarządzanie w znacznej mierze 
polegało na zachowaniu równowagi pomiędzy dobrym stanem ekonomicznym spółki 
komunalnej, a maksymalizacją celu podstawowego wynikającego z użyteczności 
publicznej. Ta równowaga nie miała jednak związku z efektywnością zarządzania 
spółką, a była z nią sprzeczna. Uchwalenie ustawy o gospodarce komunalnej 
spowodowało także całkowitą rezygnację z utrzymywania odrębnej formy 
organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa komunalnego. Na rady gmin nałożono 
obowiązek wyboru formy organizacyjno-prawnej lub prywatyzacji przedsiębiorstwa 
w terminie do dnia 30 czerwca 1997 r. Niewykonanie powyższego skutkowało 
przekształceniem przedsiębiorstw komunalnych z dniem 1 lipca 1997 r.  
w jednoosobowe spółki gminy z mocy prawa6. 

Ustawodawca wśród celów zarządczych dla spółek komunalnych wskazał na 
możliwość stosowania różnych możliwości oceny, ale dominują wśród nich cele, 
które w większym stopniu można odnosić do spółek innych niż komunalne, 
działających na konkurencyjnym rynku. Dotyczy to przede wszystkim takich kategorii 
oceny działalności spółki jak: wzrost zysku netto; wartość przychodów,  
w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności 
operacyjnej lub finansowej; zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub 
kosztów prowadzonej działalności; osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji bądź 
sprzedaży. Może to budzić obawy, iż nadal wśród zarządów spółek komunalnych 
dominować będzie zasada tworzenia wyniku finansowego na poziomie tak zwanego 
zero plus, wynikająca z poglądu, że spółka komunalna nie może mieć zbyt 
wysokiego wyniku finansowego, gdyż oznaczałoby to, że uzyskuje go kosztem 
zawyżonych taryf dla mieszkańców i przedsiębiorców. Nie może też w pełnym 
zakresie podejmować działań o charakterze użyteczności publicznej, gdyż 
podnoszenie jakości i dostępności usług komunalnych nie zawsze wiąże się  
z dodatnią rentownością. Uzyskiwanie zaś ujemnego wyniku finansowego, mogłoby 
w świetle wyznaczanych celów zarządczych, oznaczać może ujemne następstwa 
dla zarządów spółek. W związku z taką sytuacją kierujący spółkami komunalnymi 
muszą kierować się w swoich działaniach zasadą zrównoważonego podejścia 
społeczno-ekonomicznego mając na względzie zaspokojenie potrzeb ludności 
lokalnej i przedsiębiorców lokalnych, m.in. w zakresie wody oraz ścieków, odpadów 
komunalnych, komunikacji, budownictwa komunalnego, energii cieplnej7. W związku 
z tym, oceny szefów spółek samorządowych kapitałowych będą dotyczyły zawsze 
zrealizowanych celów społecznych i ekonomicznych przy zachowaniu społecznej 
misji ich funkcjonowania.  

                                                           
6 Ustawa o gospodarce komunalnej z 20 grudnia 1996 r. 
7 Por. E. Jędrych, D. Klimek, (2015), Uwarunkowania organizacyjne, ekonomiczne i społeczne 
zarządzania spółką komunalną. w: Problemy i uwarunkowania samorządności terytorialnej, Bielsko-Biała, 
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna. 
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Do trudnych do rozstrzygnięcia problemów praktyki można zaliczyć łączenie  
w działalności gospodarczej celów ekonomicznych i społecznych. W opinii D. Klimek 
problem ten ujawnia się szczególnie silnie w tych obszarach funkcjonowania 
państwa, w których z uwagi na ograniczone finansowo lub kadrowo możliwości 
pełnego zaspokojenia potrzeb społecznych musi ono reglamentować ich 
dostępność. Konieczność wyboru  między celami społecznymi, a twardymi regułami 
rynkowymi prowadzi do tego, że państwo tworzy rozwiązania prawne  
i organizacyjne, usiłując za ich pomocą łączyć oba cele. Taka sytuacja ma 
zastosowanie w usługach komunalnych8. Wymaga to systematycznej analizy 
ekonomicznej i kontroli realizacji polityki społecznej, realizowanej przez 
administrację samorządową  dotyczącej funkcjonowania spółek komunalnych.  

Celem analizy ekonomicznej funkcjonowania spółek komunalnych jest wybór 
metod i sposobu zbierania, porządkowania, oceny oraz interpretacji danych 
empirycznych dotyczących wyników w tych dwóch obszarach: społecznej  
i finansowej sytuacji przedsiębiorstwa, prowadzące do wyjaśnienia przyczyn ich 
zmian. Biorąc pod uwagę zakres lub stopień rozwinięcia metod analizy  
w przeprowadzonym badaniu można wyróżnić: 

a) analizę elementarną, obejmującą rozłożenie badanego przedmiotu na 
elementy bez ustalania wzajemnych związków, 

b) analizę funkcyjną, obejmującą rozłożenie badanego przedmiotu na 
odpowiednie składniki z uwzględnieniem związków między nimi, 

c) analizę logiczną, obejmującą rozłożenie badanego przedmiotu na składniki  
z uwzględnieniem ich stosunków logicznych9. 

Przyjmując za podstawę tok analizy, wyróżniamy: 
a) analizę dedukcyjną, w której przechodzi się od zjawisk ogólnych do zjawisk 

szczegółowych, 
b) analizę indukcyjną, zakładającą odwrotny tok badania, tj. rozpatrywanie 

najpierw zjawisk szczegółowych, a następnie przechodzenie do zjawisk bardziej 
złożonych, o większym stopniu syntezy, pozostających w przyczynowym związku z 
tymi zjawiskami szczegółowymi, 

c) analizę redukcji, określanej mianem weryfikacji; składa się ona z trzech 
elementów postępowania badawczego: 

- sformułowanie tez i wniosków syntezy wstępnej, 
- zweryfikowanie prawdziwości tez i wniosków w postępowaniu analitycznym, 
- podsumowanie ustaleń dokonanych w trakcie weryfikacji i sformułowania 

syntezy końcowej10.  
Zdaniem L. Bednarskiego przyjmując różny stopień pogłębiania wskaźników, 

można wyróżnić następujące rodzaje analiz: 
a) analizę porównawczą, polegającą na określeniu bezpośrednich związków 

kształtujących się między wskaźnikami ekonomicznymi, pozwala to na ustalenie 
odchyleń oraz dokonanie na ich podstawie ogólnej oceny, 

b) analizę przyczynową, polegającą na ustaleniu odpowiednio wyizolowanych 
czynników, które pociągały za sobą określone uprzednio odchylenia, także stopnia 

                                                           
8 Zob. D. Klimek, Spółka komunalna – ekonomiczne i społeczne aspekty zarządzania, Studia 
Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe nr 322-2017 Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 
2017, s.32. 
9 Por. W. Pytkowski, Organizacja badań i ocena prac naukowych, Warszawa 1981,s.112-113. 
10 L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Warszawa 2000, s.19.  
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intensywności ich oddziaływania11. Ujęcie wskaźnikowe sprowadza się do 
konstruowania relacji pomiędzy różnymi wielkościami w procesie analizy 
porównawczej12. 

Reasumując dotychczasowe rozważania dotyczące efektywności 
ekonomicznej w ujęciu teoretycznym przy uwzględnieniu: aspektów społeczno-
ekonomicznych, można przyjąć, że ta problematyka została omówiona zgodnie  
z przyjętym założeniem przedstawienia, w oparciu o literaturę przedmiotu, ze 
szczególnym uwzględnieniem prawnych uwarunkowań określonych  przez 
ustawodawcę w formie ustawy, która wyraźnie określiła prawne uwarunkowania 
funkcjonowania samorządowych spółek kapitałowych sprzyjających realizacji 
założonych celów w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców i lokalnych 
przedsiębiorców w zakresie wody i ścieków, odpadów komunalnych, komunikacji, 
budownictwa komunalnego oraz energii cieplnej. 

 
2. Metody badań ekonomicznych oraz społecznych funkcjonowania 

spółek samorządowych 
Przedmiotem badań stanowi wybrany podmiot gospodarczy - Gminne 

Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o. o., specjalizujący się w usługach 
komunalnych. Sferę podmiotową badań określały zarówno procesy tworzenia w tym 
przekształcenia oraz funkcjonowania samorządowej spółki kapitałowej w wymiarze 
społecznym, prawnym oraz ekonomicznym. 

Celem badań jest analiza skuteczności i ekonomiczności na podstawie 
sprawozdań finansowych, społeczno-ekonomicznych aspektów funkcjonowania 
tego rodzaju spółki kapitałowej w ujęciu praktycznym i funkcjonalnym w latach 2016-
2018. Ponadto intencją badających jest wskazanie praktycznych rozwiązań, które 
umożliwią korelacje funkcji społecznych oraz ekonomicznych dla tego rodzaju 
podmiotów. 

Z przyjętych celów badawczych wyłonił się problem główny w formie pytania 
badawczego: „Jaki jest społeczno-ekonomiczny aspekt funkcjonowania 
samorządowych spółek kapitałowych w ujęciu praktycznym i funkcjonalnym oraz jaki 
model rozwiązań umożliwiłby korelacje funkcji społecznych oraz ekonomicznych dla 
tego rodzaju podmiotów?”. Skuteczność podejmowanych przez samorządowe spółki 
kapitałowe działań w aspekcie społeczno-ekonomicznym jest warunkowana 
wykorzystaniem rozwiązań z zakresu uwarunkowań prawnych odnoszących się do 
strategii i zarządzania spółkami komunalnymi w ujęciu systemowym, co oznacza 
opracowanie praktycznych wniosków, w których uwzględnione zostanie podejście 
procesowe oraz analityczne. Po wstępnej analizie problemu badawczego oraz 
literatury przedmiotu i analiz zgromadzonych już obserwacji i doświadczeń autorów13 
dotyczących funkcjonowania tego typu podmiotów, sformułowano hipotezę główną, 
według której przyjęto następujące założenie, że podstawowymi zadaniami są 
realizowane cele społeczne na rzecz społeczeństwa, a dopiero w drugiej kolejności 

                                                           
11 Tamże, s.19. 
12 Por. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, 
Warszawa, 2004, s.144-145. 
13 A. Wartecki  ma doświadczenia zawodowe w charakterze przewodniczącego i członka rady  
w samorządowej spółce kapitałowej w Miasto i Gmina Śrem i J. Dolatkowska jest audytorem 
wewnętrznym w Gminie Suchy Las i członkiem rady w - Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągowym Sp. 
z o.o.w Koziegłowach. 
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są realizowane cele ekonomiczne. Założono również, że samorządowe spółki 
kapitałowe, w których samorząd terytorialny ma większość udziałów, realizując 
zadania na rzecz społeczeństwa, kierują się zarówno rachunkiem ekonomicznym, 
jak również potrzebami mieszkańców wspólnot (gminnych i miejskich) w kierunku 
ich maksymalnego zaspokojenia. W celu zweryfikowania tak przyjętego założenia 
zastosujemy porównawczą prospektywną analizę funkcjonalną działań - Gminnego 
Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o. o  z siedzibą w  Koziegłowach  
w aspekcie społeczno-ekonomicznym, na podstawie przeprowadzonych badań  
i analizy zebranych materiałów oraz rocznych sprawozdań finansowych 
sporządzanych w okresie badawczym od 2016-2018. 

 
3. Charakterystyka gminy oraz badanego przedsiębiorstwa 
Czerwonak – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie 

poznańskim. Jej siedzibą jest Czerwonak. Według danych z 2017 roku gminę 
zamieszkiwało 27 450 osób. Powierzchnia: 82,24 km², województwo: wielkopolskie. 
Granicę gminy Czerwonak przedstawia rysunek 1. 

 
Rysunek 1. Mapa gminy Czerwonak 

 

Źródło: www. http://czerwonak.pl/ 

 
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o. o.: lokalizacja, 

charakterystyka 
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o. o. powstało w dniu 05.11.2013 

r. W dniu 19.03.2018 r. Gmina Czerwonak wniosła aportem działkę o pow.7 044 m² 
o nr. 45/39 w Bolechowie Osiedlu. W wyniku wniesienia aportem działki wraz  

27 450 osób 
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z zabudową, został podwyższony Kapitał zakładowy Spółki do kwoty 3 588 000 zł. 
Siedziba Spółki mieści się w Koziegłowach, przy ul. Piaskowej 1. 

Przedmiot działalności spółki stanowią: 

- pobieranie, uzdatnianie i dostarczanie wód (PKD 36.00.Z), 

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z), 

- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych  
i klimatyza-cyjnych (PKD 43.22.Z), 

- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z), 

- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 
(PKD 42.21.Z),  

- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią, doradztwo techniczne 
(PKD 71.12.Z), 

- roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z), 

- wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 
43.13.Z), 

- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych  
i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z). 

 
4. Ekonomiczne oraz prakseologiczne interpretacje działalności 

Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o. o. z siedzibą  
w Koziegłowach 

Kluczowe informacje ekonomiczne identyfikujące sytuację finansową spółki 
przedstawia tabela 1. 

 
Tabela 1. Zestawienie przychodów oraz kosztów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. 

z o. o. z siedzibą w Koziegłowach w okresie 2016 do 2018 

 
Źródło: Sprawozdania finansowe Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o. o.  

w Koziegłowach w okresie 2016 do 2018. 

 
Zestawione w tabeli nr 1 informacje poddane zostaną ocenie oraz interpretacji 

graficznej, które przedstawiają poniższe wykresy. 
Zmiany wielkości przychodów oraz kosztów w ujęciu od 2016 do 2018  

z podziałem na poszczególne miesiące przedstawia rysunek 2.  

LP Miesiąc styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Rok 2016

1 Przychody 210 576 214 414 231 791 248 581 269 680 300 645 279 668 315 062 288 670 257 252 283 553 249 636

2 Koszty 185 132 253 070 197 802 242 412 258 268 308 363 244 187 297 912 276 860 242 007 260 419 266 484

3 Zysk/strata 25 444 -38 656 33 989 6 169 11 412 -7 718 35 480 17 151 11 811 15 245 23 133 -16 847

Rok 2017

1 Przychody 225 951 210 013 227 908 223 550 269 439 272 025 267 360 244 014 273 703 245 676 269 415 265 907

2 Koszty 188 141 235 048 217 098 192 740 231 118 250 431 267 200 203 305 250 746 244 964 250 771 284 233

3 Zysk/strata 37 810 -25 036 10 810 30 810 38 320 21 594 160 40 710 22 956 712 18 644 -18 325

Rok 2018

1 Przychody 386 504 397 002 377 477 417 193 436 193 613 353 545 803 577 775 521 189 480 836 471 646 425 181

2 Koszty 381 836 470 170 357 141 380 904 421 312 524 024 511 424 491 501 445 837 471 930 431 984 480 507

3 Zysk/strata 4 668 -73 167 20 336 36 289 14 881 89 329 34 378 86 274 75 351 8 906 39 663 -55 325
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Rysunek 2. Dynamika przychodów oraz kosztów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego  
Sp. z o. o. z siedzibą w Koziegłowach w okresie 2016 do 2018. 

 

Źródło: obliczenia własne na podstawie tabeli 1 
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Wnioski: 
1. Utworzenie spółki prawa handlowego – spółki z o.o. i jej wyposażenie  

w składniki majątkowe spowodowało w większości badanych okresów czasowych 
zrównoważony rozwój w sferze dochodowo-kosztowej. 

2. Jak można zauważyć na rysunku nr 2, owe zrównoważenie dochodowo-
kosztowe wystąpiło w okresie 2016 do 2018 z wyjątkiem siedmiu miesięcy, w których 
koszty były wyższe od przychodów. 

3. Zarówno przychody, jak i koszty wykazują tendencję rosnącą i malejącą. 
4. Biorąc pod uwagę wyniki finansowe w analizowanym okresie (2016 do 

2018 r.), perspektywa dochodowa oraz rozwojowa spółki jest widoczna przy 
uzyskaniu stosunkowo dobrego dodatniego wyniku finansowego wykazującego 
tendencję rosnącą i malejącą.  

5. Widoczne różnice między przychodami, a kosztami w praktyce nie 
stanowią zagrożenia utraty płynności finansowej i regulacji zobowiązań spółki. 

6. Rok 2018 w porównaniu do poprzednich lat (2016 oraz 2017), 
charakteryzuje się wzrostem przychodów oraz kosztów przy tendencji wyższych 
przychodów niż koszty z wyjątkiem  dwóch miesięcy: lutego i grudnia, w których 
koszty były wyższe od przychodów. 

Weryfikację ww. wniosków oraz szczegółową analizę wyników finansowych  
w badanym okresie czasu 2016 do 2018 w układzie miesięcznym przedstawia 
rysunek 3. 
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Rysunek 3. Wyniki finansowe Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o. o. z siedzibą 
w Koziegłowach w okresie 2016 do 2018. 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie tabeli 1 
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Wnioski: 
1. Rok 2016 charakteryzuje się ujemnymi wynikami finansowymi, które 

wystąpiły w miesiącu lutym (-38 656), czerwcu (-7 718) i grudniu (-16 847),  
a w pozostałych miesiącach wynik finansowy był dodatni i miał zmienną tendencją 
rosnącą oraz malejącą.  

2. W roku obrachunkowym 2017 ujemny wynik finansowy wystąpił  
w miesiącu lutym (-22 036) i grudniu (-18 325). W pozostałych miesiącach wynik 
finansowy był dodatni i zachował zmienną tendencję jak wyżej. 

3. Rok 2018 charakteryzuje się lepszymi wynikami finansowymi,  
a szczególnie miesiące kwiecień (36 289), czerwiec (89 329),  sierpień (86 274) oraz 
listopad (39 663). Wynik finansowy ujemny wystąpił w miesiącu lutym (-73 167)  
i grudniu (-55 325) oraz miał tendencję rosnącą, a także malejącą. 

4. Ostatecznie wynik finansowy spółki w okresie 2016 do 2018 r. był dodatni 
i miał tendencję rosnącą. W 2016 wynik finansowy kształtował się na poziomie  
11 6611,64 zł i w 2017 wyniósł 17 9164,76 zł oraz w 2018 uzyskał kwotę 28 1583,14 
zł. 

5. Dodatni wynik finansowy spółki oznacza dobrą sytuację w zakresie 
płynności finansowej, a w szczególności regulacji zobowiązań i jej prognozy 
dalszego rozwoju. 

Zestawienie wynikowe ilustrujące zysk nominalny oraz rzeczywisty  
z uwzględnieniem kosztów amortyzacji w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej spółki, przedstawia rysunek 4. Istotę takiej analizy stanowi między 
innymi wyznaczenie granicy płynności finansowej w szczególności, gdy wynik 
finansowy jest ujemny. Natomiast w przypadku, gdy wynik finansowy jest dodatni, 
koszt amortyzacji, który w danym okresie czasu nie jest nakładem, praktycznie 
powiększa masę zysku do ostatecznego podziału. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

210 
 
 

Rysunek 4. Wyniki finansowe Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o. o. z siedzibą 
w Koziegłowach w okresie 2016 do 2018 – zysk nominalny oraz zysk rzeczywisty. 

 

 

Źródło: obliczenia własne na podstawie tabeli 1 
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Wnioski: 
1. Zysk rzeczywisty w analizowanym okresie od 2016 do 2018 r. osiągnęł 

poziom 838 767 zł. 
2. Zysk nominalny w okresie od 2016 do 2018 kształtował się na poziomie 

577 367 zł i po uwzględnieniu kosztów amortyzacji w dokonanej korekcie wyniku 
finansowego o kwotę 261 406, oznacza poztywną sytuacje finansową spółki  
w zakresie utrzymania płynności finansowej oraz bieżącej regulacji zobowiązań 
wymaganych w stosunku do kontrahentów, US, ZUS, a także innych zobowiazań 
płacowych. 

Uzupełnieniem prowadzonych dotychczas rozważań naukowych będzie ocena 
prakseologiczna. W tym przypadku zastosowanie prakseologii będzie służyło w celu 
przeprowadzenia naukowej analizy warunków sprawności działań z uwzględnieniem 
typologii działań, połączonych z dociekaniem przyczyn ich powodzeń i niepowodzeń. 
W Polsce prekursorem tej dziedziny był Tadeusz Kotarbiński14. W opinii  
T. Kotarbińskiego podstawowymi postaciami (walorami) sprawności działania są 
skuteczność i ekonomiczność. Autor „Traktatu o dobrej robocie” stwierdza, że 
„skutecznym nazywamy takie działalnie, które prowadzi do skutku zamierzonego 
jako cel”15. Natomiast miarą ekonomiczności jest stosunek wyniku użytecznego do 
kosztów działania, przy czym w prakseologii uwzględnia się wszystkie koszty: 
materialne i moralne16.  

Ocena ekonomiczności będzie przebiegać według następującego kryterium: 
- W : K > 1 działanie jest ekonomiczne, 
- W : K = 1 działanie obojętne, 
- W : K < 1 działania nieekonomiczne, 
gdzie W oznacza wynik użyteczny, K koszty. 

Wyniki z oceny ekonomiczności działalności spółki przedstawia rysunek 5 oraz 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, wyd. IV, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, 
Gdańsk 1975, s. 102. 
15 T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, wyd. IV, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, 
Gdańsk 1975, s. 104. 
16 Termin koszt oznacza wszystkie zmniejszenia majątku niezbędne, aby produkt doprowadzić do stanu 
umożliwiającego jego sprzedaż Słownik Ekonomiczny, Wydanie IV uzupełnione, Wydawnictwo Znicz, 
Szczecin 1994, s. 106. 
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Rysunek 5. Ekonomiczność działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o. o. 
z siedzibą w Koziegłowach w okresie 2016 do 2018 

 
Źródło: obliczenia własne na podstawie tabeli 1 
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Wnioski: 
1. W przypadku kryterium W : K < 1 , w analizowanym okresie od 2016 do 

2018 r., tylko okres siedmiu miesięcy działania spółki można uznać jako 
nieekonomiczne ( W : K < 1, a zatem jest to przykład działania nieekonomicznego). 

2. W pozostałych miesiącach działalności spółki wystąpiło kryterium 
ekonomiczne (W : K > 1, działania ekonomiczne). 

Podsumowaniem prowadzenia powyżej oceny prakseologicznej (rysunek  
5 oraz wnioski) jest analiza ekonomiczności w układzie rocznym oraz całościowym 
(rysunek 6). 

 
Rysunek 6. Ekonomiczność działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o. o. 

z siedzibą w Koziegłowach w okresie 2016 do 2018 oraz łącznie za okres 2016 do 2018 

 
Źródło: obliczenia własne na podstawie tabeli 1 

 
Wnioski: 
1. Analizując okres 2016 oraz 2018 można stwierdzić, że działalność spółki, 

z punktu widzenia prakseologii, cechuje ekonomiczność działań i była znacznie 
większa od jedności. Oznacza to, że ww. okres cechowały działania spółki, ktore 
można uznać, jako sprawne. 

2. W układzie całościowym (2016 do 2018 r.) ekonomiczność działań miała 
tendencję rosnącą i malejącą, przy czym wahania można uznać, jako niewielkie  
w granicach od 0,1 do 0,2. 

Fazę końcową procesu diagnostycznego stanowiła analiza utargu przeciętnego 
spółki. W tym przypadku punktem odniesienia była liczba mieszkańców gminy 
Czerwonak, reprezentujących stronę popytową. Celem takiej analizy będzie 
określenie dynamiki oraz przeciętnego utargu spółki z tytułu świadczonych, różnego 
rodzaju aktywności gospodarczych w kierunku określenia wysokości optymalnego 
utargu przeciętnego przy jednoczesnym uwzględnieniu zgodności interesów 
mieszkańców gminy Czerwonak oraz spółki komunalnej. 

Utarg przeciętny ze sprzedaży dóbr i usług Gminnego Przedsiębiorstwa 
Wodociągowego Sp. z o. o. z siedzibą w Koziegłowach w okresie 2016 do 2018 
przedstawia rysunek 7. 
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Rysunek 7. Utarg przeciętny ze sprzedaży dóbr i usług (27 450 mieszkańców gminy Czerwonak) 
Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o. o. z siedzibą w Koziegłowach w okresie 2016 do 
2018 

 

Źródło: obliczenia własne na podstawie tabeli 1 
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Wnioski: 
1. Z analizy przebiegu linii regresji wynika, że utarg przeciętny w okresie 2016 

do 2018 roku wykazuje tendencję rosnącą. 
2. Poziom minimum utargu przeciętnego miał miejsce w styczniu 2017 r.  

i wyniósł: 7,7 zł.  
3. Utarg przeciętny minimum w wysokości 7,7 zł. wystąpił w styczniu 2016 r. 

(zysk brutto: 25 444 zł.) oraz w lutym 2017 r. (zysk brutto: - 25 036 zł.). 
4. Poziom maksimum utargu przeciętnego miał miejsce w czerwcu 2018 r.  

i wyniósł: 22,3 zł. Wówczas to spółka osiągnęła najwyższy zysk w wysokości 89 329 
zł. 

5. Można założyć, że optimum utargu przeciętnego z wyłączeniem wielkości 
zawartych w tabeli nr 2, zawiera się w przedziale: (8,1 zł. ≥ 22,3 zł.), co oznacza 
również możliwość zbudowania algorytmu wyznaczania ceny równowagi rynkowej  
z perspektywy popytu oraz podaży. 

