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WSTĘP
Szanowni Państwo,
przekazuję Państwu trzeci numer kwartalnika Przegląd Naukowo-Metodyczny
„Edukacja dla Bezpieczeństwa”, w którym można znaleźć artykuły naukowe
z zakresu bezpieczeństwa (reagowanie kryzysowe, infrastruktura krytyczna,
polityka zagraniczna Chin, myśl filozoficzna Jana Husa), zarządzania (zarządzanie
zieloną gospodarką UE) i – w tym wydaniu w najobszerniejszym stopniu –
pedagogiki (motywacja do nauki języka angielskiego, związki partnerskie, relacja
pomiędzy praca a rodziną, znaczenie doświadczeń psychodelicznych, kształcenie
młodzieży na rzecz bezpieczeństwa i funkcjonowanie dziecka z autyzmem).
Artykułem otwierającym dział Bezpieczeństwa narodowego jest