 
Tabela 2. Wyznaczenia optimum utargu przeciętnego 

Rok 2016 2017 2018 

Miesiąc Luty Czerwiec Grudzień Luty Grudzień Luty Grudzień 

Utarg 
przeciętny 

7,8 11 8,2 7,7 9,7 14,5 15,5 

Wynik 
finansowy 

-38 
656 

-7 718 -16 847 -25 036 -18 325 -73 167 -55 325 

Źródło: obliczenia własne 

 
Fazę końcową prowadzonych rozważań naukowych, stanowi opracowanie  

i interpretacja modelu zgodności interesów spółki oraz mieszkańców gminy 
Czerwonak tak, aby strony mogły utrzymać przyjęte i założone priorytety.  
W przypadku spółki założenia dochodowe, natomiast w przypadku mieszkańców 
gminy, korzyści wymierne oraz jakościowe (zob. rysunek 8). 
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Rysunek 8. Model osiągnięcia zgodności interesów spółki z oczekiwaniami i korzyściami 
mieszkańców gminy Czerwonak  

 

Gmina Czerwonak:

- funkcja właścicielska

- budżet

Mieszkańcy Gminy

- 27 450 osób

- popyt

Gminne Przedsiębiortwo Wodociągowe

Sp. z o.o. Czerwonak
Cena

y1

y2

x1 x2

A

B

Zysk > 0

Popyt, podaż

StrataZysk

PodażPopyt

Pokrycie straty
Zysk

podzielony

 

Źródło: opracowanie własne 
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Interpretując powyższy model na sposób funkcjonowania Gminnego 
Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o. o. z siedzibą w Koziegłowach należy 
zwrócić uwagę na następujące uwarunkowania: 

- zadaniem spółki jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Czerwonak  
w sferze wodociągowej, wodnej i podobnych usług przy zachowaniu zgodności 
interesów spółki i mieszkańców, 

- można przyjąć założenie osiągania określonego optimum zysku, który 
odpowiada z jednej strony preferencjom rozwojowym spółki oraz z drugiej strony 
preferencjom cenowym i jakościowym mieszkańców gminy Czerwonak (zysk ≥ 0), 

- biorąc pod uwagę tendencję osiągnięcia korzystniejszych wyników 
finansowych, postulowanym byłoby poszerzenie dotychczasowej aktywności 
gospodarczej powodującej zmianę stanu podaży, tj. przesunięcie krzywej podaży 
np. z poziomu A do B (zob. rysunek 8), 

- przesunięcie krzywej podaży z punktu A do punktu B oznacza z jednej strony 
wzrost popytu i podaży oraz z drugiej strony możliwość obniżenia ceny, 

- efektem podjętych działań przez spółkę według ww. rozwiązania oznaczać 
będzie wzrost dochodów, natomiast dla mieszkańców gminy Czerwonak: utrzymanie 
poziomu cen na dotychczasowym poziomie (cena równowagi – równowaga 
rynkowa) bądź jej obniżenie i w efekcie zmiana ceny równowagi, 

- wygenerowany przez spółkę zysk stanowić będzie dodatkową korzyść 
zarówno z punktu widzenia władz gminy, jak i jej mieszkańców (wzrost dochodów 
budżetowych, a następnie jego podział). 

Uwzględniając istotę ww. modelu należy zwrócić uwagę na założenia 
efektywności działania, a szczególnie zasady racjonalnego gospodarowania,  
z których wynika, że „maksymalny stopień realizacji celu osiąga się w ten sposób, 
żeby przy danym nakładzie środków otrzymać maksymalny stopień realizacji celów, 
albo też postępować tak, aby przy danym stopniu realizacji celu użyć minimalnego 
nakładu kosztów17”. 

Pierwszy wariant nazywa się zasadą maksymalizacji efektu (największej 
wydajności), drugi zaś zasadą minimalizacji nakładów (oszczędności środków). Oba 
warianty prowadzą do tego samego rezultatu.  

Postępując według pierwszego wariantu przyjmuje się następującą sytuację 
wyjściową: nakład wszystkich posiadanych środków powoduje, że osiągamy od razu 
maksymalny stopień realizacji celu, możliwy przy posiadanych środkach.  

Postępując według drugiego wariantu, obieramy jako sytuację wyjściową 
pewien stopień realizacji celu, który osiągamy przy minimalnym nakładzie środków; 
zaoszczędzone środki wykorzystuje się w celu maksymalizacji realizacji celu,  
w ramach istniejących możliwości (posiadanych środków). 

Z treści prezentowanej powyżej istoty racjonalnego gospodarowania oraz 
przeprowadzonych badań ww. spółki, wynika zastosowanie na poziomie 
decyzyjnym pierwszej zasady racjonalnego gospodarowania (rysunek. 9). 

 
 
 
 
 

                                                           
17 O. Lange, Ekonomia polityczna, tom 1, PWE, Warszawa 1969, s. 219. 
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Rysunek 9. Graficzna interpretacja pierwszej zasady racjonalnego gospodarowania 
 

Koszty

Koszty constans

Wynik użyteczny max.

Efekt

 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Konkludując można stwierdzić, że w przypadku działalności Gminnego 

Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o. o. z siedzibą w Koziegłowach, 
sugerowane jest rozwiązanie największej wydajności, czyli pierwsza zasada 
racjonalnego gospodarowania – wariant, który przedstawia rysunek 9. 

 
5. Podsumowanie i wnioski 
Zawarta w tytule niniejszego artykułu hipoteza, która wyraża się w stwierdzeniu 

hipotezy głównej, że podstawowymi zadaniami są realizowane cele społeczne na 
rzecz społeczeństwa, a dopiero w drugiej kolejności są realizowane cele 
ekonomiczne. Założono również, że samorządowe spółki kapitałowe, w których 
samorząd terytorialny ma większość udziałów, realizując zadania na rzecz 
społeczeństwa kierują się zarówno rachunkiem ekonomicznym, ale również 
potrzebami mieszkańców wspólnot (gminnych i miejskich) w kierunku ich 
maksymalnego zaspokojenia. W celu zweryfikowania tak przyjętego założenia 
zastosowaliśmy porównawczą prospektywną analizę funkcjonalną działań - 
Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o. o  z siedzibą w  Koziegłowach 
w aspekcie społeczno-ekonomicznym na podstawie przeprowadzonych badań  
i analizy zebranych materiałów oraz rocznych sprawozdań finansowych 
sporządzanych w okresie badawczym od 2016 do 2018 roku. 

Nadmienić trzeba, że ostro sformułowana sentencja odnoszona do społeczno-
ekonomicznych aspektów funkcjonowania samorządowych spółek kapitałowych,  
w założeniu ma wskazywać na wagę i znaczenie podejmowanej problematyki. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że intencją współautorów było przedstawienie 
stanu wiedzy w formie podjętej próby identyfikacji wybranych aspektów 
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funkcjonowania samorządowych spółek kapitałowych w perspektywie społeczno-
ekonomicznej na przykładzie wyżej wymienionej spółki.  

Z praktyki funkcjonowania tego typu podmiotów gospodarczych wynika, że 
między funkcjami społecznymi i ekonomicznymi istnieje przestrzeń charakteryzująca 
się przeciwstawnymi wektorami opisującymi tendencje rozwojowe badanych zjawisk 
oraz wskaźników ekonomicznych, szczególnie na poziomie wyników finansowych. 

Uwzględniając powyższe założenie metodologiczne: przedmiot, podmiot, cel  
i metody badań, przeprowadzono wycinkową analizę procesową, społeczną, prawną 
i ekonomiczną przedmiotowej działalności samorządowej spółki kapitałowej 
Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego (Sp. z o. o.) oraz zaproponowano do 
ewentualnego wdrożenia praktyczne i modelowe ujęcie jej funkcjonowania. 

Niniejsza publikacja ma charakter interdyscyplinarny i poświęcona jest 
społecznym, prawnym oraz ekonomicznym aspektom zarządzania samorządową 
spółką kapitałową, w której samorząd terytorialny sprawuje wiodącą rolę (100% 
udziałów), a ich wspólnym celem jest wyeksponowanie tych kluczowych wymiarów 
wpływających jednocześnie na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, a także 
usprawniających ten proces. 

Na podstawie literatury przedmiotu i przeprowadzonych badań oraz analiz 
wybranych aspektów społeczno-ekonomicznych funkcjonowania samorządowych 
spółek kapitałowych, zaproponowano następujące wnioski w zakresie usprawniania 
przyszłych działań tego typu podmiotów gospodarczych: 

1. Na podstawie misji i strategii działania komunalnych spółek kapitałowych, 
które realizując zadania na rzecz lokalnego społeczeństwa miasta i gminy kierują 
się zarówno rachunkiem ekonomicznym, ale również potrzebami mieszkańców 
gminy i przedsiębiorców lokalnych w kierunku ich maksymalnego zaspokojenia. 

2. Aktywność gospodarcza Spółki (Gminnego Przedsiębiorstwa 
Wodociągowego Sp. z o. o.) w okresie 2016 do 2018 w zakresie sprzedaży 
przedmiotowych usług wykazywała zmienną tendencję (rosnącą i malejącą).  

3. Pozytywnie korygując wnioski dotyczące wyniku finansowego spółki (rysunek 
3-4) należy dodać, że spółka  w okresie od stycznia do września 2019 r. osiągnęła 
zysk netto: 186 622 zł, co znacznie umocniło jej sytuację wynikową stwarzającą 
możliwość dalszego rozwoju spółki i realizacje zamierzeń o charakterze 
inwestycyjnym. 

4. Dokonując analizy ekonomiczności działalności spółki w okresie badanym 
oraz łącznie, można stwierdzić, że działalność jej, z punktu widzenia prakseologii, 
była  ekonomiczna i śmiało można uznać ją za sprawną. 

5. Z treści wyżej wymienionych wniosków i analizy ekonomiczności działań 
spółki można przyjąć kluczowe założenia do zbudowania praktycznego ujęcia 
modelowego funkcjonowania samorządowej spółki kapitałowej (Gminnego 
Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o.o.) z zastosowaniem następujących 
zaleceń, które uwzględniałyby społeczne i ekonomiczne aspekty. Interpretując 
powyższy model na sposób funkcjonowania Gminnego Przedsiębiorstwa 
Wodociągowego Sp. z o. o. z siedzibą w Koziegłowach - należy zwrócić uwagę na 
następujące uwarunkowania: 

- zadaniem spółki jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Czerwonak  
w sferze wodociągowej i podobnych usługach przy zachowaniu zgodności interesów 
spółki i mieszkańców, 
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- można przyjąć założenie osiągania określonego optimum zysku, który 
odpowiada z jednej strony preferencjom rozwojowym spółki oraz z drugiej strony 
preferencjom cenowym i jakościowym mieszkańców gminy Czerwonak (zysk ≥ 0), 

- biorąc pod uwagę plan osiągnięcia korzystniejszych wyników finansowych, 
celowym byłoby poszerzenie dotychczasowej aktywności gospodarczej 
powodującej zmianę stanu podaży, tj. przesunięcie krzywej podaży np. z poziomu  
A do B (zob. rysunek 8), co spowodowałoby z jednej strony wzrost popytu i podaży 
oraz z drugiej strony możliwość obniżenia ceny, a w rezultacie oznaczałoby dla 
spółki wzrost dochodów, natomiast dla mieszkańców gminy Czerwonak - utrzymanie 
poziomu cen na dotychczasowym poziomie (cena równowagi – równowaga 
rynkowa) bądź jej obniżenie. 

 
Streszczenie 
W artykule podjęta została próba identyfikacji społeczno-prawnych  

i ekonomicznych aspektów funkcjonowania samorządowych spółek kapitałowych,  
w których samorząd terytorialny dysponuje większością udziałów  na przykładzie 
Gminy Czerwonak w ujęciu praktycznym i funkcjonalnym. Z praktyki funkcjonowania 
tego typu podmiotów gospodarczych wynika, że między funkcjami społecznymi  
i ekonomicznymi istnieje przestrzeń charakteryzująca się przeciwstawnymi 
wektorami opisującymi tendencje rozwojowe badanych zjawisk oraz wskaźników 
ekonomicznych, szczególnie na poziomie wyników finansowych. Uwzględniając 
powyższe założenie, cel, przedmiot badań przeprowadzono analizę ekonomiczną 
przedmiotowej działalności spółki i zaproponowano praktyczne wnioski do 
ewentualnego wdrożenia który uwzględniałby społeczne i ekonomiczne aspekty  
z jednoczesnym zabezpieczeniem potrzeb społeczeństwa lokalnego  
i przedsiębiorców lokalnych. 

 
Słowa kluczowe: samorządowa spółka kapitałowa, zarządzanie, gospodarka, 

efektywność, przedsiębiorczość. 
 
Summary 
The article attempts to identify the socio-legal and economic aspects of the 

functioning of local government capital companies in which the local government has 
the majority of shares, based on the example of the Czerwonak Commune in 
practical and functional terms. The practice of functioning of this type of economic 
entities shows that there is a space between social and economic functions 
characterized by opposing vectors describing the development trends of the studied 
phenomena and economic indicators, especially at the level of financial results. 
Taking into account the above assumption, purpose, and subject of the research, an 
economic analysis of the company's activities was carried out and practical 
conclusions for possible implementation were proposed, which would take into 
account social and economic aspects while securing the needs of local society and 
local entrepreneurs. 

 
Keywords: local government capital company, management, economy, 

efficiency, entrepreneurship 
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Aleksandra SZYMAŃSKA, Magdalena KMIECIAK  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

NIESZCZEPIENIE DZIECI JAKO TREND XXI WIEKU 
 
 

W Polsce coraz więcej rodziców boi się zaszczepić swoje dzieci. Twierdzą oni, 
iż szczepienia szkodą, wywołują alergie, a także autyzm. Społeczeństwo zastawia 
się, w jakim celu szczepić dzieci, skoro tak wiele chorób już nie istnieje. Od 1982 
roku nie stwierdzono tężca u żadnego z noworodków, a od 2001 roku nie 
odnotowano zachorowania na błonicę. Od dawna nie wystąpiła także choroba 
Heinego-Medina, zwana również polio, która powodowała liczne zgony. Mimo, iż 
WHO ogłosiła brak powyższych chorób występujących w Europie, nadal należy się 
na nie zaszczepić. Bakterie oraz wirusy szybko się rozprzestrzeniają, a pojawienie 
się na świecie pojedynczych przypadków wystąpienia chorób zakaźnych grozi 
nawrotem epidemii w przypadku zaniechania szczepień. Jeśli trend nieszczepienia 
utrzyma się, epidemiolodzy są zdania, że za 6 lat wybuchnie epidemia. Żeby 
wyeliminować chorobę, 95% społeczeństwa powinna być zaszczepiona. W ten 
sposób wyeliminowano zachorowania na polio1. Oficjalne dane UFICEF zapewniają, 
iż szczepienia ratują życie 9 milionów ludzi rocznie.   

 
Szczepionki według PZH 
Czym właściwie jest szczepionka? Według Narodowego Instytutu Zdrowia 

Publicznego PZH, szczepionka to „preparat biologiczny zawierający antygen lub 
antygeny stymulujące układ odpornościowy organizmu do rozpoznania go jako obcy, 
niszczenia i utworzenia pamięci immunologicznej. Dzięki temu wzmocniony zostaje 
naturalny system obronny organizmu przed chorobami.”2 Głównym celem 
szczepienia jest ochrona przed ciężkim przebiegiem choroby i jej powikłań. Zgodnie 
z danymi podanymi przez Państwowy Zakład Higieny, szczepionka składa się  
z jednego lub kilku antygenów, które pozyskane zostały z żywych lub zabitych 
drobnoustrojów oraz ich oczyszczonych fragmentów lub produktów metabolizmu 
bakterii, a także w wyniku inżynierii genetycznej. Ponadto w szczepionce mogą 
znajdować się substancje stabilizujące i środki konserwujące chroniące przed 
drobnoustrojami, substancje wzmacniające i przyspieszające pojawienie się 
odporności, jak również śladowe ilości substancji pochodzących z procesu produkcji. 
Skuteczność szczepionki zależy od zastosowania odpowiednich antygenów 
szczepionkowych oraz właściwych substancji pomocniczych, głównie adiuwantów, 
sposobu produkcji, sprawności układu odpornościowego szczepionej osoby oraz jej 
wieku, a także odpowiednio dobranego schematu szczepienia3. 

Szczepienia są uznawane za jedno z większych osiągnięć współczesnej 
medycyny. Ratują one życie i chronią przed powikłaniami związanymi ze 
śmiertelnymi chorobami zakaźnymi. Szczepionki chronią ludzi przed 26 chorobami 
zakaźnymi. Dzięki nim wyeliminowano ospę prawdziwą, która uznawana jest za 
jedną z najniebezpieczniejszych chorób zakaźnych. Ocenia się, że dzięki 

                                                           
1 Z. Podgórka-Klawe, Medycyna nowożytna, studia nad kulturą medyczną, IHN PAN. Warszawa 2017. 
2 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH www.szczepienia.pzh.gov.pl (pobrano 02.01.2020 r.). 
3 Tamże.  
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szczepieniu przeżyło około 122 miliony osób. Ma to miejsce, ponieważ w ciągu 
ostatnich kilkudziesięciu lat zaszczepionych zostało wiele milionów dzieci. Co roku 
podawanych jest około 1 miliarda dawek szczepionek, które ratują około 2,5 miliona 
osób na całym świecie4.  

 
Skuteczność szczepień 
Rzeczywistą skuteczność szczepień przedstawiają dane epidemiologiczne. 

Opisano liczbę zachorowań na choroby, którym można zapobiec za pomocą 
szczepień w wybranym roku przed wprowadzeniem powszechnych szczepień  
w Polsce oraz liczbę zachorowań w 2016, wiele lat po wprowadzeniu szczepień. 
Przed rozpoczęciem szczepień na różyczkę zachorowało 462 593, szczepionkę 
wprowadzono w 2004 roku, a w 2016 roku odnotowano 1 146 zachorowań.  
W przypadku świnki przed wprowadzeniem szczepień ochronnych chorowało 219 
109 osób, szczepionka została wprowadzona w 2004 roku, a w 2016 roku wykazano 
1 978 chorych. Na odrę chorowało 196 109 osób, szczepionkę wprowadzono  
w 1975 roku, a w 2016 roku zachorowały 132 osoby. Na WZW B, przed 
wprowadzeniem szczepień w 1996 roku, chorowało 123 830 osób, 4 lata temu 
zarejestrowano 47 zachorowań. Na krztusiec zachorowało 70 633 osoby, 
szczepionkę wprowadzono w 1961 roku, a w 2016 roku było 6 856 chorych. Obecnie 
nie odnotowano żadnych zachorowań na błonicę i polio, jednak przed 
zastosowaniem szczepionek odpowiednio w 1961 i 1959 roku było 43 976 chorych 
na błonicę oraz 6 090 na polio. W 1961 roku wprowadzono szczepionkę na tężec, 
przed tym rokiem zachorowało 456 osób, a w 2016 roku było 12 chorych5. Powyższe 
dane są rzetelnym dowodem na skuteczność szczepionek.  

 
Ruch antyszczepionkowy 
W takim razie, czym jest ruch antyszczepionkowy? Ruchem 

antyszczepionkowym nazywa się przeciwników szczepień, którzy uważają, że 
szczepionki wywołują różnego rodzaju choroby, łącznie z autyzmem. Przeciwnicy 
szczepionek działają na całym świecie.  

W 1998 roku opublikowany został artykuł Andrew’a Wakefielda, w którym 
twierdzi, iż szczepionka MMR – przeciw odrze, śwince i różyczce, powoduje autyzm. 
Tezę tą poparł sfałszowanymi wynikami badań, w których zbadano 12 dzieci. 
Według Wakefielda, dzieci zaczęły chorować w ciągu dwóch tygodni od podania 
szczepionki. Cała sprawa została nagłośniona, a rodzice przestali szczepić dzieci  
w obawie, iż mogą zachorować. Prawda została przedstawiona światu 5 lat później, 
gdy jedna z matek zaszczepionych wówczas dzieci opowiedziała, iż niepokojące 
objawy dotknęły jej dziecko wiele miesięcy po szczepieniu. Pięcioro z dwunastu 
dzieci już przed szczepieniem nie rozwijało się prawidłowo. Kłamstwa Wakefielda 
zdemaskował dziennikarz Brian Derr6.  

W Polsce w 1996 roku został wprowadzony system monitorowania NOP, czyli 
Niepożądanego Odczynu Poszczepiennego. Opiera się on na zaleceniach WHO  

                                                           
4 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH www.szczepienia.pzh.gov.pl (pobrano 02.01.2020 r.). 
5 J. Kostrzewski, Choroby zakaźne i ich zwalczanie na ziemiach polskich w XX wieku, Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL. Warszawa 2011. 
6 A. Demczuk, Fenomen ruchu antyszczepionkowego w cyberprzestrzeni, czyli fake news i postprawda 
na usługach hipotezy Andrew Wakefielda, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Kraków 2018. 
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w zakresie monitorowania bezpieczeństwa szczepień. Wyróżnia się odczyny 
ciężkie, poważne oraz łagodne. Pierwszy z nich wymaga hospitalizacji w celu 
ratowania życia. Kolejny charakteryzuje się dużym nasileniem objawów, lecz nie 
wymaga pobytu w szpitalu. Ostatni cechuje wystąpienie miejscowego obrzęku.  
O każdej z powyższych sytuacji lekarz ma obowiązek poinformować państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego.  

 
Obowiązek szczepień 
Obowiązek szczepień wynika z art. 5 ust. 1 pkt. b ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. 

o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi: „osoby 
przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach 
określonych w ustawie do poddawania się obowiązkowym szczepieniom 
ochronnym”. Rodzice, którzy unikają obowiązkowych szczepień mogą zostać 
ukarani grzywną w trybie administracyjnym. Jeśli mimo upomnień wysyłanych przez 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną rodzice nadal nie dopełnią 
obowiązku szczepiennego, wówczas właściwy wojewoda może nałożyć grzywnę. 
Maksymalna wysokość jednorazowej grzywny to 10 tys. zł. Należy przy tym 
pamiętać, że grzywnę za brak szczepień można przyznać wielokrotnie, z tym, że 
każda kolejna nie powinna być niższa od poprzedniej i jednocześnie nie może 
przekroczyć 50 tys. zł7. 

Państwowy Zakład Higieny zbiera informacje dotyczące liczby osób, które 
uchylają się od obowiązku szczepienia. Na przestrzeni ostatnich lat ich liczba 
znacznie wzrosła. W 2018 roku odnotowano ponad 40,3 tys. uchylających się od 
szczepień, tj. o ponad 1/3 więcej w porównaniu do 2017 roku. Poniżej przedstawione 
zostaną dane osób podlegających szczepieniom w danym roczniku. Obejmują one 
dzieci i młodzież do 19 roku życia podlegające szczepieniom według 
obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych. Opracowane dane są 
udostępnione na stronie NIZP-PZH w Biuletynach Szczepienia Ochronne8.  

W 2010 roku odnotowano 3437 uchylających, w 2011 roku – 4689 
uchylających, w 2012 roku – 5340 uchylających, w 2013 roku – 7248 uchylających, 
w 2014 roku – 12 681 uchylających, w 2015 roku – 16 689 uchylających, w 2016 
roku – 23 147 uchylających, w 2017 roku – 30 090 uchylających, a w 2018 roku 40 
342 uchylających9.  

Liczba uchylających się od obowiązkowych szczepień w 2018 roku wynosiła 40 
342, tj. o ponad 1/3 więcej w porównaniu do 2017 roku. Tylko w pierwszej połowie 
2018 roku odnotowano 34 273 uchylenia od szczepień. W drugiej połowie roku 
tendencja wzrostowa była zdecydowanie niższa. W okresie 01.01-30.06.2019 roku 
odnotowano 43 163 uchylających10. 

Rodzice odmawiając szczepień muszą mieć świadomość ryzyka, jakie niesie 
brak szczepień. Szczepienia chronią indywidualne osoby przed zachorowaniem,  
a stosowane powszechnie zapobiegają rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, 
chroniąc również osoby nieszczepione. Wraz ze wzrostem liczby uodpornionych 
osób w danym środowisku na określoną chorobę, wytwarza się tzw. odporność 

                                                           
7 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 
2008 nr 234 poz. 1570). 
8 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH www.szczepienia.pzh.gov.pl (pobrano 02.01.2020 r.). 
9 Tamże. 
10 Tamże.  

http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html#05
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zbiorową, a liczne szczepienia wyeliminowały wiele chorób, takich jak odra czy 
porażenie dziecięce. W przypadku zaszczepienia dużego odsetka osób w danej 
populacji, choroba zakaźna przestaje się rozprzestrzeniać. Wpływa to pozytywnie 
na ochronę osób niezaszczepionych oraz zmniejsza liczbę zachorowań w danej 
grupie. Z tejże ochrony korzystają dzieci, które z powodu oporu rodziców nie zostały 
poddane obowiązkowym szczepieniom. Na świecie obserwuje się wzrost liczby 
zachorowań na choroby, którym już wcześniej zapobiegały podstawowe 
szczepienia. Jeśli dziecko ma słabą odporność, wszystkie choroby mogą okazać się 
śmiertelne. Zagrożenia wynikają również z dynamicznej migracji społeczeństwa, 
gdzie poprzez częste wyjazdy można przenosić różne zarazki11.  

 
Wyniki badań 
W październiku 2019 roku przeprowadzone zostało badanie naukowe za 

pomocą internetowego kwestionariusza ankiety, które miało na celu ocenę poziomu 
świadomości wobec szczepień mieszkańców województwa wielkopolskiego.  

 

 
Rysunek nr 1: Płeć. 
Źródło: opracowanie własne 

 

W badaniu wzięło udział 100 osób, z czego 70% stanowiły kobiety, a 30% to 
mężczyźni.  

                                                           
11 Z. Kawczyńska-Butrym, Migrant w sytuacji choroby, Zdrowie publiczne i Zarządzanie, tom IX, nr 2/1011. 
Warszawa 2011. 
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Rysunek nr 2: Wiek. 
Źródło: opracowanie własne 

 

Ankietowani mieli od 18 do 59 lat. W przedziale wiekowym od 18 do 24 lat 
mieściło się 34% badanych. Następnie po 26% respondentów było w wieku od 25 
do 29 lat oraz 30 do 39 lat. Od 40 do 49 lat miało 10% ankietowanych. Natomiast 
4% badanych miało od 50 do 59 lat.  

 

 
Rysunek nr 3: Wykształcenie. 
Źródło: opracowanie własne 
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Wśród ankietowanych 4% miało wykształcenie podstawowe, 9% zawodowe, 
12% średnie, a 75% wyższe.  

 

Rysunek nr 4: Miejsce zamieszkania. 
Źródło: opracowanie własne 

 
Respondenci odpowiedzieli również na pytanie dotyczące miejsca 

zamieszkania. W mieście mieszka 53% ankietowanych, natomiast na wsi 47%. 

 
Rysunek nr 5: Szczepienie dzieci. 
Źródło: opracowanie własne 
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Pierwsze pytanie w ankiecie dotyczyło szczepień dzieci. Swoje dzieci 
zaszczepiło lub będzie szczepił 83% ankietowanych. Nigdy nie zaszczepiło lub nie 
będzie szczepić 16% respondentów. Waha się jeszcze 1% badanych.  

 

 
Rysunek nr 6: Przypadek tzw. NOP w rodzinie. 
Źródło: opracowanie własne 

 

Na pytanie odnośnie niepożądanego odczynu poszczepiennego 12% 
ankietowanych odpowiedziało, iż tzw. NOP wystąpiło u niego w rodzinie. Takiego 
przypadku nie zaobserwowało 71% badanych. Natomiast, 16% nie ma pojęcia czy 
wyżej wymieniony odczyn poszczepienny miał miejsce w jego rodzinie.  

 
Rysunek nr 7: Ważność szczepień dla ochrony siebie i innych. 
Źródło: opracowanie własne 
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Kolejne pytanie zadane ankietowanym dotyczy istotności szczepień odnośnie 
ochrony siebie oraz innych osób. Twierdzącej odpowiedzi udzieliło 81% 
respondentów, a 15% nie sądzi, by szczepienia były ważne dla własnej ochrony. 
Odpowiedzi na to pytanie nie zna 4% badanych.   

 

 
Rysunek nr 8: Ważność szczepień tylko dla dzieci. 
Źródło: opracowanie własne 
 

Ankietowani wyrazili swoją opinie na temat ważności szczepień. Spośród 
badanych 17% respondentów uważa, iż szczepienia są ważne wyłącznie dla dzieci, 
natomiast 72% osoby twierdzą, że szczepienia są istotne dla wszystkich. Pozostałe 
osoby odpowiedziały, że nie wiedzą jakiej udzielić odpowiedzi.  

 

 
Rysunek nr 9: Zawartość rtęci w szczepionkach dla dzieci. 
Źródło: opracowanie własne 
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Piąte pytanie w ankiecie odnosi się do zawartości rtęci w szczepionkach. 32% 
respondentów uważa, iż w szczepionkach dla dzieci znajduje się rtęć. Przeciwnej 
odpowiedzi udzieliło 31% ankietowanych. Pozostali badani – 37%, nie wiedzą, czy 
w szczepionkach znajduje się rtęć.  

 
Rysunek nr 10: Nieodwracalne zmiany w układzie nerwowych spowodowane małymi 

dawkami rtęci w szczepionkach. 
Źródło: opracowanie własne 

 

Kolejne pytanie dotyczy nieodwracalnych zmian w układzie nerwowym 
spowodowane małymi dawkami rtęci znajdującymi się w szczepionkach, które 
zostały podane w fazie rozwoju dziecka. Twierdząco odpowiedziało 31% 
ankietowanych. Zaprzeczyło temu 32% respondentów. Natomiast 37% badanych 
nie wie, czy rtęć powoduje zmiany w rozwoju ludzi.  
 

 
Rysunek nr 11: Zaburzenia rozwoju spowodowane szczepieniami dzieci. 
Źródło: opracowanie własne 
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Na pytanie dotyczące poważnych zaburzeń rozwoju, które zostały 
spowodowane szczepieniem dzieci 27% respondentów odpowiedziało twierdząco. 
Natomiast, 57% ankietowanych twierdzi, iż szczepienia nie wywołują np. autyzmu. 
Odpowiedzi na to pytanie nie zna 16% badanych.  

 
Rysunek nr 12: Dobrowolność szczepień. 
Źródło: opracowanie własne 

 
Na pytanie, czy szczepienia powinny być dobrowolne, 41% ankietowanych 

odpowiedziało, że powinny być dobrowolne, 56% twierdzi, iż nie powinny, a 3% 
respondentów nie zna odpowiedzi.  
 

 
Rysunek nr 13: Obowiązkowość szczepień. 
Źródło: opracowanie własne 
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Kolejne pytanie odnosi się do obowiązkowości szczepień. Mianowicie, 74% 
respondentów odpowiedziało, że szczepiłoby swoje dzieci, jeśli te nie byłyby 
obowiązkowe. Natomiast, 20% nie zaszczepiłoby wówczas swojego potomstwa. 
Zastanawia się w tej kwestii 6% badanych.  

 

 
Rysunek nr 14: Choroby spowodowane szczepieniami. 
Źródło: opracowanie własne 

 

Na pytanie, czy szczepionki mogą powodować choroby, przed którymi mają 
chronić, 30% badanych odpowiedziało twierdząco. Natomiast, 52% respondentów 
uważa, że szczepionki nie wywołują chorób. Odpowiedzi na to pytanie nie zna 18% 
ankietowanych.  
 

 
Rysunek nr 15: Skuteczność szczepień w zapobieganiu chorobom zakaźnym. 
Źródło: opracowanie własne 
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Respondenci wypowiedzieli się na temat skuteczności szczepień  
w zapobieganiu chorobom zakaźnym. 77% ankietowanych uważa, iż szczepionki są 
skuteczne w zapobieganiu chorobom. Odpowiedzi przeczącej udzieliło 18%, a 5% 
nie wie, czy szczepionki są skuteczne.  

 

 
Rysunek nr 16: Interes koncernów farmaceutycznych w promowaniu szczepień. 
Źródło: opracowanie własne 

 
Dwunaste pytanie dotyczy promowania szczepień przez koncerny 

farmaceutyczne. Wśród badanych, 25% uważa, iż szczepienia są promowane nie 
dlatego, że są rzeczywiście potrzebne, lecz dlatego, iż leży to w interesie koncernów 
farmaceutycznych. Inaczej uważa 60% ankietowanych. Pozostali, 15%, nie mają 
zdania odnośnie tego zagadnienia.  
 

 
Rysunek nr 17: Wpływ forów internetowych na decyzje rodziców odnośnie szczepień. 
Źródło: opracowanie własne 
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Ostatnie pytanie odnosi się do wpływu forów internetowych oraz grup 
Facebook’owych dotyczących szczepień. 76% badanych uważa, iż moją one duży 
wpływ na decyzje rodziców w związku ze szczepieniami dzieci. 9% respondentów 
uważa, że nie mają one wpływu, a 15% nie wie, czy fora internetowe oddziaływają 
na poglądy rodziców w stosunku do szczepień.  

 
Podsumowanie 
Analizując wyniki przeprowadzonego badania, stwierdza się, iż 83% 

respondentów zaszczepiło lub będzie szczepiło swoje dzieci. Niestety, 16% 
ankietowanych nie zdecydowała się na szczepienie. U 71% badanych nie 
stwierdzono przypadku niepożądanego odczynu poszczepiennego wśród członków 
rodziny. Jednakże, 12% twierdzi, iż NOP miał miejsce. Wśród respondentów 81% 
uważa, że szczepienia są ważne dla ochrony siebie i innych. Natomiast 15% myśli 
inaczej. Aż 72% badanych sądzi, iż szczepienia są ważne wyłącznie dla dzieci. Tylko 
17% ankietowanych uważa, że szczepienia są istotne bez względu na wiek. 
Respondentów zapytano również o zawartość rtęci w szczepionkach – 37% 
badanych nie wie, czy w szczepionkach dla dzieci znajduje się rtęć. Uważa tak zaś 
32% ankietowanych. Kolejne pytanie dotyczyło opinii na temat nieodwracalnych 
zmian w fazie rozwoju układu nerwowego dziecka w przypadku podania rtęci  
w małych dawkach. Również 37% badanych odpowiedziało, iż nie zna odpowiedzi 
na to pytanie, a 32% twierdzi, że rtęć w małych dawkach nie szkodzi dzieciom. Na 
pytanie odnoszące się do zaburzeń rozwoju, takich jak autyzm, spowodowanymi 
szczepieniami dzieci aż 57% ankietowanych odpowiedziało, że szczepienia nie 
wywołują takich chorób. Innego zdania jest 27% badanych, którzy uważają, iż 
szczepienia są przyczyną autyzmu. Ponad połowa ankietowanych – 56% jest 
zdania, że szczepienia nie powinny być dobrowolne. Za dobrowolnymi 
szczepieniami jest 41% respondentów. Zdecydowana większość, ponieważ aż 74% 
badanych, szczepiłaby swoje dzieci, jeśli szczepienia nie byłyby obowiązkowe. 
Jednak 20% ankietowanych nie czyniłoby tego. Na pytanie, czy szczepionki mogą 
powodować choroby, przed którymi mają chronić – 52% osób odpowiedziało, że nie 
powodują chorób. Inaczej uważa 30% badanych. W pytaniu dotyczącym 
skuteczności szczepionek w zapobieganiu chorobom zakaźnym 77% respondentów 
odpowiedziało, że szczepionki są skuteczne. Ze 100 ankietowanych, 18% twierdzi, 
iż szczepionki nie są wystarczająco dobre. Odnosząc się do opinii ankietowanych 
na temat interesu koncernów farmaceutycznych w promowaniu szczepień 60% 
badanych uważa, że szczepienia nie są rozpowszechniane ze względu na wysokie 
zyski osiągnięte poprzez sprzedaż produktów. Aczkolwiek 25% badanego 
społeczeństwa sądzi, iż rynek farmaceutyczny czerpie duże dochody z promowania 
szczepionek. Aż 76% ankietowanych uważa, że duży wpływ ma decyzje rodziców 
mają fora internetowe i grupy Facebook’owe dotyczące szczepień. Tylko 9% 
respondentów twierdzi, że nie mają one wpływu na wybory dotyczące zdrowia i życia 
swoich dzieci.  

 
Wnioski 
Przeprowadzone badanie miało na celu ocenę poziomu świadomości wobec 

szczepień mieszkańców województwa wielkopolskiego. Reasumując, większość 
ankietowanych jest świadomych, jakie zagrożenia niesie za sobą nieszczepienie 
dzieci. Aż 83% osoby wcześniej zaszczepiło lub chce zaszczepić swoje dzieci. 
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Wśród respondentów 12% stwierdziła niepożądany odczyn poszczepienny. 
Jednakże, szczepienia mogą wywołać niepożądane reakcje, tak samo jak wszystkie 
leki. NOP charakteryzuje się miejscowym zaczerwienieniem, obrzękiem i niekiedy 
gorączką. Żywność, która jest spożywana, także może być niebezpieczna. Obecnie 
nawet oddychanie może zagrażać życiu ze względu na zawartość smogu  
w powietrzu. Ponad 80% ankietowanych uważa, że szczepienia są ważne dla 
ochrony siebie i innych. A jednak w Polsce wciąż rośnie liczba rodziców, którzy boją 
się, że szczepienia szkodzą, wywołują alergię i autyzm. Nie wierzą oni w ochronne 
działanie szczepionek i domagają się dobrowolności szczepień. Na pytanie, czy 
szczepienia są ważne wyłącznie dla dzieci, 17% badanych odpowiedziało 
twierdząco. Po 60 roku życia pojawiają się choroby cywilizacyjne, takie jak 
przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), niedokrwienna choroba serca czy 
nowotwory. Te choroby osłabiają układ odpornościowy, dlatego choroby zakaźne 
mogą go szybko opanować. Wówczas warto zapobiegawczo zaszczepić się, by 
uniknąć nieprzyjemności. Najwięcej ankietowanych odpowiedziało, iż nie wie, czy  
w szczepionkach znajduje się rtęć. Faktycznie, tiomersal to sól etylenowa rtęci  
o bardzo silnych właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych. 
Substancja ta zawiera Hg poniżej MRL. Rtęć występuje również w pożywieniu i nie 
przekracza dopuszczalnych norm spożycia. Po podaniu tiomersalu w dawce 
zawartej w szczepionkach, etylen rtęci jest wydalany w ciągu kilku dni z organizmu 
także u niemowląt, a jego stężenie we krwi nie przekracza dopuszczalnych norm 
ustalonych. JECFA ustalił bezpieczną dawkę rtęci zawartą w żywności, wynosi ona 
1,6 µg/kg masy ciała na tydzień. Eksperci ds. Dodatków do Żywności FAO/WHO 
uwzględniając przyjętą normę uznali, że ilość tiomersalu w szczepionkach jest 
całkowicie bezpieczna. Aż 27% ankietowanych odpowiedziało, że szczepionki mogą 
wywoływać autyzm. Przyczyną tych kontrowersji jest wspomniany wcześniej Andrew 
Wakefield, który upublicznił fałszywą teorię na temat szczepień. Ponad połowa 
respondentów odpowiedziała, że szczepienia nie powinny być dobrowolne, jednak 
w 2018 roku odnotowano ponad 40,3 tysiące osób uchylających się od szczepień. 
Na pytanie dotyczące obowiązkowości szczepień, 20% badanych odpowiedziało, że 
nie zaszczepiłoby swoich dzieci, gdyby szczepienia nie były obowiązkowe. Faktem 
jest, iż funkcjonujący system szczepień noworodków nie jest doskonały. 
Poszczepienne powikłania mogą być przyczyną nieprzyjemnych sytuacji. 
Aczkolwiek szczepionki nie są wyjątkiem w powstawaniu skutków ubocznych 
stosowania produktu. Nie można dopuścić do rozpowszechnienia się groźnych 
epidemii ze względu na rozsiewanie nieprawdziwych opinii. Ankietowani w 52% 
twierdzą, iż szczepionki nie wywołują chorób, przed którymi mają chronić. Mało tego, 
niektóre szczepionki chronią przed kilkoma różnymi chorobami. Na przykład, 
szczepionka przeciw ospie wietrznej zmniejsza również ryzyko wystąpienia 
półpaśca. Według 18% ankietowanych szczepionki nieskutecznie zapobiegają 
chorobom zakaźnym. Niestety to prawda, tak samo jak w przypadku większości 
leków. Jednakże, jeśli infekcja po zaszczepieniu wystąpi, będzie miała łagodniejszy 
przebieg. Głównym zarzutem, który stawiany jest lekarzom przez 
antyszczepionkowców jest powiązanie środowiska lekarskiego z przemysłem 
farmaceutycznym. Uważa się, że szczepienia to zmowa firm farmaceutycznych, 
które czerpią zyski z nieświadomego społeczeństwa. W rzeczywistości wartość 
szczepionek wynosi 2-3% globalnego rynku farmaceutycznego, gdzie najlepiej 
sprzedająca się szczepionka znajduje się na 81 miejscu sprzedaży. Znacznie 
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bardziej opłacalna jest sprzedaż leków przeciwbólowych lub przeciwdepresyjnych. 
Ankietowani uważają, iż fora internetowe oraz grupy Facebook’owe mają duży 
wpływ na decyzje rodziców odnośnie szczepień. Społeczeństwo dzieli się tam 
niesprawdzonymi informacjami, w które wierzy część użytkowników portali 
społecznościowych.   

Poddając się obowiązkowi szczepienia uzyskuje się ochronę własnego życia  
i zdrowia, ale również chroni się swoich najbliższych przed zakażeniem. Taka 
ochrona ma kluczowe znaczenie dla osób o osłabionej odporności, na przykład 
dzieci i osób starszych. Ochrona populacyjna uzyskana poprzez skuteczny program 
szczepień dzieci i dorosłych ma niebagatelne znaczenie dla poprawy stanu zdrowia 
całej społeczności. 

Rozwiązaniem może być stworzenie kampanii społecznych ukazujących 
problem, jakim jest nieszczepienie dzieci. W szpitalach i przychodniach powinny 
widnieć plakaty ukazujące negatywne skutki nieprzyjmowania szczepień. Media 
społecznościowe powinny nagłośnić akcję i poprzeć ją odpowiednimi wynikami 
badań. Należy zorganizować miejsce spotkań, gdzie można porozmawiać ze 
specjalistami w dziedzinie szczepień i wyrazić swoje obawy. Powyższe rozwiązania 
mogłoby przekonać społeczeństwo, iż szczepienia ratują życie, a nie je zabierają.  
 

Streszczenie  
Mimo braku dowodów na szkodliwość szczepionek i nieustannych apeli lekarzy, 

by szczepić dzieci, coraz więcej rodziców rezygnuje ze szczepień. Rosnący 
sprzeciw rodziców wobec szczepień dzieci może mieć w przyszłości poważne 
konsekwencje, które będą dotyczyć całego społeczeństwa. Specjaliści ostrzegają, 
że jeżeli tendencja się utrzyma, grozi nam powrót pozornie zapomnianych chorób 
jak odra, błonica, czy krztusiec. By nie dopuścić do powstania chorób zakaźnych, 
95% społeczeństwa powinna być zaszczepiona. Według danych UNICEF 
szczepienia ratują życie 9 milionów ludzi rocznie. Przeprowadzone badanie miało 
na celu ocenę poziomu świadomości wobec szczepień mieszkańców województwa 
wielkopolskiego. Wyniki badań pokazały, iż respondenci świadomie wybierają 
szczepienia i zdają sobie sprawę z tego, jaki wpływ na zdrowie i życie ma 
szczepienie.  

 
Słowa kluczowe: szczepienia, choroby zakaźne, ruch antyszczepionkowy, 

NOP 
 
Summary  
Despite the lack of evidence of harmfulness of vaccines and constant appeals 

from doctors to vaccinate children, more and more parents are giving up vaccination. 
The growing opposition of parents to vaccinating their children could have serious 
consequences for society as a whole. Experts warn that if the trend continues, we 
are in danger of the return of seemingly forgotten diseases such as measles, 
diphtheria or pertussis. In order to prevent the development of infectious diseases, 
95% of the population should be vaccinated. According to UNICEF data, vaccination 
saves 9 million lives every year. The aim of the survey was to assess the level of 
awareness towards vaccination of residents of the Wielkopolska Region. The results 
of the research showed that respondents consciously choose vaccinations and are 
aware of the impact of vaccination on health and life. 
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Choroba Alzheimera – bezpieczeństwo pacjenta 

a sztuka porozumiewania 
 
 
Wstęp 
Choroby otępienne są w większości nieuleczalne. Pogarszają jakość życia 

pacjentów. Mogą doprowadzić do śmierci. Choroba Alzheimera obejmuje od 50% 
do 75% wszystkich przypadków demencji. W trakcie rozwoju choroby pacjent traci 
możliwość samodzielnego funkcjonowania. Stopniowo pojawiają się zaburzenia 
pamięci, mowy, pisania, czytania. Zarówno ze strony chorego jak i opiekunów 
istnieje potrzeba poczucia bezpieczeństwa poprzez prawidłową komunikację. Chory 
staje się zdezorientowany, czasami depresyjny. Rozwój choroby powoduje 
stopniową utratę zdolności podejmowania decyzji, zarządzania czasem, pieniędzmi, 
nawet uśmiechania się. W kontakcie z chorym dużą rolę odgrywa komunikacja 
pozawerbalna jak np. mimika oraz gesty, dotyk, uśmiech, które mogą wspomagać 
komunikat językowy lub go zastępować. Utrzymanie przez pacjenta kontaktów 
towarzyskich, utrzymanie więzi rodzinnych czy też zwykła życzliwa rozmowa 
pomoże dłużej zachować kontakt z rzeczywistością. Wzmocni kondycję fizyczną, 
psychiczną oraz poczucie bezpieczeństwa. 

Cel pracy – ukazanie potrzeby właściwej komunikacji z pacjentem z chorobą 
Alzheimera celem zapewnienia bezpieczeństwa choremu i opiekunowi. 

Choroba Alzheimera – jest zaliczana do jednej z najczęściej występujących 
chorób otępiennych. Jest jednostką chorobową o nieodwracalnym, postępującym  
i nieuleczalnym charakterze. Alois Alzheimer na początku XX wieku opisał 
przypadek pacjentki – Augusty D., która miała trudności z zapisaniem kilku kolejnych 
słów. Po napisaniu jednego wyrazu robiła przerwy. Alzheimer opisał to zjawisko jako: 
”amnestic writing disoders”1. W trakcie dalszego zagłębiania się nad chorobą 
Alzheimer odkrył że w mózgach badanych pacjentów odkładają się blaszki złożone 
z uszkodzonych białek (białka tau, amyloid β i inne), co doprowadza do zaniku 
neuronów i ich połączeń. Jednostka chorobowa została nazwana chorobą 
Alzheimera od swojego odkrywcy. Po raz pierwszy schorzenie to zostało opisane  
i opublikowane przez Aloisa Alzheimera w 1907 roku. Choroba jest schorzeniem 
postępującym, nieodwracalnym i neurodegeneracyjnym, które w miarę postępu 
czasu prowadzi do powolnej utraty tożsamości. Życie z osobą dotkniętą chorobą nie 
jest łatwe. Wymaga dużo cierpliwości, wiedzy oraz zrozumienia ze strony rodziny  
i opiekunów. Niektóre zachowania podopiecznego mogą doprowadzać do 
niezrozumienia, irytacji czy złości ze strony osób najbliższych. Osoba chora nie jest 
w tym momencie winna zaistniałej sytuacji. Jest bezbronna i zdana całkowicie na 
osoby z najbliższego otoczenia. Należy zdać sobie sprawę, że takie a nie inne 
postępowanie jest skutkiem choroby. W sytuacjach trudnych ważny jest spokój  

                                                           
1 A. Domagała, U. Mirecka, Zaburzenia komunikacji pisemnej. Harmonia Universalis Gdańsk 2017,  
s. 524. 
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i opanowanie ze strony opiekuna aby umiejętnie postępować i nie doprowadzać do 
utrudniania wzajemnych relacji2,3. 

Wg danych NIK liczba pacjentów z choroba Alzheimera będzie ulegała 
wzrostowi. Nie istnieją precyzyjne dane zarówno krajowe jak i  światowe dotyczące 
liczby chorych. Według dostępnych danych (World Alzheimer Report 2016) na całym 
świecie w 2016 r. żyło 47,5 mln osób cierpiących na demencję, z których od 28,5 
mln do 33,3 mln osób chorowało na chorobę Alzheimera. WHO przewiduje, że 
łączna liczba osób dotkniętych demencją w 2030 r. wyniesie 75,6 mln i do roku 2050 
wzrośnie do 135,5 mln. Oznacza to, że liczba chorych na chorobę Alzheimera do 
2050 r. może się potroić. 

Ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera po ukończeniu 65 lat ulega 
praktycznie podwojeniu z upływem każdych kolejnych pięciu lat. Oznacza to, że na 
chorobę Alzheimera zachoruje 3 proc. osób w grupie wiekowej 65-69 lat, 6 proc. 
osób w grupie 70-74 lata i blisko połowa w grupie wiekowej 85+. Liczba osób  
w Polsce, u których występowało otępienie typu alzheimerowskiego szacowana była 
w 2015 r. na poziomie od 360 tys. do 470 tys. (według szacunków organizacji 
Alzheimer Europe mogło to być nawet 501 tys. osób). Było to niemal 20 proc. więcej 
niż w 2005 r. Na uwagę zasługuje fakt, że o ile w latach 2005-2010 coroczny wzrost 
liczby chorych utrzymywał się na poziomie nieprzekraczającym 2 proc., o tyle  
w latach 2010-2015 dynamika ta wynosiła już 3-4 proc. Liczba chorych na 
Alzheimera rośnie i będzie wzrastać coraz szybciej. Obecnie w Polsce może to już 
być nawet pół miliona osób. Do 2050 roku liczba ta - według różnych szacunków – 
wzrośnie nawet czterokrotnie. Mimo to nie dysponujemy rzetelnymi informacjami na 
temat skali zjawiska, liczby chorych, kosztów leczenia i opieki. NIK zwraca uwagę, 
że skutki choroby Alzheimera dotykają całych rodzin, bo to na nie przenoszone są 
nie tylko finansowe, ale także społeczne i psychologiczne koszty opieki.  

U pacjentów z chorobą Alzheimera zmiany chorobowe wywołane przez 
szkodliwe czynniki powodują zmniejszenie się liczby neuronów w mózgu. Proces 
neurogenezy zostaje spowolniony przez starzejące się mózgowie. Wyniki badań 
wskazują, że wraz z wiekiem nie ulega zmianie liczba komórek macierzystych  
(to prekursorzy nowotworzących się neuronów) ale znacznemu obniżeniu ulega ich 
zdolność do podziału4. Przyczyna Alzheimera nie jest do końca znana. Stwierdzono, 
że obumieranie neuronów następuje  wskutek odkładania się toksycznych białek co 
ma wpływ na zanik połączeń synaptycznych oraz włókienkowe zwyrodnienia.  
U pacjentów dotkniętych chorobą występuje nadprodukcja beata-amyloidu5. Białko 
to odkłada się w wyniku stresu psychicznego i biologicznego (cukrzyca, nadciśnienie 
tętnicze, hipercholesterolemia). Drugim białkiem powodującym zanik neuronów jest 
białko tau, które doprowadza do zwyrodnień neurofibrylarnych6. Białka tau 
fizjologicznie są budulcem szlaków komunikacyjnych dla impulsów. Jeżeli przez 
długi okres czasu drogi są niszczone to przekaz impulsów i substancji wewnątrz 

                                                           
2 D. Antoniak, Podstawowe informacje na temat choroby Alzheimera (w:) Parnowski T. (red.):, Choroba 
Alzheimera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2010,s. 10-25 
3 T. Parnowski, Choroba Alzheimera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2010, s. 28-42 
4 M. H. Lewandowski, Ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy- starzenie się fizjologiczne i profilaktyka 
(w:) Marchewka A.,Dąbrowski Z. i in. (red.): „Fizjologia starzenia się- profilaktyka i rehabilitacja”. PWN 
Warszawa 2012,s. 103-105 
5 B. Jakimowicz-Klein, Oswoić Alzheimera. Rozumiem, akceptuję, wspieram. Wydawnictwo REA-SJ 
Warszawa 2017, s.16-17 
6 M. Cybulski, Krajewska-Kułak i in. (red.): Psychogeriatria. PZWL Warszawa 2017,s. 45 
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neuronów jest coraz gorszy. Ważnym znaczeniem dla zaniku neuronów jest fakt iż 
obecność patologicznych struktur białkowych powoduje powstanie komórek gleju 
przez co zmniejsza się liczba komórek nerwowych, co ma wpływ na obniżenie 
stężenia neuroprzekaźników produkowanych przez te komórki. Szczególne 
znaczenie ma acetylocholina odpowiedzialna za zapamiętywanie oraz 
noradrenalina i serotonina odpowiedzialna za nastrój. Do czynników mających 
wpływ na wystąpienie choroby zalicza się m.in.: płeć (kobiety częściej chorują), wiek 
(powyżej 65 roku życia), hipercholesterolemia, zły stan naczyń mózgowych, 
nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, niska aktywność fizyczna, depresja, 
izolacja społeczna, niski poziom wykształcenia. Choroba rozwija się powoli, 
natomiast proces chorobowy może toczyć się przez wiele lat. Istotne jest aby nie 
lekceważyć uwag i sugestii zgłaszanych przez chorego i lub jego rodzinę. 
Początkowo zaburzenia pamięci czy orientacji wpływają na poczucie dyskomfortu  
u pacjenta co mobilizuje chorego do wizyty u lekarza. Ważne jest aby skierować 
pacjenta na badanie neurologiczne obejmujące ocenę ataksji (niezborność 
ruchowa), afazji (niezdolność mówienia), apraksji (niezdolność wykonywania 
precyzyjnych wyuczonych ruchów na polecenie), akalkulii (utrata zdolności liczenia), 
agrafii (zaburzenia w zdolności liczenia)7. 

Narzędziem używanym do oceny nasilenia stanu otępienia jest skala GDS 
(Global Deterioration Scale) wg której przebieg choroby Alzheimera podzielono na 
7 faz8. 

1. Brak widocznych objawów choroby 
Pacjent nie odczuwa zmian w zachowaniu i pamięci. 

2. Bardzo łagodne osłabienie/zaburzenie funkcji poznawczych 
Pacjent ma problemy z pamięcią. Zapomina w którym miejscu zostawił np. 

portfel czy klucze. Zapomina imiona znanych osób. W badaniu klinicznym nie 
stwierdza się odchyleń. Najbliżsi nie zauważają żadnych zmian. Chory pracuje  
i otrzymuje kontakty towarzyskie. 

3. Łagodne osłabienie/zaburzenie funkcji poznawczych 
Osoby z otoczenia (rodzina, współpracownicy) zauważają problemy  

z pamięcią i koncentracją. Chory zapomina nazwiska, imiona czy nazwy 
przedmiotów. Chory często gubi rzeczy, odkłada przedmioty w niewłaściwe miejsca. 
Pojawia się wypieranie objawów oraz niepokój. U niektórych osób na tym etapie 
można zdiagnozować chorobę. 

4. Średni/umiarkowany stopień osłabienia/zaburzenia funkcji 
poznawczych 

W badaniu można zaobserwować wyraźny deficyt funkcji poznawczych. 
Pacjent słabo orientuje się w aktualnych wydarzeniach. Chory w coraz większym 
rozmiarze traci zdolność do wykonywania różnych zadań np. przygotowanie 
posiłków, robienie zakupów, planowanie wydatków czy podróżowanie. Pacjent staje 
się zamknięty w sobie, zaczyna się wycofywać z życia rodzinnego. Osłabia się 
pamięć dotycząca własnej osoby. 

5. Średnio zaawansowany, średnio głęboki zanik funkcji poznawczych 

                                                           
7 Tamże,s. 47. 
8 B. Fife, Jak pokonać Alzheimera, Parkinsona, SM i inne choroby neurodegeneracyjne. Zapobieganie, 
leczenie, cofanie skutków. Studio Astropsychologii Białystok 2013, s. 42-45. 



 

 

244 
 
 

Pojawia się dezorientacja co do miejsca, czasu, pory roku. Nawet proste 
zadania matematyczne sprawiają choremu ogromne trudności. Na tym etapie 
zazwyczaj chory pamięta swoje imię, imiona dzieci oraz małżonka. Mogą 
występować trudności w doborze właściwego ubrania oraz samodzielnego ubierania 
się. Chory na tym etapie nie może już funkcjonować samodzielnie. Problemy  
z pamięcią stają się zauważalne. 

6. Głębokie zaburzenia funkcji poznawczych 
Chory nadal pamięta swoje imię, jednak zapomina imiona bliskich sobie osób: 

dzieci, współmałżonka. Chory staje się całkowicie zależny od opiekunów. Pacjent 
nie rozpoznaje pory roku, nie pamięta daty czy godziny, nie potrafi wskazać 
aktualnych wydarzeń, nie potrafi poprawnie założyć ubrania. Pacjent potrzebuje 
pomocy w czynnościach dnia codziennego. Pojawiają się incydenty nietrzymania 
moczu i kału. W tym okresie występują urojenia i halucynacje. Chory często 
prowadzi rozmowy z nieistniejącymi osobami lub odbiciem w lustrze. Na tym etapie 
choroby pojawiają się zachowania obsesyjne jak np. mycie rąk czy darcie 
chusteczek. Często u chorych pojawia się lęk, apatia. Pacjent ma tendencje do 
gubienia się, wędrowania. 

7. Bardzo głębokie zaburzenia/ zanik funkcji poznawczych 
W badaniu neurologicznym stwierdza się objawy, które świadczą  

o uogólnionym uszkodzeniu kory mózgowej. Występuje całkowity zanik zdolności 
werbalnych i niemożność spójnego mówienia. W początkowym okresie niektóre 
frazy są zrozumiałe dla otoczenia, później pacjent wydaje niezrozumiałe, pojedyncze 
dźwięki. Konieczna jest pomoc przy karmieniu. Pojawiają się problemy  
z połykaniem, mięśnie stają się sztywne. Chory zanieczyszcza się. W początkowym 
okresie nie jest zdolny samodzielnie się poruszać, w kolejnym etapie nie jest w stanie 
siedzieć bez podtrzymywania. Pacjent nie jest w stanie utrzymać pionowo głowy9. 

Komunikowanie się z pacjentami chorymi na Alzheimera nie jest łatwe. 
Wymaga od opiekunów dużej cierpliwości. Pacjenci nie orientują się w czasie. 
Często żyją w przeszłości, nie zdają sobie sprawy z rzeczywistości. Opiekunowie 
zadają sobie pytania co do odpowiedzi wobec chorych oraz zachowania się  
w konkretnych sytuacjach10. Pacjent z chorobą Alzheimera często sygnalizuje swoje 
potrzeby, emocje w sposób niezrozumiały dla otoczenia. Nie potrafi zrozumieć 
komunikatów jeżeli są nieprawidłowo sformułowane. Trudności w komunikacji 
negatywnie wpływają na pacjenta, na jego stan emocjonalny oraz poczucie własnej 
wartości. Mogą być przyczyną lęku, chwiejności emocjonalnej czy depresji 
chorego11. Najważniejsze w chorobie Alzheimera jest poczucie bezpieczeństwa dla 
podopiecznego ale także poczucie bezpieczeństwa dla opiekunów. Ważne jest aby 
bliscy zrozumieli, że na pewnym etapie będą jedynymi łącznikami dla chorego ze 
światem zewnętrznym. Istotne jest aby nauczyć się komunikowania aby jak najdłużej 
rozumieć pacjenta. To właśnie opiekun jest ta osobą, która dopasować powinna swój 
przekaz do osoby dotkniętej chorobą. Tak długo jak to jest możliwe  
i chory rozumie złożone wypowiedzi należy dać mu możliwość porozumiewania się 
w taki sposób. Jeżeli opiekun zaobserwuje, że wypowiedzi wprawiają w zakłopotanie 

                                                           
9 M. Cybulski, N. Waszkiewicz i in. (red.), Psychogeriatria. PZWL Warszawa 2017, s. 544 
10 M.Tokovská, Aktivizácia sociálnych sietí seniorov z pohľadu ekosociálneho prístupu, w:”Senior 
i rodzina” (red.): N. Pikuła, B. Nowak, B. Ulijasz, Kraków 2013, s. 58–68 
11 T. Kostka, Zaburzenia psychogeriatryczne (otępienie, depresja, delirium). (W:) Kostka  

T. Koziarska‑Rościszewska M. (red.): „Choroby wieku podeszłego”. PZWL, Warszawa 2009, s. 148‑149 
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osobę chorą, należy zacząć używać prostych i zrozumiałych sformułowań. Na 
każdym etapie choroby nie należy zapominać o utrzymywaniu kontaktu wzrokowego 
z chorym oraz dbać o okazywanie pozytywnych emocji. Na pewnym etapie choroby 
komunikacja werbalna staje się niezrozumiała dla otoczenia. Ważne wówczas jest 
komunikowanie pozawerbalne: mimika twarzy, gesty czy odpowiednia postawa. Dla 
bezpieczeństwa chorego ważne staje się przytulenie, pogłaskanie, poczucie 
bliskości12. Ważne i istotne jest oddziaływanie na funkcje poznawcze poprzez 
zastosowanie odpowiedniej terapii wobec pacjenta. 

 
Tabela nr 1. Najczęściej stosowane niefarmakologiczne metody oddziaływania 

na funkcje poznawcze13 
 

NAZWA TERAPII KRÓTKI OPIS 

Rehabilitacja ruchowa Początkowo osoby z chorobą Alzheimera nie 
wymagają rehabilitacji ruchowej.  
Istotne jest aby opiekunowie zadbali  
o aktywność fizyczną w ciągu dnia.  
Mogą to być proste czynności takie jak np. 
sprzątanie, pomoc w kuchni, ogrodzie, wspólna 
gimnastyka, wspólny spacer, zachęcanie do 
samodzielnego mycia, ubierania się, 
spożywania posiłków.  
Celem tych działań jest maksymalne 
wydłużenie okresu samodzielności pacjenta 
oraz zapobieganie upadkom.  
Z biegiem czasu warto zasięgnąć porady  
u fizjoterapeuty i rozważyć wyjazd do 
sanatorium lub na turnus rehabilitacyjny. 

Terapia zajęciowa Celem terapii jest podtrzymanie normalnego 
funkcjonowania, wypełniania dotychczasowych 
ról oraz wzmacnianie poczucia „przydatności”  
w gronie najbliższych.  
Można wykorzystać w tym celu różne formy 
arteterapii, w tym muzykoterapię, 
choreoterapię, dramatoterapię oraz malowanie, 
obcowanie ze sztuką, czy też lepienie z gliny.  
Do innych form terapii można zaliczyć 
hortiterapię (leczenie z wykorzystaniem 
kwiatów, w ogrodzie), animaloterapię 
 (z psem, kotem), silwoterapię (terapia podczas 
spacerów po lesie), talasoterapię (nad morzem) 
oraz światłoterapię (dzięki której możliwe jest 
np. poprawienie nastroju).  

                                                           
12 M. Baumann, M. Buraczyk i in, Poradnik dla opiekunów osób dotkniętych choroba Alzheimera. 
Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie. Poznań 2008, 19-21 
13 A. Kiejna et all., Standardy leczenia otępień. Psychogeriatria Polska, 2008 
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Nie należy zapominać o treningach 
relaksacyjnych.  
Terapia zajęciowa pozwala na utrwalenie 
czynności, które osoba chora potrafi jeszcze 
prawidłowo wykonać i odtworzyć te, których 
wykonanie zostało ograniczone lub 
uniemożliwione przez chorobę. 

Terapia kognitywna To aktywny rodzaj terapii ukierunkowanej na 
poprawę pamięci i sprawności intelektualnej. 
Obejmuje także terapię orientacji  
w rzeczywistości, czyli informowaniu  
o otaczającej rzeczywistości (pora dnia, 
miejsce, bieżąca data, godzina).  
Zaleca się wpisy w terminarzach oraz pisanie 
pamiętników.  
Chory jest uczony w jaki sposób z nich 
właściwie korzystać.  
Terapią orientacji  w rzeczywistości jest także 
aktywne oglądanie programów informacyjnych, 
słuchanie aktualnych audycji radiowych, czy 
rozmawianie na temat bieżących wydarzeń. 

Terapia reminiscencyjna Zwana terapią wspomnieniową. Polega na 
wykorzystywaniu w terapii miłych wspomnień, 
zdarzeń z przeszłości.  
Terapią jest np. wspólne oglądanie zdjęć, 
rozmawianie na temat przeżyć i doświadczeń, 
opowiadania, anegdoty, przeglądanie prasy  
z dawnych czasów, pamiątek rodzinnych, 
przedmiotów, ubrań, które chory zachował  
z przeszłości i wiąże z nimi sentyment. 
Wspomnienia z dawnych lat wywołują 
przyjemny nastrój u podopiecznego. 

Terapia walidacyjna Celem terapii walidacyjnej jest poprawa 
samopoczucia pacjenta oraz stymulowanie 
właściwych zachowań społecznych.  
Polega na potwierdzaniu spostrzeżeń pacjenta, 
nawet, jeśli są one nierealistyczne.  
Dzięki tej terapii chory ma szanse odczuć, że 
jest rozumiany i akceptowany. Należy jednak 
unikać konfrontacji ze spostrzeżeniami 
pacjenta, a gdy jest ona nieunikniona, 
spróbować przekierować uwagę pacjenta na 
inny temat. 

Terapia środowiskowa Polega na tworzeniu przyjaznego  
i bezpiecznego otoczenia dla osoby chorej.  
W trakcie terapii możliwe jest  zmniejszenie lęku 
pacjenta oraz normalizowanie relacji człowieka 
ze środowiskiem, zapobieganie jego 
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wyobcowaniu i zaniechanie wypełniania 
dotychczasowych ról społecznych.  
Terapia polega na wspieraniu niezależności  
i samodzielności chorego.  
W trakcie terapii towarzyszy się pacjentowi  
w grupowym spotkaniu np. w ramach ośrodków 
pobytu dziennego. 

Terapia poznawczo - 
behawioralna 

Polega m.in. na eliminowaniu nieprawidłowych 
zachowań, a wzmacnianiu pożądanych (np. 
poprzez nagradzanie, dodatkowe „przywileje”). 
Inne metody terapii poznawczo-behawioralnej 
to szkolenie opiekuna „w strategiach 
behawioralnych zmniejszających nasilenie 
depresji u chorego poprzez zwiększenie ilości 
czynności pozytywnych” oraz uczenie 
rozwiązywania problemów chorego, co pozwoli 
zmniejszyć lub zniwelować objawy depresyjne. 

Źródło: Kiejna A. et all. Standardy leczenia otępień. Psychogeriatria Polska, 2008 
 
W procesie komunikacji potrzebny jest mówca i słuchacz, którzy na zmianę 

wymieniają się rolami. Komunikacja jest istotnym narzędziem w leczeniu, 
pielęgnowaniu pacjentów. Sprzyja postawieniu właściwej diagnozy lekarskiej, 
pielęgniarskiej, buduje zaufanie między pacjentem, a członkami zespołu 
interdyscyplinarnego, członkami rodziny, innymi osobami, zapobiega 
niezadowoleniu pacjentów i narastaniu konfliktów między nimi, a pracownikami 
ochrony zdrowia. Barierą w komunikacji jest stopniowa utrata sprawności 
komunikacyjnych - u każdego pacjenta z chorobą Alzheimera. Ważne jest umiejętne 
komunikowanie, które polega głównie na: byciu uważnym, swobodnym oraz 
aktywnym słuchaniu podopiecznego. W umiejętnej komunikacji podtrzymywanie 
konwersacji zmniejsza ryzyko izolowania się od społeczeństwa, podnosi poczucie 
własnej wartości u osób z chorobą Alzheimera. 

Wśród trudności w komunikacji wyróżnia się: 
 - trudności w doborze słów  np. termometr, okulary, grzebień 
 - poczucie choroby i nieudolności, które jest powodem wycofywania się  

z rozmowy, unikanie kontaktu 
 - mieszanie dnia i nocy – sen w ciągu dnia, spacery nocne i chęć rozmowy 
  - halucynacje i urojenia – chory może być przygnębiony, apatyczny lub 

nadmiernie pobudzony, podejrzliwy, pełen niepokoju itp. 
  - zaburzenia orientacji – początkowo w obcym miejscu, później własne 

mieszkanie (kartka z nazwiskiem adresem, numerem telefonu). 
Trudności w komunikacji występują zarówno za strony pacjenta jak i opiekuna. 

Pacjent ma trudności w kojarzeniu oraz problem z przekazywaniem informacji co ma 
bezpośredni wpływ na brak poczucia bezpieczeństwa. Wśród opiekunów wraz  
z pogłębianiem się choroby występuje brak cierpliwości, brak skupienia uwagi, co 
wiąże się z brakiem powtarzania ważnych informacji. Chory powtarza kilkakrotnie to 
samo pytanie, chcąc otrzymać wyraźne potwierdzenie aby poczuć się pewnie. 
Odpowiedź ze strony opiekuna powinna być jasna i konkretna. Nie należy okazywać 
zdenerwowania. Czasami warto po prostu zignorować pytanie i spróbować zająć 
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pacjenta czymś innym. Chory najczęściej nie robi tego co obiecał np. nie zdejmie 
obuwia po spacerze, mówiąc, że nie pamięta. 

Umiejętnością ze strony opiekuna jest dawanie słownych wskazówek, ważna 
jest obecność przy chorym oraz nie dopuszczanie do bezpośredniej konfrontacji  
z problemem zaniku pamięci. Można pacjentowi zapisać co i w jakiej kolejności ma 
robić. Innym przykładem umiejętnej komunikacji z pacjentem jest niechęć do 
spożywania posiłków lub ich konsumowanie w bardzo małych ilościach. Chory 
powtarza, że jest najedzony, nie potrafi używać sztućców. Ważne jest aby pokazać 
pacjentowi do czego służą sztućce, przypominać o konieczności jedzenia oraz nie 
podawać przekąsek w ciągu dnia. Należy postarać się aby jak najdłużej zachęcać 
podopiecznego do wspólnego spożywania posiłków.  

Jak należy komunikować się z podopiecznym aby utrzymać z nim harmonię? 

 Zmniejszaj czynniki rozpraszające rozmowę 

 W trakcie rozmowy ustaw się w taki sposób aby chory widział twoją twarz 

 Upewnij się że chory skupia uwagę kiedy do niego mówisz 

 W trakcie rozmowy używaj prostych słów, dopasuj słownictwo 

 Stawiaj pytania proste na które uzyskasz odpowiedź: Tak/Nie 

 Jeżeli nie zostaniesz zrozumiany za pierwszym razem – powtórz to w inny 
sposób 

 Staraj się nie pouczać chorego 

 Nie popędzaj chorego, daj mu czas i słuchaj, nie okazuj zniecierpliwienia 

 Unikaj zdrobnień, nie mów do chorego jak do dziecka 

 Nie zawstydzaj chorego 

 Pozwalaj choremu mówić o tym co było kiedyś 
 

 Doceniaj starania chorego uśmiechem, dotykiem, ciepłym słowem  

 Obserwuj zachowania niewerbalne podopiecznego 

 Wykorzystaj pisemne formy porozumienia, korzystaj z pomocy 
logopedycznych 

 Unikaj przemęczenia chorego14.             
 
Streszczenie 
Praca dotyczy właściwej komunikacji z pacjentem dotkniętym chorobą 

Alzheimera. Wskazano na poczucie bezpieczeństwa pacjenta i jego rodziny poprzez 
właściwe porozumiewanie się. Komunikacja powinna być dostosowana do stopnia 
zaawansowania choroby pacjenta. Osobie dotkniętej chorobą Alzheimera powinno 
się umożliwić jak najdłuższe kontynuowanie życia towarzyskiego w gronie 
najbliższych osób, przyjaciół i znajomych. Ważne jest aby osoby z otoczenia 
chorego zostały uprzedzone o wiążących się z chorobą dysfunkcjach 
psychofizycznych oraz poinstruowane w zakresie komunikowania się  
i postępowania z chorym. 

Celem pracy jest ukazanie potrzeby właściwej komunikacji z pacjentem 
dotkniętym chorobą Alzheimera celem zapewnienia bezpieczeństwa choremu  
i opiekunowi. 

                                                           
14 www.bielany.waw.pl: Poradnik: Zrozumieć Alzheimera Vademecum. Stowarzyszenie Aktywność, 
pobrano 21.03.20 
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Wnioski: 
1. Trudności w komunikacji występują zarówno ze strony pacjenta jak  

i opiekuna.  
 2. Ze strony chorego jak i opiekunów istnieje potrzeba poczucia 

bezpieczeństwa poprzez prawidłową komunikację. 
3. Istotna jest  nauka prawidłowego komunikowania aby jak najdłużej rozumieć 

pacjenta. 
 
Słowa kluczowe: pacjent, choroba Alzheimera, porozumiewanie się, poczucie 

bezpieczeństwa 
 
Summary 
The work concerns proper communication with a patient affected by Alzheimer's 

disease. The patient's and his/her family's sense of security was indicated by proper 
communication. Communication should be adapted to the severity of the patient's 
disease. A person affected by Alzheimer's disease should be allowed to continue 
socializing for as long as possible with close relatives, friends and acquaintances. It 
is important that people around the patient are warned about the psychophysical 
dysfunctions associated with the disease and instructed in the communication and 
management of the patient. 

Conclusions: 
1. Difficulties in communication occur for both the patient and the  caregiver. 
2. There is a need for a sense of security for a patient and caregivers through 

proper communication. 
3. It is important to learn how to communicate correctly to understand  

a patient as long as possible 
 
Keywords: patient, Alzheimer's disease, communication, sense of security 
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Róża PAWŁOWSKA 
Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku 

 
FUNKCJONOWANIE KOBIETY PO MASTEKTOMII W SFERZE  

BIO-PSCHO-SPOŁECZNEJ 
 
 
Współczesne czasy, w których żyjemy, kształtują nowe podejście do kategorii 

zdrowia i choroby. Zdrowym jest ten, kto posiada piękne, atrakcyjne ciało, a kto nie 
odpowiada z góry narzuconym standardom ma poczucie zagubienia i bezradności. 
Promocja zdrowia, określana jako proces, który umożliwia ludziom zwiększenie 
kontroli nad ich zdrowiem oraz jego polepszenie i wzbogacenie opiera się na 
następujących założeniach: 

 koncentracja na życiu codziennym całej populacji, a nie tylko osobach 
znajdujących się w sytuacjach zagrożenia określoną chorobą; 

 ukierunkowanie na działania w obszarze determinant zdrowia co wymaga 
pełnej kooperacji różnych sektorów zarządzania, od szczebla centralnego 
po lokalne; 

 łączenie w sobie różnych, uzupełniających się sposobów oddziaływań; 

 kierowanie się ku efektywnemu i konkretnemu udziałowi społeczeństwa  
w definiowaniu problemów zdrowia i podejmowaniu decyzji związanych  
z zagrożeniami zdrowia; 

 odwoływanie się do pomocy profesjonalistów medycznych jako tych, od 
których zależy kształtowanie i wprowadzanie założeń promocji zdrowia1. 

 
Dzięki tym założeniom, systematycznie realizowanym, jest szansa na 

budowanie w społeczeństwie postawy prozdrowotnej, która określana jest jako 
„względnie trwała struktura procesów poznawczych, emocjonalnych i tendencji 
zachowań odnoszących się do zdrowia. Przedrostek pro odnosi się do wzorców 
zachowań i działań ludzi korzystnych dla zdrowia, ku zdrowiu, do zdrowia (lm)”2. 

 W opozycji do pojęcia „zdrowie”3 pozostaje termin „choroba”4. Choroba jest 
przykładem sytuacji nowej i niekorzystnej, burzącej dotychczasowe życie  
i naruszającej wszystkie wypracowane dotychczas przez jednostkę sposoby 
przystosowania się. Szczególnie niebezpieczne są choroby nowotworowe, często 
prowadzące do śmierci pacjenta. Współczesna wiedza o nowotworach ciągle rozwija 
się i szanse na wyleczenie chorego również są coraz większe.  

Rak piersi jest postacią choroby nowotworowej często o złośliwym przebiegu, 
która najczęściej dotyka kobiety. Liczba zachorowań na raka piersi wzrasta  
z każdym rokiem. W 2013 było to 17.142, a kobiety, które dotknęła ta choroba 

                                                           
1 G.Dolińska-Zygmunt, Orientacja salutogenetyczna w problematyce zdrowotnej. (w:) G.Dolińska-
Zygmunt (red.), Podstawy psychologii zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 
2001, s.29-30. 
2 Z.Marek, M.Madej-Badula, (red), Edukacyjne przestrzenie zdrowia, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, 
s. 251. 
3 Definicje zdrowia znajdzie czytelnik między innymi w pracy: E.Jundziłł, R.Pawłowska, Pedagog wobec 
osoby chorego, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2010, s. 14-19. 
4 Definicje pojęcia choroba znajdzie czytelnik w pracy: E.Jundziłł, R.Pawłowska, Pedagogo wobec 
wolontariusza hospicjum, Wydawnictwo Ateneum Szkoły Wyższej, Gdańsk 2017, s. 51-56. 
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znajdowały się w przedziale wiekowym  pomiędzy 50 a 69 rokiem życia. Zgon 
nastąpił w 5 816 przypadków5. 

Rak piersi należy do chorób poddających się leczeniu, a sukces związany jest 
z podjęciem działań we wczesnej fazie choroby. Wczesnemu wykrywaniu raka piersi 
miało służyć uruchomienie w Polsce Populacyjnego Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi – niestety na badania zgłasza się zaledwie 38 % Polek 
(dane Wielkopolskiego Centrum Onkologii), które otrzymują zaproszenie na 
badania. 

Do dobrze udokumentowanych czynników ryzyka rozwoju tego nowotworu 
należą: 

 wiek (ryzyko zachowania rośnie wraz z wiekiem) 

 zachorowanie na raka piersi lub jego występowanie w rodzinie 

 wykryte w przeszłości niezłośliwe guzki piersi 

 długotrwały wpływ estrogenów, kobiety, które zaczęły wcześnie 
miesiączkować, późno przechodzą menopauzę lub stosują hormonalną 
terapię zastępczą po menopauzie są bardziej narażone na raka piersi 

 rodzaj diety i spożywanie alkoholu6. 
 
Największe jednak ryzyko zachorowalności na raka piersi występuje u kobiet,  

u których w rodzinie pojawił się ten nowotwór w bardzo młodym wieku, dodatkowo 
w pierwszym stopniu pokrewieństwa. Wiąże się to z nosicielstwem dziedziczonego 
genu raka piersi – BRCA 1 i BRCA 2, co skutkuje wystąpieniem tego nowotworu  
w 50% procentach u potomstwa nosicielki7.  

W szybkim wykryciu raka piersi niezwykle istotna jest diagnoza (służą jej 
między takie badania jak: mammografia, biopsja igłowa, ultrasonografia), ale także 
szybkie podjęcie odpowiedniego leczenia. Ważne jest, aby zwracać uwagę na to, że 
to „w myśl zasad logiki klinicznej lekarz ocenia korzyść danej terapii, w danej chwili, 
u konkretnego pacjenta: to chory a nie choroba ma być leczony. Każdy przewlekle 
chory doskonale wie jak trudna to może być ocena i ile niepowodzeń mogą napotkać 
na swojej drodze lekarz i chory”8. 

Rak piersi jest leczony między innymi operacyjnie, jest to tzw. mastektomia. 
„Leczenie operacyjne polega na częściowym lub całkowitym odjęciu piersi oraz 
usunięciu okolicznych węzłów chłonnych. Istnieje kilka sposobów wykonania tej 
operacji, której rodzaj dobiera się w zależności od potrzeb. Zabieg chirurgiczny może 
wywoływać wiele niekorzystnych zmian w obrębie kończyny górnej i pasa 
barkowego strony operowanej. Należą do nich: ograniczenie zakresu ruchów  
w stawach obręczy barkowej, zmniejszenie siły mięśniowej kończyny strony 
operowanej oraz zaburzenia statyki tułowia prowadzące do deformacji postawy. 
Następstwem leczenia może być również obrzęk limfatyczny9. Jeśli chodzi  
o niekorzystne następstwa przy leczeniu nowotworu piersi, które wpływają na 
upośledzenie sprawności fizycznej, to wskazuje się na: ubytek piersi, ograniczenie 

                                                           
5 Dane opracowała Polska Grupa Infograficzna 
6 P. Abrahams, Encyklopedia zdrowia kobiety, Świat Książki, Warszawa 2010, s. 86.  
7 Tamżę, s.86. 
8 S.Bonino, Tysiące nici mnie tu wiąże. Jak żyć z chorobą Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 
Warszawa 2008, s. 7. 
9 K.A. Mika, Po odjęciu piersi, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, s. 10. 
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ruchomości w stawach obręczy barkowej, zmniejszenie siły mięśni obręczy barkowej 
i kończyny strony operowanej, obrzęk limfatyczny kończyny strony operowanej10. 

U kobiet ze zdiagnozowanym rakiem piersi leczenie rozpoczyna się od 
operacyjnego usunięcia guza, części piersi lub całej  (mastektomia). W późniejszym 
czasie można rozważyć chirurgiczną rekonstrukcję piersi. Ważne jest dalsze 
leczenie, które polega na terapii pooperacyjnej – dożylne lub doustne podawanie 
chemioterapeutyków i leków hormonalnych. U niektórych kobiet często występują 
przerzuty, które najczęściej lokalizują się w kościach, wątrobie, płucach, skórze  
i tkance podskórnej oraz w mózgu. W takiej sytuacji celem leczenia jest przede 
wszystkim przedłużenie życia oraz na ile to możliwe złagodzenie objawów, czyli 
leczenie paliatywne11.  

Obustronna mastektomia pozostaje najskuteczniejszą i wspartą 
jednoznacznymi dowodami metodą zapobiegania rakowi piersi (lub usuniecie 
drugiej zdrowej u chorych już leczonych z powodu raka piersi). Od połowy lat 
osiemdziesiątych z powodzeniem realizuje się metodę oszczędzającego leczenia 
raka piersi u kobiet, u których stwierdzono niewielki stopień zaawansowania 
choroby. Polega ona na wycięciu samego guza z jednoczesnym usunięciem węzłów 
chłonnych pachwowych oraz następową radioterapią12.  

Choroba nowotworowa i odjęcie piersi jest dużym szokiem dla kobiety, dlatego 
znaczną wagę przypisuje się rehabilitacji nie tylko fizycznej, ale także psychicznej  
i społecznej. Kierunki działań rehabilitacyjnych obejmują: 

 systematyczne prowadzenie metodycznie uzasadnionych ćwiczeń 
ruchowych; 

 przestrzeganie obowiązujących zasad postępowania w życiu codziennym 
popartych przekonaniem o ich celowości; 

 oddziaływanie na psychikę chorych, mające na celu przekonanie ich o 
możliwości przystosowania się w zmienionych warunkach do normalnego 
życia w społeczeństwie, w stanie sprawności fizycznej, bez widocznych 
oznak kalectwa; 

 stosowanie, w zależności od wskazań, metod fizykoterapeutycznych, 
wspomagających proces rehabilitacji13. 

 
Elementem rehabilitacji jest również uzupełnienie ubytku piersi – jest to istotne 

zarówno dla fizycznego jak psychicznego funkcjonowania kobiety. Wpływa na 
prawidłową statykę i dynamikę tułowia. 

Dla kobiet po mastektomii, od 1987 roku funkcjonują Kluby dla Kobiet po 
Mastektomii. Pierwszy z nich został powołany z inicjatywy Zakładu Rehabilitacji 
Centrum Onkologii razem z Obywatelskim Komitetem Zwalczania Raka. W Polsce 
kluby przyjęły nazwę „Amazonki”, nawiązując do mitologii greckiej, w której 
występują zwane tak członkinie legendarnego, wojowniczego plemienia kobiet, 
pozbawiające się jakoby prawej piersi, ponieważ utrudniała im napinanie cięciwy 
łuku. Nazwa ta kojarzy się więc z kobietą sprawną, zgrabną, wykazującą wolę walki 

                                                           
10 Tamże, s. 25. 
11 P. Abrahams, Encyklopedia zdrowia kobiety…, op.cit., s. 93.  
12 K.A.Mika, Po odjęciu piersi…, op.cit., s. 44. 
13 Tamże, s. 33 - 34. 
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o własne życie. Inspiracją do ich powstania był ruch Reach to Recovery działający 
od 1953 roku w USA, a którego twórczynią była Teresa Lasser14. 

Do zadań klubu należy: 

 Prowadzenie sekcji ochotniczek; 

 Podtrzymywanie sprawności fizycznej kobiet po mastektomii przez 
prowadzenie odpowiedniej rehabilitacji ruchowej; 

 Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej; 

 Szerzenie informacji i niesienie pomocy w uzyskaniu protez  
i przystosowania ubioru; 

 Opracowywanie i dostarczanie materiałów informacyjnych 
przeznaczonych dla kobiet po mastektomii; 

 Zaznajamianie społeczeństwa z problematyką klubów oraz wczesnym 
wykrywaniem i leczeniem raka piersi, a także rehabilitacji; 

 Organizowanie imprez kulturalnych i turystycznych; 

 Podjęcie patronatu nad sklepami specjalistycznymi15. 
 
W 1992 roku powołano Federację Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii 

„Amazonki”. Do roku 1998 Federacja zorganizowała i sfinansowała liczne szkolenia 
dla psychologów, fizjoterapeutów, przewodniczących klubów, liderek ochotniczek – 
wolontariuszek oraz ochotniczek w poszczególnych klubach. Wydano szereg 
materiałów informacyjnych, publikacji, broszur instruktażowych, poradników. 
Zrealizowano sześć filmów, nagrano dwie taśmy z kompletem ćwiczeń, 
uruchomiono 40 telefonów zaufania, zorganizowano 3 Ogólnopolskie Spartakiady 
Amazonek. Rozwój klubów trwa do dnia dzisiejszego i ich osiągnięcia przekuwa się 
na wielokrotność podanych liczb16 (np. w całej Polsce działa 179 klubów w tym  
1 w Gdańsku i 1 w Gdyni).  

 
Charakterystyka badanych kobiet 
Do badań własnych wybrano grupę pięciu kobiet, które doświadczyły choroby 

nowotworowej piersi. Badania przeprowadzono metodą: studium przypadku, 
wykorzystując technikę wywiadu17.  

Kobieta 1 
Badana w trakcie badań miała 53 lata, była mężatką, posiadała dwoje dzieci. 

Sytuacja materialna w rodzinie, z uwagi na pracę obojga małżonków, była dobra. 
Kobieta ukończyła szkołę zawodową o profilu handlowym. Guzek w piersi badana 
wykryła przypadkiem, podczas codziennej higieny osobistej. Po dwóch miesiącach 
od tego faktu odbyła się operacja polegająca na amputacji całej piersi. Po zabiegu 
kobieta została poddana chemioterapii dożylnej, w czterech cyklach co trzy tygodnie. 
Nie zastosowano radioterapii, natomiast po zakończonej chemioterapii została 
poddana terapii hormonalnej. Po zakończonym leczeniu badana wróciła do pracy, 
nosi protezę w staniku, nie zdecydowała się na rekonstrukcję piersi. Nie należy do 
Klubu „Amazonki”. 

                                                           
14 R.Pawłowska, E.Jundziłł, Pedagogika człowieka samotnego, Wydawnictwo GWSH, Gdańsk 2003,  
s. 78. 
15 Tamże, s. 78-79. 
16 Tamże, s. 80. 
17 Wywiady przeprowadziła Kamila Błaszkowska. 
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Kobieta 2 
Badana w wieku 56 lat, zamężna, ze związku posiada dwie dorosłe córki. Po 

ukończeniu szkoły zawodowej, pracowała w zakładzie porcelany na stanowisku 
kierownika jednego z działów produkcyjnych. Guzek badana wykryła sama podczas 
porannej toalety. Mniej więcej trzy tygodnie od postawienia przez lekarza diagnozy 
została poddana mastektomii. Po operacji przyjmowała chemię, którą bardzo ciężko 
tolerowała. Po zakończonym leczeniu wróciła do pracy, choć początkowo spotkała 
się z nieprzyjaznym przyjęciem przez przełożoną (po jej zwolnieniu sytuacja 
unormowała się).  Badana nie zdecydowała się na rekonstrukcję piersi. Nie jest 
członkiem Klubu „Amazonki”. 

 
Kobieta 3 
 Badana w wieku 54 lat. Z mężem rozwiodła się (jest rozwódką od 14 lat). Ze 

związku z byłym mężem ma czwórkę dzieci. Kobieta posiada wykształcenie wyższe, 
pedagogiczne. O chorobie dowiedziała się w czasie rutynowych badań w gabinecie 
lekarskim. Miesiąc po diagnozie została poddana operacji usunięcia piersi. Po 
operacji została poddana chemioterapii, którą badana wspomina jako bardzo ciężkie 
doświadczenie. Nie zdecydowała się na rekonstrukcję piersi, a także na 
przystąpienie do Klubu „Amazonki”. Po przebytym leczeniu powróciła do pracy 
zawodowej na zajmowanym wcześniej stanowisku – nauczyciela w klasach I-III. 

 
Kobieta 4 
Badana lat 44, jest mężatką, posiada dwoje dzieci.  Po ukończeniu szkoły 

zawodowej podjęła pracę jako pracownik fizyczny w zakładzie produkującym 
porcelanę. O chorobie badana dowiedziała się po USG piersi, na które udała się 
sama, ponieważ zaniepokoiło ją wyczuwalne zgrubienie w jednej z piersi. Po 
wykonaniu mammografii oraz biopsji okazało się, że jest to guz o złośliwym 
charakterze. Badana przeszła operację oszczędzającą, jednak po otrzymaniu 
dalszych wyników badań, które wykazały przerzuty na węzły chłonne podjęto 
decyzję o ich usunięciu. Kobieta przeszła kolejną operację, a także chemioterapię  
i radioterapię , którą bardzo źle znosiła – ból, wymioty, wypadanie włosów. Kobieta 
nie zapisała się do Klubu „Amazonki”. Po zakończonym leczeniu wróciła do pracy, 
jednak w zmniejszonym wymiarze godzin. 
 

Kobieta 5 
Kobieta w wieku 63 lat. Jest mężatką i mamą trójki dzieci oraz babcią pięciorga 

wnuków. Nie pracowała zawodowo, zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci. 
Guz piersi wykryto podczas badania USG, w czasie operacji dokonano jej amputacji 
. Okazało się, że u badanej był to stan przedinwazyjny, nie  podjęto w związku z tym  
żadnego leczenia – nie podano chemii ani nie zastosowano radioterapii. Obecnie 
jest pod stałą opieką lekarza onkologa. Nie należy do Klubu „Amazonki”. 

 
Podsumowując: Badane znajdowały się w przedziale wiekowym od 53 do 56 

lat, cztery z nich były zamężne, jedna rozwiedziona. Trzy posiadały wykształcenie 
zawodowe, jedna średnie i jedna wyższe. Jedna z badanych nie pracowała, 
pozostałe wykonywały pracę zgodną z uzyskanym wykształceniem. Po 
zakończonym leczeniu wszystkie (4) wróciły na swoje dawne stanowiska pracy. 
Guzek badane wykryły u siebie podczas codziennej toalety (3), pozostałe dwie po 
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badaniach USG. Oprócz jednej badanej, którą poddano radioterapii wszystkie 
przeszły chemioterapię. Cztery badane zostały także poddane terapii hormonalnej. 
Żadna z badanych kobiet nie zdecydowała się na rekonstrukcję piersi, ani 
przynależność do Klubu „Amazonki”. 

 
Fizyczne funkcjonowanie kobiet po mastektomii 
Fizyczne funkcjonowanie chorego, kobiet doświadczających mastektomii, 

zależne jest rodzaju podjętego leczenia, jednak zawsze wiąże się z bólem 
fizycznym, który towarzyszy każdej ingerencji chirurgicznej oraz rodzaju dalszego 
leczenia (chemioterapia, radioterapia, terapia hormonalna). 

W chemioterapii i radioterapii występują bardzo uciążliwe skutki uboczne, które 
znacznie pogarszają jakość życia pacjenta takie jak: codzienne wymioty i nudności, 
spadek wagi, wypadanie włosów, oparzenia i zmiany na skórze, utrata energii  
i apetytu, zmiana wyglądu. Skutki te często wymagają zmiany stylu życia, zakupu 
odpowiedniej odzieży, peruki, protezy lub rekonstrukcji piersi.  

Cztery badane zostały poddane radioterapii i chemioterapii. Tak wspominają 
ten czas: 

-„ …Po upływie trzech tygodnie (od operacji, przyp.R.P.) zaczęłam 
chemioterapię dożylną, cztery cykle co 21 dni. Po drugiej chemii wypadły mi włosy. 
W dzień wigilii odważyłam się zgolić pozostałą resztę. Pomogła mi córka. Był to 
straszny widok, długo nie miałam odwagi spojrzeć w lustro.(…) Najgorzej 
wspominam drugą, po niej czułam się najgorzej. Było mi niedobrze, bolała mnie 
głowa i po powrocie do domu wymiotowałam. Czułam się coraz gorzej. Nie mogłam 
się podnieść z łóżka, myślałam, że umieram…”; 

- „Potem chemioterapia, którą zniosłam strasznie. Przez cały ten okres 
depresja, brak apetytu, mdłości, wypadanie włosów. Byłam łysa i wyglądałam 
okropnie. Dodatkowo bolała mnie ręka i rana pooperacyjna. Ból, ból i jeszcze raz 
ból”; 

- „Najcięższe uciążliwości odczuwałam w związku z raną po mastektomii. Nie 
dość, że musiałam się przyzwyczaić się  do braku piersi to jeszcze trzeba było 
pokonać dolegliwości fizyczne – zmiany opatrunku, ściąganie przez lekarza płynu  
z rany pooperacyjnej. (…) Chemioterapię przechodziłam bardzo ciężko – silne bóle 
żołądka, wątroby, czułam się jakbym wypiła wszystkie środki chemiczne  
w laboratorium. I cały czas ten okropny ból brzucha. Ten najintensywniejszy ból 
utrzymywał się przez trzy dni….” 

-„Po operacji dostałam chemioterapię w sześciu cyklach – jedną co trzy 
tygodnie. Samopoczucie było okropne. Po pierwszej chemii wypadły mi włosy, po 
każdej kolejnej dostawałam uczulenie na cały ciele. Najbardziej upokarzające było 
to, że dodatkowo wypadły mi brwi, nie miałam włosów ani brwi! Później miałam 
radioterapię, dostałam 30 lamp. Tam uświadomiłam sobie, że ludzie są o wiele 
bardziej cierpiący i chorzy….”. 

Jak widać wszystkie badane mają negatywne doświadczenia w sferze fizycznej 
wynikające z operacji i leczenia pooperacyjnego. Cierpienie fizyczne nierozerwalnie 
wiąże się z bólem somatycznym, i jego właśnie doświadczyły badane. Ból ze 
względu na wielowymiarowy charakter jest chorobą samą w sobie. Wymaga więc 
leczenia wielokierunkowego – leczenia bólu. Takiej terapii u badanych kobiet jednak 
nie podjęto. 
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Badane kobiety nie poddały się rekonstrukcji piersi, wiązało się to z lękiem 
przed kolejną operacją i bólem, którego już wcześniej doświadczyły: 

-„Z dwóch względów: po pierwsze bardzo się bałam bo wiedziałam, że jest to 
operacja bardzo bolesna. Po drugie stwierdziłam, że w moim wieku jest mi 
niepotrzebna. To kolejne cierpienie…” 

-„Na rekonstrukcję się nie zdecydowałam. Mimo, że w kontaktach intymnych 
jest to dla mnie pewnego rodzaju problem, ale nie byłam na tyle odważna. Chyba 
nie miałabym sił na kolejną operację” 

-„ Może na początku parę myśli mi na ten temat przebiegło. Ale wolałam 
zostawić wszystko tak jak jest. Fakt, że proteza doskwiera i w ogóle. Ale nie 
wiedziałam jak będzie po operacji, wiedziałam za to, że to już nie będzie moja pierś 
naturalna. Wolałam nie ryzykować” 

-„ Ja nawet się nad tym nie zastanawiałam, ponieważ to nie było dla mnie 
ważne. Najważniejsze było to że odbyło się bez radio i chemioterapii. I za to Bogu 
dziękowałam, a pierś, trudno, trzeba się oswoić z jej brakiem”. 

Jak widać z przytoczonego materiału  nieodłącznym towarzyszem kobiet 
cierpiących na raka piersi, zarówno w czasie leczenia jak i po nim jest ból 
somatyczny. Każda z n ich radziła sobie z nim na swój sposób, oswajała go bądź 
wypierała ze świadomości, co nie jest takie proste, a zależy od poziomu bólu  
i indywidualnej odporności na niego. 

 
Psychiczne funkcjonowanie kobiet po mastektomii  
Do przykrych reakcji uczuciowych, pojawiających się po postawieniu diagnozy 

można zaliczyć lęk, gniew, przygnębienie. 
Lęk, podobnie jak ból, pełni funkcję ostrzegawczą, pobudza do działania, ale 

może także paraliżować wszelkie racjonalne działania chorego. Podobnie gniew, ale 
niekontrolowany może przerodzić się w agresję skierowaną ku sobie lub bliższemu 
bądź dalszemu otoczeniu. Przykrą reakcją, pojawiającą się po postawieniu diagnozy 
choroby nowotworowej jest przygnębienie, które może przybierać takie formy jak: 
płacz czy pesymistyczne sądy o sobie i świecie. Może także pojawić się ogólne 
spowolnienie przy wykonywaniu codziennych czynności, zgarbienie, zamknięta 
postawa, spuszczone oczy, smutny wyraz twarzy, a także utrata zdolności do 
cieszenia się, utrata zainteresowań, trudności w skupieniu uwagi i inne. 
Przygnębienie może także przybrać charakter dobrego, ponieważ może być 
wstępem do przystosowania się do choroby poprzez żal i stopniowe 
przyzwyczajanie się do utraty ważnych wartości oraz złego, gdy pogłębia się 
nieprzystosowanie chorego do swojego stanu18. Dlatego tak ważne jest udzielanie 
pacjentowi wsparcia emocjonalnego zarówno przez rodzinę, przyjaciół, a także 
personel medyczny. 

-„(…)W tym momencie świat mi się zawalił. Cała powrotną drogę do domu 
płakałam. Ale w sercu tliła się nadzieja, że biopsja nie potwierdzi diagnozy lekarza” 

- „Potrzebowałam paru chwil, aby zostać sama ze swoimi myślami. Siedziałam 
sama w pokoju, mąż był w pracy i czułam jak po policzku spływa mi najpierw jedna 
łza, potem druga i kolejna…Nie wiem dlaczego, ale czułam lęk przed diagnozą. 

                                                           
18 Więcej na ten temat w: E.Jundziłł, R.Pawłowska, Pedagog wobec wolontariusza hospicjum…, op.cit., 
s. 80- 92 
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Okazało się, że ten guzek to jednak rak, to był szok, niedowierzałam własnym 
uszom” 

-„(…)Ta obawa i lęk były chyba najgorsze. Jest to ogromny sprawdzian dla 
psychiki. Na początki choroby jest ogromny strach, wręcz paraliżujący. Później 
stopniowo ustępuje, w momencie, kiedy zaczyna się spotykać ludzi, którzy pokonali 
chorobę!” 

-„ W momencie diagnozy towarzyszyły mi chyba wszystkie negatywne emocje, 
jakie są. Myślałam, że to koniec wszystkiego, żer będzie tylko gorzej i gorzej…Byłam 
załamana, myślałam, że umrę”(…) A ja czułam strach i przerażenie. Wiele nocy 
przepłakałam, i jedna myśl, że nowotwór to przecież śmierć! Ogarnęła mnie 
prawdziwa fala strachu. W tej chorobie cierpienie psychiczne jest większe aniżeli 
fizyczne. Jednak z pomocą rodziny udało mi się z tego wyjść!”. 

W trakcie leczenie uczucie strachu, lęku i gniewu ustępowało miejsca woli walki 
o siebie, o swoje zdrowie, bo każda z tych kobiet miała dla kogo żyć, byli partnerzy, 
dzieci i dalsi członkowie rodziny, którzy czekali na ich powrót do zdrowia i do rodziny.  

- ”Wiarę w pozytywne finał tej sytuacji rozbudzali we mnie także ludzie chorzy 
na nowotwory, a dalej normalnie funkcjonujący, pracujący, żyjący… Pomyślałam, 
dlaczego ze mną ma być inaczej? Nie miałam innego wyjścia jak przełamać 
wewnętrzne opory(,,,) Później miałam radioterapię. Tam uświadomiłam sobie, że są 
ludzie bardziej chorzy, cierpiący… to było jak kropka nad i i ostatecznie mnie 
zmobilizowało do walki z chorobą, muszę walczyć, koniec użalania się…. Mam dla 
kogo żyć, muszę żyć!” 

-„ Cieszę się z każdego dnia. Choroba spowodowała, że bardziej doceniam 
zdrowie. Chociaż czasami powraca obawa i lęk przed nawrotem choroby. Jednak 
żyję nadzieją, że wszystko będzie dobrze!” 

-„ Pomocny okazał się powrót do pracy. Wiem, że lęk przez nawrotem będzie 
mi towarzyszył zawsze, dostałam jednak drugą szansę, żyje i chcę ją w pełni 
wykorzystać. Po takich doświadczeniach docenia się wszystko, co się ma, czas 
wolny spędzam jak lubię: czytam, i raczej nie czuję, że przez mastektomię muszę 
sobie czegoś odmawiać” 

-„ Należy korzystać póki jest dobrze i cieszyć się każdym dniem, po co martwić 
się na zapas. A jak miałoby być źle, to jeszcze zdążę się zamartwić…” 

-„ Jestem zadowolona i szczęśliwa, że okazało się to wszystko u mnie tak 
niegroźne. Jestem na emeryturze i cieszę się że mogę patrzeć jak rosną moje wnuki. 
Już tak długo jest dobrze, więc mam nadzieję, że rak odpuścił…że jestem 
wyleczona” 

-„Obecnie bardziej niż kiedyś cenię sobie moje zdrowie, wiedząc, że jest bardzo 
kruche. Dzisiaj już zapomniałam o wstydzie, czuję się jak przed mastekromią. To jak 
postrzegam siebie w dużym stopniu zależy ode mnie – wiem to. Ale mimo wszystko 
jest ciężko!”. 

Przytoczone fragmenty wypowiedzi wskazują na fakt, że jakość życia kobiet po 
mastektommi w niewielkim stopniu obniżyła się. Są pełne optymizmu, pogodziły się 
z losem i dalej walczą o siebie. Są spokojniejsze, nie czują się gorsze od innych 
kobiet. Jednak obawa przed nawrotem choroby towarzyszy wszystkim badanym, 
gdyż zdają sobie sprawę z nieprzewidywalności chorób nowotworowych, mimo to 
realizują się w dalszym ciągu zawodowo, rodzinnie, inwestują także w siebie. 
Podsumowując można zwrócić uwagę na fakt, że takie emocje jak: strach, lęk, 
obawa towarzyszyły kobietom przede wszystkim na etapie diagnozy i leczenia, 
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później pojawiała się nadzieja, akceptacja, wiara, ale również w różnym stopniu 
nasilenia obawa przed nawrotem choroby. 

 
Społeczne funkcjonowanie kobiet po mastektomii 
Bardzo ważna dla chorego jest rodzina, i to zarówno w momencie postawienia 

diagnozy, leczenia czy zdrowienia. Choroba partnera zagraża bytowi materialnemu 
rodziny, zakłóca atmosferę rodzinną, stąd podświadome lub świadome żale  
i pretensje do chorego Jest także ciężkim doświadczeniem dla dzieci, ponieważ cofa 
je do okresu dzieciństwa i młodości, potęguje poczucie winy w stosunku do chorego 
rodzica, obala autorytet rodzica, zrzuca z piedestału roli ojca czy matki do roli 
chorego, kłopotliwego człowieka19. 

-„Gdyby nie rodzina nie wiem jakbym to wszystko przeszła. Od samego 
początku była dla mnie wsparciem. Czułam, że są blisko, że mogę na nich polegać. 
Chociaż wiem, że byli przerażeni tą sytuacją, ale starali się to ukrywać” 

-„Moja rodzina jest kochana. Dzięki mężowi i córkom udało mi się przez to 
przejść. Wspierali mnie jak tylko potrafili. Nie musiałam się martwić o pieniądze, mąż 
pracuje i na podstawowe potrzeby wystarczało.” 

-„ Co najważniejsze nie można się poddać, są dzieci, jest mąż, jest rodzina. 
Serce mi pękało jak widziałam jak cierpią moje dzieci, było im również bardzo ciężko. 
Nie do końca rozumiały, co się ze mną dzieje, ale bardzo się o mnie martwiły. 
Musiały przez to przejść razem ze mną. W czasie choroby miałam duże wsparcie od 
rodziny, dzieci, męża, także od rodzeństwa i przyjaciółek, którzy byli ze mną i mnie 
wspierali jak tylko potrafili. O chorobie zawsze mówiłam otwarcie. Nigdy nie 
ukrywałam, że jestem chora” 

-„Wspaniale zachował się mój mąż, bał się tak samo jak ja, ale starał się tego 
nie okazywać. Rodzina od początku o wszystkim wiedziała, wspierali mni i pomagali” 

-„Jeśli chodzi o  rodzinę to cały czas mnie wspierali, trwali przy mnie w 
najtrudniejszych momentach. To największe wsparcie….Wiedziałam, że mogę na 
nich liczyć, dlatego też nie ukrywałam choroby od samego początku”. 

Wszystkie kobiety biorące udział w badaniach mogły liczyć na wsparcie rodziny, 
dzieci, rodziców, kuzynów. Było ono niezwykle potrzebne i motywujące do walki z 
chorobą. Przeświadczenie, że jest się dla kogoś ważnym dodawało sił do 
pokonywania trudności, szczególnie w procesie leczenia i zdrowienia. Poza rodziną 
badane wspierały także przyjaciółki, koleżanki z pracy i inne osoby z ich otoczenia. 
       -„Mogłam liczyć na wsparcie zarówno przełożonych jak i koleżanek. 
Otrzymałam lżejszą pracę, a mimo to nie odczuwałam, że jestem gorszym 
pracownikiem (…) no i wróciłam do koleżanek, bo takie siedzenie w domu na dłuższą 
metę też mi nie pomagało” 

-„Pomocny okazał się również powrót do pracy. (…) Znajomi także okazali mi 
dużo serca. Dzięki temu moje kontakty społeczne teraz są rewelacyjne, jak to mówią: 
prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie” 

-„Dodające otuchy były też sytuacje, gdy spotkałam na swojej drodze ludzi 
chorych na raka. Przyglądałam się ich sytuacji: żyli pracowali, rozwijali swoje pasje, 
tliło we mnie nadzieję że ze mną będzie podobnie. W czasie choroby miałam duże 
wsparcie od rodziny, rodzeństwa, przyjaciółek, którzy byli ze mną i mnie wspierali 
jak tylko potrafili.” 

                                                           
19 por. A.Kępiński, Poznanie chorego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, s. 65 
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-„Jestem otoczona przyjaciółmi, życzliwymi ludźmi, na których mogę liczyć, 
zawsze polegać – zero stresu. Okazywali mi wsparcie nie tylko w chorobie, ale 
również po, gdy miałam złe dni, nie miałam ochoty na spotkania, rozumieli mnie i nie 
narzucali się. Za to im wszystkim dziękuję i jestem wdzięczna” 

-„ W ogóle mam wrażenie, że trafiłam na wspaniałych ludzi, także lekarzy, 
pielęgniarki, po prostu cudowni ludzie”. 

Wszystkie badane kobiety mogły liczyć na wsparcie najbliższych, zwracały 
także uwagę na przyjaciół i koleżanki, pozytywnie wypowiadały się także o personelu 
medycznym.  Wsparcie to powodowało, że kobiety odczuwały komfort psychiczny, 
jakże ważny przy zmaganiu się z chorobą nowotworową.  

Reasumując należy zwrócić uwagę na fakt, że choroba nowotworowa 
występuje w trzech wymiarach: organicznym, psychicznym i społecznym. Wymiar 
organiczny wskazuje na zmiany, jakie zaszły w organizmie pod wpływem działania 
czynnika chorobotwórczego; psychiczny dotyczy zmian w psychice człowieka, ulega 
zakłóceniu proces zaspokajania takich potrzeb jak: miłości, bezpieczeństwa, 
kontaktu społecznego, uznania, szacunku, samorealizacji, sukcesu. Zmiany te 
zależą od tego jak pacjent postrzega swoją chorobę, jak się w niej odnajduje. Wymiar 
społeczny odnosi się do miejsca i roli osoby chorej w grupie społecznej – rodzinie, 
rówieśników, zakładzie pracy. Jeśli chory jest w stanie wypracować sobie techniki 
radzenia sobie z nowymi sytuacjami i twórczo uczestniczyć w pełnieniu różnych ról 
społecznych, wówczas ma szanse na dalsze satysfakcjonujące życie. 
Przedstawione sylwetki badanych kobiet pozwalają sądzić, że w ich przypadku tak 
się stało. Zarówno ich siła wewnętrzna jak i wsparcie rodziny pozwoliły na pokonanie 
choroby i odnalezienie się w nowej pochorobowej rzeczywistości, mimo, ze żadna  
z nich nie szukała wsparcia w Klubach Amazonek.  

 
Streszczenie 
Autorka pokazuje sytuację kobiet doświadczających choroby nowotworowej – 

raka piersi. Opisuje ich funkcjonowanie w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej. 
Treści teoretyczne uzupełnia fragmentami wypowiedzi kobiet, w którymi 
przeprowadzono wywiady. 

 
Słowa kluczowe: choroba, rak piersi, sfera fizyczna, sfera psychiczna, sfera 

społeczna 
 
Summary 
The author shows the situation of women who go trough neoplasm illness – the 

cancer of  chest. She descriptions their work in physical, mental and  social life. The 
theory is completed by expressions of women who give the interview.  

 
Keywords: illness, the cancer of chest, physical area, mental area, social area 
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Elżbieta JUNDZIŁŁ 
Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku 

 
FUNKCJONOWANIE DZIECKA Z ZESPOŁEM FAS W RODZINIE ADOPCYJNEJ 

 
 

1. Charakterystyka zaspołu FAS 
Problemtyka zespołu FAS jest złożona i z punktu widzenia badacza bardzo 

ciekawa. Na wstępie należy wyjaśnić pojęcie czynnika teratogennego do nich 
bowiem zalicza się zespół FAS. Czynniki te zaburzają rozwój potomstwa w trakcie 
życia płodowego i powodują wrodzone upośledzenia, zwane są teratogennymi , co 
tłumaczono z greckiego na „robiący potwory” Oddziałując na płód mogą one 
wywołać zaburzenia funkcjonowania, opóźnienie wzrostu, anomalie rozwojowe czy 
śmierć płodu. Większość z nich wywołuje tylko niektóre z wymienionych skutków Do 
tej grupy nie należy alkohol, ponieważ może on wywołać wszystkie z wymienionych 
objawów1. 

Picie alkoholu przez kobiety prowadzi do psychospołecznych następstw takich 
jak: zaburzenia zachowania, utrata zainteresowań, zaburzenia nastroju, 
wykluczenia, przestępstwa, depresje2. Alkohol klasyfikowany jest też jako teratogen 
neurobehavioralny, czyli należący do specyficznej grupy teratogenów mogących 
powodować uszkodzenia mózgu. Alkohol jest jedyną przyczyną wywołującą FAS. 

Fetal Alcohol Syndrom to zaburzenie , jakie pojawia się u dzieci jako rezultat 
spożywania przez ciężarną matkę alkoholu. Dzięki barierze łożyskowej dziecko  
w łonie matki jest chronione przed szkodliwym wpływem wielu czynników 
toksycznych i zarazków, niestety nie dotyczy to cząsteczek alkoholu, które bez 
problemu przenikają przez łożysko matki. W efekcie po około 40 minutach od 
spożycia alkoholu przez matkę jego stężenie u płodu jest zbliżone do stężenia 
alkoholu we krwi matki. Najbardziej narażony jest mózg dziecka i już w tracie ciąży 
może on zostać trwale uszkodzony. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku, 
kiedy alkohol spożywa karmiąca matka.  

Pierwsze badania odnośnie wpływu alkoholu na płód przeprowadziła Dora 
Papara Nicholson w 1957 roku na ciężarnych świnkach morskich. Badaczka 
zauważyła, że nowonarodzone świnki mają niska wagę urodzeniową, trudności  
z przemieszczaniem się, ssaniem i jedzeniem3.  Paul Lemoine, na podstawie 
trzydziestoletnich badań, przedstawił dokładny opis skutków alkoholu na płód oraz 
długotrwałe efekty prenatalnej ekspozycji na alkohol. Na tej podstawie opracował 
pierwszą charakterystykę dzieci matek alkoholiczek. Zwrócił uwagę  na specyficzne 
rysy twarzy ( płaskie czoło, mały zadarty nos, wąska górna warga, płaskie policzki, 
małożuchwie, deformacja uszu, małogłowie, niska waga urodzeniowa). Obserwując 
losy swoich podopiecznych zauważył także, że problemy umysłowe nasilały się 

                                                           
1 J. Klimczak, Fetal Alcohol Syndrome, (w:) Alkoholowy zespół płodu, pod red. M. Banach, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2011, s. 147. 
2  M. Banach, Z.Konieczna ,Świadomość kobiet dotyczących zagrożeń związanych z piciem alkoholu  
w czasie ciąży,(w:) M.Banach, T.W.Gierat, (red.) Z zagadnień profilaktyki zagrożeń społecznych, 
Wydawnictwo MTM,  Kraków 2010, s. 38. 
3 M.Klecka, Fascynujące dzieci, Wyd. św. Stanisława Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2007, s. 17. 
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bardziej w wieku dorosłym. Badania tego naukowca stały się krokiem milowym  
w badaniach nad wpływem alkoholu na nienarodzone dziecko4.  

Terminu FAS po raz pierwszy użyto w 1973 roku. Wyróżniono wówczas trzy 
główne kategorie nieprawidłowości spotykane u dzieci dotkniętych tym zespołem: 

 prenatalne i postnatalne spowolnienie rozwoju fizycznego, wyrażanego 
poprzez długość i masę ciała oraz obwód głowy 

 nieprawidłowy rozwój ośrodkowego układu nerwowego OUN, 
upośledzenie funkcjonowania intelektualnego i społecznego 

 zespół ściśle określonych anomalii w obrębie twarzy, dysplastyka twarzy 
wraz z bardziej zmiennymi nieprawidłowościami budowy kończyn i serca5. 

Do dzisiaj te kryteria, choć udoskonalone, zawierają tę samą triadę czynników 
klinicznych.  

Alkohol spożywany przez matkę w poszczególnych okresach ciąży wpływa na 
rozwój płodu w różnych fazach jego rozwoju. I tak w I trymestrze uszkodzeniu ulega 
mózg, organy wewnętrzne, serce, wątroba, a w niektórych przypadkach może dojść 
do poronienia; w II trymestrze alkohol zagraża poronieniom, osłabia rozwój mózgu, 
a ponadto uszkodzone zostają komórki mięśni, skóry, gruczołów i kości;  
W III trymestrze alkohol może prowadzić do opóźnienia przyrostu wagi dziecka, 
przedwczesnego porodu, a także wpływa na rozwój poznawczy, koncentrację uwagi 
i myślenie przyczynowo-skutkowe. 

Najcięższą formą uszkodzenia jest FAS , czyli alkoholowy zespół płodowy, 
oznacza on zespół wad wrodzonych zarówno somatycznych jak i neurologicznych 
wywołanych na skutek prenatalnej ekspozycji na działanie alkoholu. Do najbardziej 
charakterystycznych objawów można zaliczyć: 

 anomalie w budowie twarzy, dysmorficzny wygląd, krótkie szpary 
powiekowe, opadające powieki, szeroko rozstawione oczy, zadarty mały 
nos, brak rynienki nosowej, wąska górna warga, brak czerwieni wargowej, 
wolniejszy rozwój środkowej części twarzy, mała, słabo rozwinięta 
żuchwa, nisko osadzone uszy, krótka szyja, niedorozwój płytki 
paznokciowej u rąk i nóg, anomalia stawów i kości; 

 spowolniony rozwój fizyczny przed i po urodzeniu, pojawiają się 
opóźnienia wzrostu, niska waga urodzeniowa, mała głowa, niski wzrost  
i waga w stosunku do wieku; 

  występują objawy wynikające z uszkodzenia ośrodkowego układu 
nerwowego, które objawiają się przez: zaburzenia sensoryczne, trudności 
z odbieraniem bodźców, w tym też głodu, pragnienia, bólu, trudności  
z poczuciem własnego ciała w przestrzeni, jak również zrozumienie 
kierunków, występuje tak zwana nadwrażliwość lub niedowrażliwość na 
bodźce, nieprawidłowe odczucia wzrokowe, słuchowe, smakowe, 
węchowe i dotykowe; 

 zaburzenia uwagi, występują problemy z pamięcią operacyjną, co wpływa 
na słabe zdolności  adaptacyjne; 

 trudności w uczeniu się, występuje deficyt uwagi i pamięci, trudności z 
wykorzystaniem informacji, zaburzeniom ulegają funkcje pamięci 
bezpośredniej, która jest mało wydajna, zaburzona jest integracja 

                                                           
4 Tamże, s. 149. 
5 Tamże, s. 18.  
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posiadanych wiadomości, tworzenie skojarzeń, przypominanie informacji, 
zapominanie, nieprawidłowa percepcja wzrokowa; 

 trudności w rozumieniu pojęć abstrakcyjnych, pojęć matematycznych, 
czasu, pieniądza, kłopoty z organizacją i planowaniem, nieumiejętność 
rozwiązywania problemów, trudności w przewidywaniu, uczeniu się na 
błędach, słaba ocena sytuacji; 

 trudności komunikacyjne i językowe, u małych dzieci ma miejsce 
opóźniony rozwój mowy, trudności w używaniu języka w bardziej 
skomplikowanych kontekstach myślowych, występuje dosłowne 
rozumienie żartów, niezrozumienie intonacji językowych i emocjonalnej, 
złość, radość, smutek oraz twierdzenia pytające, rozkazujące6. 

Pełnoobjawowy FAS stanowi jednak zaledwie 10% wszystkich zaburzeń 
rozwojowych wynikających z działania etanolu, ogólnie noszących nazwę Spektrum 
Alkoholowych Uszkodzeń Płodu FASD. Wyróżniane są jeszcze inne postaci tego 
zespołu, o różnym nasileniu, autorzy również klasyfikują do FAS, ale nadają im inne 
nazwy: 

 FAE – Fetal Alcohol Effect, alkoholowy efekt płodowy, termin ten stosuje 
się do opisu odmiany FAS bez charakterystycznych jego objawów 
zewnętrznych, fizycznych, widocznych deformacji w ciele; 

 PFAS – Partia Fetal Alcohol Syndrome, Częściowy Zespół Alkoholowy 
Płodu. Mówimy w tym przypadku o niektórych spośród fizycznych 
objawów FAS, gdzie osoba może mieć problemy z nauką i odpowiednim 
zachowaniem, co wskazuje na uszkodzenie centralnego układu 
nerwowego CUN; 

 ARBD – Alcohol Related Neurodevelopment Disordes, Poalkoholowe 
Zaburzenia Ukłau Nerwowego, zaburzenia nurologiczne z powodu 
alkoholu. Do głównych objawów zalicza się w tym przypadku problemy  
z nauką, słabą kontrolę impulsów, problemy z pamięcią, koncentracją, 
zachowaniem nieakceptowanym społecznie oraz niewłaściwym osądem 
sytuacji; 

  FARC – Fetal Alkohol Related Condicyions, Poalkoholowe środowisko 
dla Rozwoju Płodu7. 

Oprócz zaburzeń pierwotnych, będących efektem działania alkoholu wyróżnia 
się także zaburzenia wtórne, które są skutkiem braku lub niewłaściwej opieki nad 
dziećmi z syndromem alkoholowym. Zaliczyć do nich można: lęki, złość, 
wycofywanie się, wejście w rolę ofiary bądź prześladowcy, bezrobocie, bezdomność, 
zależność od innych, chęć zadowolenia innych, choroby psychiczne, 
samookaleczenia, depresję, gwałtowne szokujące zachowania, impulsywność, 
konflikty z prawem skłonność do uzależnień8. 

Fundacja FAStryga zwraca uwagę na to, że w Polsce problem FASD dotyczy 
większości dzieci porzuconych i zaniedbanych, przybywających w instytucjach 
opiekuńczych, korzystających z różnych form pomocy organizacji pozarządowych. 
Ogromna liczba niezdiagnozowanych dzieci z FAS trafia do rodzin zastępczych lub 

                                                           
6 T.Jadczak-Szumiło, Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD, Wydawnictwo PARPA, Warszawa 
2008, s. 19-32. 
7 Tamże. 
8 Tamże. 
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adopcyjnych. Rodziny wychowujące dzieci z nierozpoznanym zaburzeniem żyją  
w sytuacji ciągłego stresu i obwiniania siebie za niepowodzenia wychowawcze. 
Natomiast dzieci z FAS wymagają odpowiedniej terapii. Wykorzystuje się w niej 
między innymi następujące metody pracy: 

 Metoda Affoltera – skupia się przede wszystkim na wyzwalaniu 
skutecznego i celowego działania dłoni oraz poznawania własnego 
działania. Terapeuta pomaga programować czynność będąc za osobą,  
z którą pracuje, kładzie swoje ręce na jej rękach, kieruje czynnością,  
a podopieczny ją wykonuje, dzięki czemu może widzieć siebie jako 
sprawcę. Terapeuta używa jedynie dotyku; 

 Metoda Domana – zakłada ona, że do pełnego funkcjonowania służy 
wzrok, słuch, dotyk, ruch, mowa i sprawność rąk. Terapią obejmuje się 
dzieci w jak najwcześniejszym stadium rozwoju, a jej celem jest 
doprowadzenie do tego, aby część nieuszkodzona mózgu podjęła 
zadania uszkodzonej; 

 Metoda Integracji Sensorycznej – jest to zestaw ćwiczeń, który ma 
nauczyć mózg właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne. Terapia 
usprawnia bazowe systemy sensoryczne oraz procesy nerwowe; 

 Metoda Knillów – ma na celu rozbudzanie aktywności oraz działania. 
Dzieci uczą się schematu własnego ciała, stają się sprawcami 
wykonywanych czynności, uczą się spontanicznych form porozumiewania 
się. Dziecko opanowuje umiejętności niezbędne  w codziennym życiu; 

 Metoda A.Peto – obejmuje rehabilitację w zakresie motoryki, gdzie 
przyczyną są uszkodzenia układu nerwowego. Metoda ta wykorzystuje 
terapie zajęciowe, kinezoterapię, logopedię oraz zadania szkolne; 

 Metody relaksacyjne, mające na celu zmniejszenie napięcia psychicznego 
oraz pomoc w zachowaniu wewnętrznej równowagi i wywołanie 
odprężęnia. Używa się w tym celu odpowiednio dobranych bajek, muzyki 
oraz prac plastycznych; 

 Techniki behawioralne – nauka nawyków. Odpowiedniego zachowania 
uczymy dziecko poprzez modelowanie, dawanie przykładu oraz poprzez 
nagradzanie zachowań właściwych i wygaszanie niewłaściwych brakiem 
nagrody 

 Neurostymulacja – przechodzenie z  niższych form funkcjonowania do 
wyższych; 

 Choreoterpia; 

 Muzykoterapia; 

 Hipoterapia; 

 Malowanie; 

 Socjoterapia; 

 Edukacja matematyczna; 

 Terapia zabawą 

 Terapia ruchowa 

 Kinezjologia edukacyjna, inaczej gimnastyka umysłu; 

 Metoda dobrego startu; 

 Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborn; 
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 Metoda Bobathów – charakteryzuje się stosowaniem dużej liczby 
odruchów i specyficzną formą ułatwiania ruchów tak, aby nauczyć dziecko 
samodzielności w życiu codziennym9. 

 
2. Badania własne 
Do badań wykorzystano metodę: studium przypadku, wykorzystując technikę 

wywiadu pogłębionego, który przeprowadzono z matką adopcyjną10. Kobieta  
w chwili badania miała 42 lata, była zamężna od 7, do czasu adopcji małżeństwo 
bezdzietne. Respondentka posiadała wykształcenie wyższe, pracowała jako 
architekt wnętrz w dużej firmie oraz wykonywała także zlecenia prywatne. Mąż 
badanej także posiadał wykształcenie wyższe , zajmował się projektowaniem 
instalacji elektrycznych. Małżonkowie starali się o własne potomstwo przez kilka lat, 
jednakże z pojawiającymi się trudnościami zaczęli myśleć o adopcji. Małżonkowie 
przyjęli do rodziny chłopca, w wieku 6 lat. W momencie adopcji zespól FAS u dziecka 
nie był zdiagnozowany. 

2.1. Uwarunkowania decyzji o adopcji 
„(…)do adopcji dojrzałam po trzydziestce.  Zawsze marzyłam o dużej rodzinie, 

chciałam mieć męża, dzieci dwoje własnych i adoptować jeszcze jedno lub dwoje, 
mieć duży dom, rodzinę no i konia i psa Od dzieciństwa jednak chciałam adoptować 
dziecko, tak chciałam, takie miałam marzenie”. 

Z wypowiedzi wynika, że badana decyzję o adopcji podjęła po trzydziestym roku 
życia, w chwili przysposobienia dziecka miała 37 lat. Potrzeba posiadania 
potomstwa była związana z chęcią pełnienia roli matki, mówiła, że nie chciała 
zaspokoić tylko swojej osobistej potrzeby, chciała stworzyć rodzinę: „bo adopcja to 
była moja inicjatywa, decyzja oczywiście wspólna, ale zdecydowanie moja 
inicjatywa, bo to ja nie miałam biologicznych dzieci, a zawsze chciałam mieć.” Mąż 
badanej posiadał dwoje dzieci z poprzedniego związku.  

 
2.2 Relacje dziecka z rodzicami adopcyjnymi 
„On to jest taki mój Arek, potrzebuje bardzo miłości, ale tak nie tylko czuć, 

okazywać mu muszę bardzo dużo, lubi się do mnie przytulać, co jest bardzo fajne, 
lubi jeszcze ze mną spać gdy tylko męża nie ma w domu, gdy jest to by nie przyszedł 
do sypialni. Oczywiście to taka nasza tajemnica, że on ze mną czasem śpi, wiesz 
nie mogę tego nikomu zdradzić, bo by się wstydził, a ja też lubię gdy zemną śpi”.  
W chwili prowadzenia badań chłopiec miał lat 12, takie zachowanie może świadczyć 
o niezaspokojonej potrzebie związku z matką we wczesnym dzieciństwie.  

Badana opisuje relacje łączące chłopca z nią i jej mężem w sposób 
następujący: „on nie mówi tato do Marka, tylko Marek, do mnie mamo od początku. 
Marek powiedział, że nie ma sensu na niego naciskać, jak nie chce tak mówić to 
niech mówi po imieniu, on przecież i tak wie, że ma innego ojca, mówi mój mąż”. 
Fakt zwracania się po imieniu ma miejsce tylko w odniesieniu do męża badanej,  

                                                           
9 Na temat metod pracy z dzieckiem FAS: M.Banach, Strategie zasady i metody pracy z dzieckiem z FAS 
(w:) Alkoholowy zespół płodu , Teoria, diagnoza, praktyka, pod red. M.Banacha, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2011, s. 308-324; także: L.Konberg, G.Forder, Kinezjologia dla dzieci, Harmonia, Gdańsk 2009; 
M.Bogdanowicz, M.Barańska, E.Jakacka, Metoda dobrego startu, Harmonia Gdańsk 2011; 
M.Bogdanowicz, A.Kasica, Ruch rozwijający dla wszystkich. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki 
Sherborne, Harmonia, Gdańsk 2011 i inne. 
10 Wywiad przeprowadziła Elżbieta Sądowska. 
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w stosunku do innych członków rodziny chłopiec zwraca się zgodnie z pełnionymi 
przez nich rolami „babcia to babcia, wujek to wujek. Paweł mój brat to Paweł, syn 
Marka Mateusz to Mateusz, ciocie to ciocie”. Jak widać dziecko ma specyficzny 
stosunek do ojca, co nie oznacza braku kontaktu z nim czy niechęci: „co do relacji  
z Markiem to mały chyba wyczuł, że ze mną może sobie na więcej pozwolić, on 
generalnie woli towarzystwo facetów, tylko jak mówiłam mąż był bardziej w pracy,  
a ja w domu”. „ On (mąż) bardzo fajnie potrafi z nim (chłopcem adoptowanym) 
rozmawiać, po prostu Marek ma teraz mniej czasu ode mnie dla rodziny, ale taką 
decyzje podjęliśmy. Uważam, że mąż stoi na wysokości zadania jako ojciec, jest mu 
ciężko na pewno, ale nigdy nie słyszę od niego słów wyrzutu”. 

Takie powierzchowne relacje z ojcem mogą zaprocentować w przyszłości tym, 
że Arek także nie będzie potrafił sprostać roli ojca a także odnaleźć się w świecie 
męskim. Poszukuje wzorców do naśladowania i jednym z nich jest syn przybranego 
ojca Mateusz: „W ogóle wiesz faceci dla niego to autorytety największe, największy 
ze wszystkich to Mateusz, on go po prostu uwielbia, to jest dla niego istny idol, to 
jest ktoś! Ma 19lat, traktują się jak rodzeni bracia, mimo ,że Arek wie, że Mateusz to 
nie jest mój syn i Marka, tylko Marka z poprzedniego związku” Z wypowiedzi badanej 
wynika, że chłopiec bardzo potrzebował wzoru mężczyzny, przyjaźni męsko męskiej, 
autorytetu. Niestety nie otrzymywał tego od ojca adopcyjnego. 

 
2.3. Relacje dziecka z innymi członkami rodziny 
Wszystkie bliskie chłopcu osoby: babcia, dziadek, brat respondentki, syn  

z pierwszego małżeństwa ojca zamieszkują razem w jednym domu, stąd możliwość 
codziennych kontaktów. Każda z tych osób ma bliski związek z dzieckiem, 
szczególnie przyrodni brat i babcia. 

Badana oprócz silnych więzi łączących Arka z przyrodnim bratem Mateuszem 
(synem ojca z pierwszego związku), zwraca także uwagę na relację dziecka  
z dziadkami: „Arek uwielbia piec z babcią ciasta  na niedzielę, u mnie w domu mama 
kultywuje pieczenie ciasta na niedzielę, i robienie odświętnego obiadu. Arek uwielbia 
jej w tym pomagać, uwielbia zagniatać ciasto na kruche i wychodzi mu to 
fenomenalnie, co jeszcze….a, pomaga babci sprzątać w kuchni. Babcia uczy go 
także matematyki, ma dużo cierpliwości, nie to co ja! I w ogóle pomaga mu  
w odrabianiu lekcji”. 

Matka badanej była przeciwna adopcji, nie była pewna czy małżonkowie sobie 
poradzą. Pokochała jednak chłopca całym sercem i bardzo pomaga córce w jego 
wychowaniu: „Rodzice bardzo mi pomagają. Ojciec bierze go ze sobą na zakupy, 
wspólnie porządkują garaż i ogród”. 

W momencie pojawienia się trudności wychowawczych z Arkiem to matka 
badanej podtrzymywała ją na duchu, była wsparciem nieocenionym: „To moja matka 
powiedziała mi wprost co o tym myśli, w sposób jasny i konkretny: co z Ciebie za 
matka, że tak myślisz, jakby każdy tak myślał to każda matka oddałaby swoje dzieci 
bo nie daje rady, myślisz że ja dawałam zawsze radę? To uświadomiło mi prawdę, 
że żadna matka nie odda własnego dziecka, dlatego, że ma z nim problem, może 
nawet bym tego nie zrobiła naprawdę, tylko chciałam się mamie pożalić, a ona 
powiedziała mi wprost: Aśka co z ciebie za matka w takim razie, ty dziecko wzięłaś 
czy psa?”. Bardzo mocne słowa matki uświadamiają nam z jakimi problemami 
borykała się badana, jeśli pojawiały się u niej myśli o rezygnacji z adopcji. 
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2.4. Rodzina biologiczna dziecka 
W wypowiedziach badanej pojawia się wątek rodziny biologicznej Areka. 

Chłopiec pamięta swój dom rodzinny, matkę i braci: „O tę panią jakiś czas pytał, 
potem wytłumaczyliśmy mu, że to było tylko na chwilę, tamta rodzina, a teraz jest 
już z nami do momentu aż będzie duży”. „On wie, że mama pije, staramy się nie 
rozwijać tematu, na razie jest ok”.  

Zaniedbania w stosunku do Arka miały miejsce ze względu na chorobę 
alkoholową jego matki biologicznej, a także ojca, co spowodowało ostateczną 
decyzję sądu o odebraniu im praw rodzicielskich do syna. Miała w tej rodzinie 
miejsce patologia jawna, jaką jest zaniedbanie przez nadużywanie alkoholu, czego 
efektem jest obecnie zespół FAS u dziecka jak i inne zaburzenia z nim sprzężone. 

„To, co się dzieje z Arkiem jest wynikiem ewidentnego uzależnienia rodziców, 
czyli tego, ze mama Arka piła w czasie ciąży, chociaż leczyła się też w czasie ciąży, 
starała się, ale jednak piła nadal…potem oczywiście też, aż w końcu straciła dziecko 
i tak to się skończyło. Na szczęście dla niego”.  

 
2.5. Specyficzne dla zespołu FAS trudności szkolne sprzężone z dysleksją 
rozwojową i ADHD 
Arek był wielokrotnie diagnozowany psychologicznie głównie w kierunku 

ADHD, to matka sugerowała, że może to być zespół FAS. „Wiedziałam, że rodzice 
Arka piją, nie wiedziałam, że ma FAS Nie byłam aż tak świadoma jak teraz, nie 
interesowałam się tym, poznałam dziecko, które do mnie przylgnęło, poczułam to 
coś, nie myślałam wtedy o trudnościach”. „O FAS nikt mi nie mówił. Sama nie 
wnikałam w ten temat za bardzo, dopiero o FAS zaczęłam czytać i wnikać w ten 
temat, gdy zaczęły się trudności z dzieckiem. A zaczęły się szybciej niż myślałam”.  

Chłopcu zarówno w przedszkolu jak i w szkole zdarzały się kradzieże. Po 
adopcji rodzice zmienili dziecku szkole i po trzeciej klasie rozpoczęło naukę w szkole 
sportowej. W  obecnej szkole nauczyciele nie wiedzą o FAS i adopcji dziecka. „Nie 
chcę, aby był postrzegany przez pryzmat choroby i adopcji, nie chcę aby był 
traktowany jako ktoś specjalnej troski”. Decyzja matki z punktu widzenia pedagoga 
jest bardzo kontrowersyjna. 

Matka zwraca uwagę na następujące problemy dziecka: „Wiesz, jest u niego 
takie coś, co wiąże się chyba z pamięcią, że on szybko zapomina co powiedział czy 
obiecał, może stąd są te kłamstwa, albo na przykład o coś pyta, odpowiadasz mu,  
a on za chwilę pyta o to samo, albo pyta i nie słucha co mu odpowiadasz i za chwilę 
nic nie wie, dlatego nie lubi uczyć się języków, bo to wymaga skupienia, a on nie 
potrafi się koncentrować. Czasem pomaga mi przy lekcjach z nim mama. Trzeba  
z nim siedzieć, sprawdzać zeszyty, odrobić z nim pracę domową, bo sam nie zrobi, 
trzeba mu wydawać polecenia odnośnie każdej czynności, i takie tam, na dłuższą 
metę to męczące”.  

„Czas to dla niego pewna abstrakcja, zawsze ma czas albo go nie ma, 
zazwyczaj ma czas i potem nie zdąża, nie może się wyrobić, nie potrafi planować 
działania”. 

Wypowiedzi matki potwierdzają typowe dla dzieci z FAS trudności szkolne, 
chłopiec ma też inne sprzężone trudności związane z dysleksją i ADHD, ale jak 
podkreśla matka i psycholodzy nie ma zaburzeń intelektualnych co dobrze rokuje na 
przyszłość.  
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„Tak jak wspomniałam trudności w nauce powodują jego niechęć do szkoły, nie 
ma ambicji wyższych, typu pójdę do liceum. Myślenie abstrakcyjne jest dla niego 
wyzwaniem, tak więc matematyka u niego leży, a dysleksja też oczywiście robi 
swoje, no tak się kręci, jeden deficyt powoduje kolejny, wzajemnie się  nakręcają  
i to wszystko się nawarstwia. Arek nie radzi sobie z emocjami, ale nie wykazuje 
postawy agresywnej wobec kolegów, niszczy jednak przedmioty, zaciska pięści, 
zagryza wargi….”. 

Chłopiec pozytywnie wyróżnia się w sporcie. Matka jest dumna z jego 
osiągnięć, a dla samego dziecka to, że osiąga sukcesy w jakiejś dziedzinie jest 
bardzo ważne, chociaż jest mały cień na jego działalności sportowej: „Jego jedyna 
ambicja to sport, reszta się nie liczy, ale w szkole na zawodach to już inna bajka, 
spala się, przeżywa, nie umie sobie poradzić ze stresem, to wynika z niskiej 
samooceny”. 

 
2.6. Trudności wychowawcze 
Badana dużo mówi o niskiej samoocenie syna:” Wiesz on naprawdę ma coś  

z tym poczuciem własnej wartości, np. jak gdzieś z nim jestem, w sklepie czy gdzieś 
to on wszystkim by ustępował w kolejce, miejsca. Dla mnie to tak wygląda jakby 
chciał się komuś usunąć z drogi, tak, on ciągle schodzi innym z drogi, ma skłonności 
do izolacji, ustępowania wszystkim, tak jakby się bał krytyki, wyśmiania, ma 
zaniżone poczucie własnej wartości ewidentnie. Oczywiście wspieramy go, 
chwalimy, ale… on po prostu funkcjonuje w innym świecie”. 

Arkowi zdarzyły się także ucieczki z domu: „No i były takie zachowania jak 
ucieczka z domu, na krótko, ale był taki epizod, wrócił wieczorem, ale nie umiał 
wyjaśnić, dlaczego uciekł, nie odbierał telefonu, dlaczego nie myślał, że my się 
martwimy, szukamy go, po prostu wyszedł sobie i już. Robi to, na co ma w danej 
chwili ochotę i tyle, nie myśli o konsekwencjach, nie myśli perspektywicznie, nie zna 
wartości rzeczy wcale, pieniądza też nie, dlatego zaczęłam drążyć temat, szukać, 
szukać przyczyny”. 

Oprócz kradzieży i ucieczki z domu dziecko prezentuje też inne zachowania nie 
do końca kontrolowane czy przemyślane takie jak agresja, niszczenie przedmiotów 
i własności, nie poszanowanie własności: „Na przykład porysował ściany w swoim 
pokoju kredkami czy długopisem, biurko też czymś porysował, niszczy szybko buty, 
ubrania, po prostu nie dba o rzeczy. Kiedyś połamał telefon bo coś się w nim 
zepsuło, inny wpadł mu do wanny bo pisał smsy w wannie. W ciągu roku zniszczył 
3 telefony!”. 

Specyficznym dla tego zespołu zachowaniem jest brak dystansu w stosunku do 
osób dorosłych. Dzieci te są bowiem ufne na tyle, że nie maja poczucia zagrożenia, 
czy też wyczucia, że nie z każdym można rozmawiać tak samo. Zmniejszają więc 
dystans w stosunku do dorosłych: ”Co poza tym z takich zachowań ciekawszych, 
które są związane z tym zespołem no np. traktuje nas tak jak siebie, to znaczy dla 
niego nie ma bariery to dorosły to ja, jak ci to powiedzieć, na przykład pyta nas gdzie 
idziesz? A kiedy będziesz? Z kim idziesz? Weź mnie ze sobą. Nie widzi różnicy 
między sobą a nami. Podobnie zachowuje się w stosunku do dziadków”. 

Arek potrzebuje ciągłego wsparcia i kontroli, nie może pozostać sam w domu, 
ponieważ potrafi zrobić rzeczy nieprzewidywalne, ma też zaburzone poczucie czasu 
co z pewnością bardzo mu to utrudnia normalne funkcjonowanie. „Oprócz tego 
cechuje go też zmienność nastroju, cieszy się z czegoś, a za chwilę jakaś bzdura 
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może doprowadzić go do płaczu, przejmuje się wszystkim za bardzo, u niego nie ma 
pośrodku, zawsze coś się dzieje bardzo mocno, albo pomija to w ogóle, zależy, co 
to jest, to, co w szkole jest, to nieważne, jedynki, no to co? jakieś uwagi no to co? 
Takie rzeczy są nieważne”. 

Jeśli chodzi o kontakty Arka z rówieśnikami nie są one prawidłowe. Jak już 
wspomniałam chłopiec dopuszczał się kradzieży w szkole i istnieje obawa, że mogą 
się powtórzyć. Ma skłonności do izolacji i nie wchodzi w bliższe relacje z kolegami  
z klasy. 

Badana kobieta, jak każda matka myśli o przyszłości swojego syna. 
„Chciałabym aby nie czuł się gorszy od innych, napiętnowany. Mam nadzieję, że 
nasza praca z nim pomoże mu funkcjonować w świecie na tyle normalnie, ze będzie 
miał punkt odniesienia zawsze do nas, wsparcie zawsze od nas, bez względu jak 
potoczy się jego życie w przyszłości. Chciałabym, aby skończył szkołę, miał dobry 
zawód, nigdy nie poszedł w ślady swoich biologicznych rodziców. Żeby udało mu się 
być szczęśliwym normalnym człowiekiem, bo jest fajny mimo tych trudności, jest 
dobrym dzieckiem, nie jest złośliwy, nie jest zły, ma tylko pewne ograniczenia” 

W tej wypowiedzi matki adopcyjnej widać zarówno obawy jak i nadzieję. Chce 
dla dziecka szczęścia, zwraca uwagę na wartości podstawowe w życiu, istotne dla 
każdego człowieka. Ważna jest też deklaracja o wspieraniu syna w każdej sytuacji.  

Przedstawione tutaj, chociaż w sposób bardzo skrótowy, wyniki badań 
pozwalają na zarysowanie obrazu funkcjonowania dziecka z zespołem FAS  
w rodzinie adopcyjnej. Należy podkreślić tutaj fakt nieświadomości przyjęcia do 
rodziny dziecka z zespołem FAS, co w przyszłości, w wyniku pojawiających się 
trudności, skutkowało nawet myślami o rozwiązaniu adopcji. Dlatego tak bardzo 
ważna jest wczesna diagnostyka, aby przyszli rodzicie podejmując decyzję o adopcji 
zrobili to świadomie, nie narażając siebie i dziecka na stres związany np.  
z emocjonalnym odrzuceniem.  

 
Streszczenie 
Autorka charakteryzuje dziecko z zespołem FAS. Na podstawie analizy treści 

zawartych w wywiadzie z matką, pokazuje jak funkcjonuje dziecko z zespołem FAS 
w rodzinie adopcyjnej. 

 
Słowa kluczowe: FAS, rodzina, trudności wychowawcze, rodzina adopcyjna 
 
Summary 
The autor characterizations the child with Fetal Alcohol Syndrom. Then, on the 

graund of interview with mother, she shows how the child with FAS functions in 
adoptive family. 

 
Keywords: Fetal Alcohol Syndrom, family, educational problems, adoptive 

family 
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PRZEKLEŃSTWA I WULGARYZMY W PERCEPCJI STUDENTÓW 
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Kompetencje komunikacyjno-językowe to jedne z ważniejszych umiejętności 
budujących relacje interpersonalne, wspierających karierę i rozwój osobisty 
człowieka.  
Kompetencje społeczne, w których zakres wchodzą kompetencje komunikacyjne to 
„zdolność rozpoznawania i regulowania własnych i cudzych emocji, mająca na celu 
takie zaadaptowanie uczuć, aby służyły kierowaniu myśleniem i działaniem”1. 
Wyrażanie swoich myśli i adekwatne do nich ujawnianie emocji są wyznacznikiem 
dojrzałości intelektualnej i emocjonalnej. „Świadome i celowe posługiwanie się 
językiem we wszelkich sytuacjach komunikatywnych” definiuje kulturę języka, która 
obejmuje umiejętność mówienia i pisania zgodnie z przyjętymi w danej społeczności 
normami językowymi2.  

W opinii językoznawców największym zagrożeniem dla języka polskiego są 
wulgaryzmy, z którymi stykamy się nie tylko w mowie potocznej. Badacze tego 
zjawiska wskazują, że polszczyzna zna wulgarne słowa od zawsze. Stosowały je nie 
tylko osoby niewykształcone i źle wychowane, ale i „przedstawiciele warstw jak 
najbardziej oświeconych, wyróżniający się i dostateczną wiedzą, i rozwiniętą 
świadomością językową, i dobrym gustem”3. Współczesne społeczeństwo znacznie 
podniosło poziom tolerancji dla słów wulgarnych czy agresywnych, używanych  
w wielu miejscach publicznych. Można je usłyszeć w tramwaju, na ulicy, w szkole,  
w miejscu pracy, a także w mediach.  

Wulgaryzm to „jednostka leksykalna, za pomocą której mówiący ujawnia swoje 
emocje względem czegoś lub kogoś, łamiąc przy tym tabu językowe”4, jest 
nieakceptowana przez ogół użytkowników języka „ze względu na swą ordynarność, 
nieprzyzwoitość albo wyraźną przynależność do języka grupy społecznej uznawanej 
za niższą”5. A osoba  stosująca wulgaryzmy łamie konwencję kulturową, która 
obowiązuje w danej zbiorowości, ale również pośrednio konwencję językową6. 

Maciej Grochowski wyróżnia wulgaryzmy referencyjno-obyczajowe, których 
użycie łamie konwencję kulturową, gdyż jednostka taka objęta jest tabu ze względu 
na jej cechy semantyczne i odniesienie przedmiotowe oraz wulgaryzmy systemowe, 

                                                           
1 J. Surzykiewicz, Agresja i przemoc w szkole: uwarunkowania socjoekologiczne, Centrum Metodyczne 
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2000, s. 197. 
2A. Markowski, Kultura języka. (w:)  Nowy słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa, PWN, 2002,  
s. 1650. 
3J. Kowalikowa, O wulgaryzacji i dewulgaryzacji  we współczesnej polszczyźnie, Acta Universitatis 
Wratislaviensis No 3060, Język a Kultura, Wrocław 2008, s.82. 
4 M. Grochowski: Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów. Warszawa 2002, s. 19. 
5 K. Polański (red.) Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław, Warszawa, Kraków 1999. 
6 A. Mróz M. Szulc, Wulgaryzmy wśród studentów a płeć, s.134 
https://www.researchgate.net/publication/284186880_Wulgaryzmy_wsrod_studentow_a_plec 
(pobrano25.01.2020). 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Norma_j%C4%99zykowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Markowski_(j%C4%99zykoznawca)
https://www.researchgate.net/publication/284186880_Wulgaryzmy_wsrod_studentow_a_plec
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które objęte są tabu językowym ze względu na ich cechy formalne, niezależnie od 
ich właściwości semantycznych i kontekstu użycia7. Wulgaryzmy pełnią funkcję 
ekspresywną (rozładowywanie napięcia, wyrażanie emocji, znoszenie dystansu 
między nadawcą i odbiorcą), funkcję impresywną (wzmacnianie komunikacji), 
funkcję perswazyjną (przypodobanie się odbiorcy) oraz funkcję ludyczną 
(rozbawianie odbiorcy).8 Wyraz wulgarny może być użyty jako: zwrot bezpośredni, 
przerywnik,  przekleństwo, wyzwisko, ogólne wyrażenie złości, zdenerwowania, 
frustracji, dobitne podkreślenie złości, zdenerwowania, frustracji oraz użycie 
słownikowe9. 

Niektórzy zamiennie stosują pojęcia wulgaryzmy i przekleństwa, choć zdaniem 
M. Grabowskiego są to pojęcia semantycznie niezależne i żadne z tych pojęć nie 
implikuje drugiego. Przekleństwa to „jednostka leksykalna, za pomocą której 
mówiący może w sposób spontaniczny ujawniać swoje emocje względem czegoś 
lub kogoś, przy czym nie przekazywana jest żadna informacja”10. Badacze 
wyróżniają przekleństwa wartościujące (ktoś przeklina kogoś za coś), 
instrumentalne (ktoś rzuca przekleństwo na kogoś) oraz wyrażeniowe (ciąg 
dźwięków wyrażające emocjonalne nastawienie nadawcy do rzeczywistości).  

Jadwiga Kowalikowa wskazuje, że z motywami użycia wulgaryzmów wiążą się 
czynniki sprawcze wywołujące konkretne zachowania językowe i wymienia: 

- „upodobanie Polaków do dosadności i rubaszności; 
- moda na zachowania populistyczne, w których mieści się równanie w dół, 

schlebianie niewyszukanym gustom odbiorców; 
- ekspansja polszczyzny potocznej - wulgaryzmy stały się jej istotnymi 

składnikami; 

- realizowanie swoiście pojmowanego prawa do wolności słowa; 
- osłabienie wrażliwości na nieprzyzwoitość czy ordynarność używanych 

wyrazów; 

- nawiązywanie do środowiskowych tradycji (polszczyzna wojskowa); 
- naśladowanie ,,antywzorców”, do których należą również utwory 

literackie”11. 
Autorka zwraca też uwagę, że z motywami łączą się ogólne przyczyn szerzenia się 
wulgaryzmów we współczesnej polszczyźnie, które mają charakter obyczajowy - 
tzw. luzactwo, moda na wulgarne wyrażanie się; psychologiczny - potrzeba 
rozładowywania napięć, chęć identyfikacji z grupą i dowartościowania się, 
upodobanie do określonego rodzaju humoru; kulturowy - dominacja kultury 
popularnej, prymitywizacja języka, ubóstwo słownictwa12. Wśród funkcji 
powszechnie używanych wulgaryzmów wymienia się: wzmocnienie wymowy 
wypowiedzi, groźbę, stwierdzenie faktu, dezaprobatę, złość, zdziwienie, zachwyt, 

                                                           
7 M. Grochowski, Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, Warszawa 2002, s. 20-21. 
8 Tamże s.15. 
9 I. Biernacka-Ligięza,  Kląć na czym świat stoi – analiza wulgaryzmów najczęściej wykorzystywanych  

w języku polskim i angielskim. [w:] G. Habrajska (red.). Język w komunikacji. Łódź, 2001, s. 259. 
10 M. Grochowski, Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, Warszawa 2002, s. 17. 
11J. Kowalikowa, O wulgaryzacji i dewulgaryzacji  we współczesnej polszczyźnie, Acta Universitatis 
Wratislaviensis No 3060, Język a Kultura,  Wrocław 2008, s.85. 
12 Tamże s. 86. 
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potwierdzenie oraz otwieracz, czyli słowo inicjujące wypowiedź lub sygnalizujące jej 
początek, przy czym słowo to nie ma żadnego znaczenia” 13.  
 Natomiast Andrzej Markowski wymienia trzy przyczyny publicznego 
posługiwania się wulgaryzmami: (a) jako przejaw agresywnego stosunku do 
rzeczywistości, służące wywołaniu awantury; (b) jako tani chwyt, służący 
szokowaniu otoczenia wskutek naruszania powszechnego tabu obyczajowego;  
(c) w miarę bezpieczny sposób wyrażenia swojego sprzeciwu wobec czegokolwiek. 
„Najczęściej jednak używanie wyrazów wulgarnych jest prymitywnym dawaniem 
upustu silnym emocjom mówiącego, nad którymi nie potrafi on zapanować”14.  

Według niektórych badaczy współcześnie „wulgaryzmy praktycznie potrafią 
zastąpić każdy czasownik”15. Wzrost tolerancji oraz częstość używania wulgarnej 
mowy potwierdzają badania CBOS. Wynika z nich, że 91% Polaków w wieku 15-50 
lat przyznaje, że zdarza im się przeklinać. Najczęściej język wulgaryzmów 
towarzyszy w sytuacjach wzburzenia emocjonalnego, zdenerwowania, irytacji itp. 
(87%), w sytuacjach stresowych (75%) oraz w przypadku negatywnych zdarzeń, 
losowych wypadków (73%). W miejscach publicznych zdarza się używać 
niecenzuralnych słów co drugiej badanej osobie. Natomiast 42% respondentów 
odpowiedziało, że zdarzyło się zwrócić komuś uwagę w związku z tym, że 
przeklinał16.  

Wulgaryzacja wypowiedzi jest zauważalna w wielu grupach społecznych, ale 
szczególną skłonność przejawiają w tym zakresie ludzie młodzi. Sposób 
komunikowania się i zasięg mody językowej ma podstawowe znaczenie dla grupy, 
ponieważ każda grupa „działa w języku i przez język osiąga wiele swoich celów”17, 
a jednocześnie wywiera presję i powoduje, że jej członkowie przyjmują dany sposób 
mówienia. Wśród czynników mających wpływ na kształtowanie się określonego 
sposobu mówienia na poziomie grupy są: identyfikacja z grupą (używanie modnych 
wyrazów daje poczucie, że przynależy się do grupy), prestiż w grupie (poczucie 
bycie lepszym  z uwagi na sposób mówienia), odróżnianie od innych, nienależących 
do grupy (zaznaczenie odrębności przez język, gesty, zachowanie), wyznaczenie 
więzi grupowej i upowszechnianie wartości grupowych18. 

Kazimierz Ożóg porównał współczesne badania wulgaryzmów wśród młodzieży 
z badaniami przeprowadzonymi w Krakowie w końcu lat siedemdziesiątych  
XX wieku i stwierdził, że można odnotować skokowy wzrost zachowań wulgarnych 
nie tylko wśród licealistów, studentów czy osób młodych z różnych subkultur, ale 
także wśród uczniów szkoły podstawowej19. Szkoła jest szczególnym miejscem 
kontaktu uczniów z wulgaryzmami. Uczniowie najczęściej podawali miejsca 

                                                           
13J. Antczak: Słownik polszczyzny rzeczywistej, czyli jak mówi polska ulica. Same wulgaryzmy. 
https://wroclaw.naszemiasto.pl/slownik-polszczyzny-rzeczywistej-czyli-jak-mowi-polska/ar/c11-728358 
(pobrano 30.01.2020). 
14 A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa, 2005. s. 97–98. 
15 I. Biernacka-Ligięza, Wulgaryzmy a łamanie normy kulturowej, w: J. Miodek (red.) Mowa rozświetlona 
myślą. Świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, Wrocław 1999, s. 179. 
16 K. Ożóg, Uwagi o języku współczesnej młodzieży – między kodem ograniczonym a kodem rozwiniętym, 
SŁOWO. Studia językoznawcze 8 / 2017, s.175. 
17 D. Pankowska, A. Bieganowska-Skóra, Wulgaryzacja języka jako kontekst socjalizacji dzieci  
i młodzieży, Przegląd Badań Edukacyjnych 2/2018, s. 187  http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2018.024  
(pobrano 29.01.2020). 
18 Tamże s. 187 
19 K. Ożóg, Uwagi o języku współczesnej młodzieży – między kodem ograniczonym a kodem rozwiniętym, 
SŁOWO. Studia językoznawcze 8 / 2017, s.175. 

http://wroclaw.naszemiasto.pl/artykul/slownik-polszczyzny-rzeczywistej-czyli-jak-mowi-polska,728358,art,t,id,tm.html
https://wroclaw.naszemiasto.pl/slownik-polszczyzny-rzeczywistej-czyli-jak-mowi-polska/ar/c11-728358
http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2018.024
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znajdujące się poza kontrolą dorosłych - korytarze, boisko, szatnię, toaletę, teren 
przyszkolny, ale niemal połowa słyszała wulgarne słownictwo także w sali lekcyjnej. 
Choć najczęściej ich rówieśnicy posługują się wulgaryzmami (częściej chłopcy), to 
niestety słyszeli je również od dorosłych, zwłaszcza od personelu 
niepedagogicznego: woźnych, kucharek, sprzątaczek, pielęgniarek20. 

Także w środowisku studenckim można usłyszeć słowa uznane powszechnie za 
wulgarne i obelżywe. Mimo, że badani wiedzą, czym są wulgaryzmy i „mają 
świadomość negatywnego związku używania wulgaryzmów z kulturą człowieka, 
jednak tylko część zauważa wyraźne nasilenie się problemu w ostatnich latach.  
O tym świadczą odpowiedzi na pytania diagnozujące emocjonalno-oceniający 
komponent postawy: dla prawie połowy badanych (44%) słyszane wulgaryzmy są 
emocjonalnie neutralne, u 1/5 wywołują rozbawienie. Tylko 1/3 czuła zażenowanie 
lub inne nieprzyjemne emocje, słysząc ordynarne słowa”21. 

Studenci polonistyki zapytani, jakimi powodami kierują się ludzie (a wśród nich 
oni sami), sięgając po wulgaryzmy, wymienili” 
- „potrzebę odreagowania stresu, wyzwolenia się z gorsetu społecznych 

konwenansów; 

- chęć ,,poświntuszenia”, zejścia z poziomu kultury tzw. wysokiej, na którym 
muszą pozostawać na uczelni, do parteru i prozy życia; 

- szukanie jednocześnie mocnych i oszczędnych środków ekspresji nadających 
się do sugestywnego przekazywania uczuć, poglądów, intencji, ocen; 

- zaspokajanie potrzeb ludycznych dzięki traktowaniu słownictwa dosadnego, 
rubasznego i sprośnego jako nośnika humoru; 

- przekora wobec tych, którzy krytykują używanie wulgaryzmów; chęć 
poirytowania ich, po to, by bawić się ich oburzeniem; 

- nonszalancja, demonstrowanie prawa do wolności słowa; 
- hołdowanie modzie na tzw. luz; 
- przejmowanie środowiskowego obyczaju posługiwania się wulgaryzmami z 

obawy przed odrzuceniem; 

- chęć posmakowania tzw. zakazanego owocu; 
- użycie bezrefleksyjne i nawykowe, w którym wyrazy ordynarne i nieprzyzwoite 

nie występują we właściwym sobie znaczeniu lecz pełnią funkcję swoistych 
przerywników, a zarazem operatorów spójności wypowiedzi oraz jawią się jako 
słowa natrętne”22. 
Badania realizowane przez Annę Mróz i Marcina Szulca, wśród studentów 

pokazało, że źródłem używania wulgarnych słów są silne negatywne emocje.  
Większość ankietowanych zadeklarowała, iż nie zastanawia się nad tym, gdy 
posługuje się nieprzyzwoitym słownictwem. Zdecydowana większość studentek 
(77,4%) nie akceptuje wulgarnych słów pod swoim adresem. Podobnego zdania jest 
około 45% badanych studentów. Większości studentów podaje, że nie przeszkadza 
używanie wulgarnych słów w ich towarzystwie, natomiast tylko co trzecia studentka 
odpowiedziała pozytywnie. Kobiety w większym stopniu niż mężczyźni kontrolują 

                                                           
20 D. Pankowska, A. Bieganowska-Skóra, Wulgaryzacja języka jako kontekst socjalizacji dzieci  
i młodzieży, Przegląd Badań Edukacyjnych 2/2018, s. 188.  http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2018.024 
(pobrano 29.01.2020). 
21Tamże s. 188. 
22J. Kowalikowa, O wulgaryzacji i dewulgaryzacjiwe współczesnej polszczyźnie, Acta Universitatis 
Wratislaviensis No 3060, Język a Kultura, Wrocław 2008, s.84. 

http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2018.024
http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2018.024
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używanie wulgarnych wyrazów. Mężczyźni natomiast używają nieprzyzwoitych słów 
znacznie częściej nie tylko wtedy, gdy są emocjonalnie pobudzeni w wyniku gniewu 
czy złości23. 

Także sfera wirtualna nie jest wolna od wulgarnego słownictwa. Piotr i Zuzanna 
Zbróg przeanalizowali wypowiedzi internautów i wyodrębnili następujące cele 
posługiwania się wulgaryzmami: obrażanie innych, wyrażanie stanów 
emocjonalnych, chęć zwiększenia siły oddziaływania wypowiedzi z uwagi na 
większą moc perswazyjną wulgaryzmów, manifestacja pewnych postaw, 
przekonanie, że posługiwanie się wulgaryzmami czyni młodzież „bardziej dorosłą”24.  

Mimo, że ponad połowa Polaków (52 %) przyznaje, że nie akceptuje wulgarnego 
języka, a 40 % stwierdza, że stopień aprobaty przekleństw uzależniony jest od 
okoliczności i kontekstu ich użycia, to jednak dla 12% respondentów używanie 
wulgarnego słownictwa nie jest rażące. Przyznają, że przyzwyczaili się do 
"brzydkich" wyrazów25. 

Wulgaryzmy pełnią rozmaite funkcje komunikacyjne. Służą nie tylko obrażaniu  
i wyrażaniu negatywnych emocji, ale również opisywaniu cech rzeczywistości, które 
uznawane są za pozytywne. Jak wskazują psycholodzy, używanie przekleństw  
w umiarkowanych ilościach można traktować jako mechanizm radzenia sobie ze 
stresem. Podkreślają jednak, że niecenzuralne słowa nie działają, gdy są 
nadużywane i powtarzane. Jeremy Dean uważa, że takimi „specyficznymi” okazjami 
są sytuacja odczuwania bólu, zwrócenie czyjejś uwagi, aby przekonać kogoś do 
naszego punktu widzenia26. Badania wykazały także, iż wulgaryzmy użyte na 
początku lub na końcu mowy znacznie zwiększyły perswazyjność mowy  
i postrzeganą intensywność mówcy, choć nie miały wpływu na wiarygodność 
mówcy27. 
 

Wyniki badań własnych 
Celem podjętych badań własnych było określenie w jakim stopniu używanie 

wulgaryzmów i słów niecenzuralnych jest postrzegane przez studentów oraz jak 
często sytuacja taka ma miejsce w ich otoczeniu. Wybrano grupę studentów 
pedagogiki, z uwagi na specyfikę przyszłego zawodu jaki będą wykonywać oraz na 
ich wpływ na kulturę słowa kolejnego pokolenia i na poziom komunikacji werbalnej 
w szkole. W badaniu realizowanym w styczniu 2020 wzięło udział 122 studentów. 
Ponieważ odsetek studentów w populacji badanej był znikomy (2,2%) uznano grupę 
za jednolitą i nie uwzględniono czynnika płci. Badania zrealizowano przy użyciu 
ankiety własnego autorstwa. 

Wyniki wskazują, że 32% studentów nie zwraca uwagi za wulgaryzmy, 
określają to jako zjawisko normalne. Ponad połowa (56,5%) odpowiada, ze trochę 

                                                           
23 A. Mróz, M. Szulc, Wulgaryzmy wśród studentów a płeć, s.142-143 
https://www.researchgate.net/publication/284186880_Wulgaryzmy_wsrod_studentow_a_plec (pobrano 
25.01.2020) 
24P. Zbróg, Z. Zbróg, Reprezentacja społeczna wulgaryzmów w świetle wypowiedzi polskich internautów, 
http://dx.doi.org./10.17651/SOCJOLING.31.13 (dostęp 22.01.2020). 
25M. Felisiak, Wulgaryzmy w życiu codziennym. Komunikat z badan CBOS. Warszawa 2013. 
26J. Dean, Swearing: 7 Miraculous Effects On The Mind, https://www.spring.org.uk/2016/06/swearing-7-
miraculous-effects-on-the-mind.php  (pobrano 25.01.2020). 
27C. R. Scherer, B. J. Sagarin, Indecent influence: The positiveeffects of obscenity on persuasion, Social 
Influence, Volume 1, Issue 2, 2006. 

https://www.researchgate.net/publication/284186880_Wulgaryzmy_wsrod_studentow_a_plec
http://dx.doi.org./10.17651/SOCJOLING.31.13
https://www.spring.org.uk/2016/06/swearing-7-miraculous-effects-on-the-mind.php
https://www.spring.org.uk/2016/06/swearing-7-miraculous-effects-on-the-mind.php
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im to przeszkadza, ale się z tym godzą i tylko co 9 respondent (11,5%) uważa, że 
jest to zachowanie ordynarne (nie mogę tego ścierpieć).  

 
Wykres 1. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Studenci najczęściej spotykają się z wulgarną mową w sferze publicznej 

(68,8%), dalej w sferze prywatnej (19,7%) i  sferze wirtualnej (11,5%). 
Na pytanie, czy w otoczeniu studenckim słyszysz wulgaryzmy 48,4% 

odpowiedziało, że często i prawie tyle samo respondentów uznało, że tylko czasami 
(44,3%) słyszy niecenzuralne słowa. Co czternasta osoba (7,3%) odpowiedziała, że 
rzadko rejestruje takie słowa.  

Najczęstsza przyczyną używania słów wulgarnych jest według studentów złość 
(23,8%), chęć wzmocnienia przekazu, podkreślenie fragmentu wypowiedzi (18,4%) 
oraz upust emocji (14,6%). W dalszej kolejności respondenci wymienili chęć 
zwrócenia na siebie uwagi (10,8%), stres (9,7%), popisywanie się (8,9%), frustracja 
(7,7%). Na niskim poziomie wskazano takie przyczyny jak chęć rozluźnienia 
atmosfery (2,9%), zaskoczenie (1,1%) oraz inne sytuacje (2,1%).  
 
Tabela 1. Przyczyny używania wulgaryzmów przez młodzież 

Przyczyny N % 

stres 34 9,7 

zaskoczenie 4 1,1 

złość 83 23,8 

zwrócenie na siebie uwagi 38 10,8 

wzmocnienie przekazu 64 18,4 

popisywanie się 31 8,9 

rozluźnienie atmosfery 10 2,9 

 frustracja 27 7,7 

 upust emocji 51 14,6 

inne, jakie 7 2,1 

Źródło: badanie własne 
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Studenci mają świadomość, że używanie wulgaryzmów źle świadczy o osobie 

ich używającej (56,6%). Dla 11,5% jest to poważna sprawa, natomiast co trzecia 
osoba odpowiedziała, że to nic wielkiego (32%).  
 
Wykres 2. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Wulgaryzmy zdaniem studentów prowadzą do określonych skutków, z których 

najpoważniejsze to przyzwyczajenie do używania wulgaryzmów w różnych 
sytuacjach (35,5%) oraz obniżenie poziomu kultury języka (27,7%). Kolejno 
wskazano powstanie negatywnego wizerunku osoby (17,4%), zubożenie języka 
(10,3%) oraz możliwość obrażenia kogoś (9,1%). 
 
Tabela 2. Skutki używania wulgaryzmów 

Używania wulgaryzmów prowadzi do N % 

przyzwyczajenia 55 35,5 

obniżenia poziomu kultury języka 43 27,7 

negatywnego wizerunku osoby 27 17,4 

 zubożenia języka 16 10,3 

możliwości obrażenia kogoś 14 9,1 

Źródło: badanie własne 

 
W dalszej kolejności zapytano studentów o to jak często oni sami używają 

niecenzuralnych słów oraz w jakiej sytuacji to się zdarza. Co piąta osoba badana 
(22,1%) przyznała, że używa wulgaryzmów często, a kolejne 68,1% odpowiedziała, 
że tylko czasami jej to się zdarza. Co dziesiąty student (9,8%) odpowiedział, że nigdy 
tak nie reaguje. 

Sytuacją, która wyzwala takie zachowania jest złość (24,6%), zdenerwowanie 
(23,1%), stres (19,2%). Kolejne sytuacje w których respondenci używają 
wulgaryzmów związane są z silnymi emocjami (10,8%), poczuciem frustracji 
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(10,8%), chęcią podkreślenia wypowiedzi (5,4%). Wśród innych sytuacji wymieniono 
oglądanie meczu, rozgrywek sportowych i jazda samochodem. 
 
Tabela 3. Sytuacje w których używasz wulgaryzmów. 

Sytuacje N % 

złość  32 24,6 

zdenerwowanie 30 23,1 

stres 25 19,2 

frustracja 14 10,8 

silne emocje 14 10,8 

w żartach 3 2,3 

aby odkreślić wypowiedź 7 5,4 

inne (mecz, sport, jazda samochodem) 5 3,8 

Źródło: badanie własne 

 
Analiza współczynników korelacji Pearsona wskazuje, że im częściej 

studenci słyszą w swoim otoczeniu wulgarne słowa, tym większą skłonność do ich 
użycia sami wykazują (r=0,59). Wysoki współczynnik  korelacji (r=0,96) uzyskano 
również analizując współzależność tego jak oceniane jest używanie obraźliwych 
słów w zależności od tego jak często studenci słyszą je w swoim otoczeniu. Im 
częściej znajdują się w takich sytuacjach, tym łatwiej się z tym godzą i choć nie do 
końca akceptują, to jednak przyzwyczajają się do takich zachowań.  
Ponadto im częściej słyszą wulgarna mowę wokół siebie, tym mniej na nią reagują 
(r=0,78). Uzyskane współczynniki r Pearsona pokazują silne lub bardzo silne 
skorelowanie badanych wskaźników. 

Jedna z teorii, która może wyjaśniać uzyskane wyniki jest sformułowana  
w 1982 roku przez George’a L. Kellinga i Catherine M. Coles teoria rozbitych okien 
(teoria rozbitej szyby) 28. Zakłada ona, że brak reakcji na łamanie mniej ważnych 
norm społecznych sprzyja łamaniu innych norm, a drobne problemy mogą prowadzić 
do łamania prawa. Jeśli przymyka się oko są drobne przestępstwa, coraz więcej 
ludzi zacznie coraz częściej je popełniać. 
Zdaniem Pawła Trzaskowskiego teorię rozbitych okien można także zastosować  
w walce z nieetycznymi komentarzami w Internecie29. Ale niewybredne komentarze, 
wulgarna mowa i obraźliwe słowa to przekraczanie norm w komunikacji 
bezpośredniej. Jeśli będziemy tolerować przekraczanie norm zachowań 
werbalnych, to w niedługim czasie pojawi się wiele innych negatywnych zachowań, 
które zaczną się wymykać spod kontroli. Dużo łatwiej jest wprowadzić odpowiednią 
normę do systemu komunikacyjnego odpowiednio wcześnie, bo kiedy wszyscy znają 
normy zachowań, w mniejszym stopniu będą je przekraczać. Jeśli nie będzie 

                                                           
28 G.L. Kelling, C. M. Coles, Wybite szyby. Jak zwalczyć przestępczość i przywrócić ład w najbliższym 
otoczeniu. Poznań 2000. 
29 P. Trzaskowski, Nie sposób dialogować z pięścią. O skuteczności zewnętrznej moderacji w walce  
z nieetycznymi komentarzami internetowym, (pobrano 26.01.2020) 
https://kmt.uksw.edu.pl/media/pdf/kmt_2017_29_trzaskowski.pdf  

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=George_L._Kelling&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Catherine_Coles&action=edit&redlink=1
https://www.gildia.pl/szukaj/osoba/george-l-kelling
https://www.gildia.pl/szukaj/osoba/catherine-m-coles
https://kmt.uksw.edu.pl/media/pdf/kmt_2017_29_trzaskowski.pdf
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sprzeciwu wobec obraźliwych, wulgarnych słów, częstość ich obecności  
w przestrzeni publicznej jak i prywatnej się zwiększy. 

 
Zakończenie 

Nie tylko pedagodzy obserwują ogromną dynamikę w upowszechnianiu się 
wulgarnego języka wśród dzieci i młodzieży. Nadal jednak priorytetem są działania 
edukacyjne i wychowawcze, które mogą powstrzymać ten proces.  
Badania pokazują, że dopiero w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkole 
średniej nasila się wulgarne słownictwo. Dlatego im wcześniej zostaną podjęte 
działania edukacyjne, tym efektywniej „możemy kształtować negatywne postawy 
wobec wulgaryzacji języka, a następnie intensywnie je wzmacniać lub – w razie 
potrzeby – korygować w późniejszym etapie rozwoju” 30. Wyzwaniem dla pedagogów 
powinno być zatem opracowanie skutecznych programów edukacyjnych  
i wychowawczych dotyczących kultury języka – kierowanych nie tylko do 
wychowanków, ale również ich rodziców, zwłaszcza że kształcenie polonistyczne w 
szkole koncentruje się na innych zagadnieniach. Jednak brak świadomości 
nauczycieli i pedagogów na temat zagrożeń wynikających z wulgaryzacji języka oraz 
zaniechanie działań wychowawczych w tym zakresie przyczynią się do wzmacniania 
obecnych tendencji w obszarze komunikacji społecznej wraz z ich negatywnymi 
konsekwencjami31. 

Prócz odpowiednio opracowanych programów edukacyjnych oraz zajęć 
praktycznych, duże znaczenie ma postawa nauczycieli wobec zachowań 
wulgarnych. Dawanie przykładu własną postawą jest najbardziej efektywnym 
sposobem kształtowania zachowań uczniów. Duże znaczenie ma także uczenie 
rozładowywania emocji oraz radzenie sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych. 
Należą do nich między innymi konflikty z rówieśnikami, problemy w nauce, 
doświadczanie porażek.  
 

Streszczenie  
Z wulgaryzmami stykamy się na każdym kroku, nie tylko w mowie potocznej. 

Obserwujemy także postępującą wulgaryzacje mowy oraz wzrost tolerancji na takie 
zachowania. Artykuł prezentuje poglądy studentów pedagogiki na temat używania 
wulgaryzmów w środowisku młodzieży. Respondenci wskazują na częstość stykania 
się z tym zjawiskiem w swoim otoczeniu oraz na przyczyny i skutki używania 
wulgarnej mowy. Poglądy studentów pedagogiki na zjawisko wulgaryzacji języka są 
istotne, ponieważ jako przyszli nauczyciele będą mieli wpływ na kulturę słowa  
i poziom komunikacji werbalnej przyszłych pokoleń. 

 
Słowa kluczowe: komunikacja werbalna, niecenzuralne słowa, wulgaryzmy 

 
 
 

                                                           
30 D. Pankowska, A. Bieganowska-Skóra, Wulgaryzacja języka jako kontekst socjalizacji dzieci i 
młodzieży, Przegląd Badań Edukacyjnych, 2/2018, s. 188-189.http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2018.024  
(pobrano 29.01.2020) 
31 Tamże. 

 

http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2018.024


 

 

283 
 
 

Summary 
Vulgarity can be met everywhere, not only in colloquial language. Also 

progressive vulgarity of language as well as increasing tolerance to it can be 
observed in everyday situations. The article presents the pedagogy students’ view 
on using vulgar language in the youth environment. The respondents point out how 
often they come across such situations near them and also the reasons and effects 
of using expletives. The opinion of the students of pedagogy is crucial as they – 
future teachers - will have great influence on the culture of language and the level of 
verbal communication of future generations.  
 

Keywords: verbal communication, indecent words, vulgarism, 
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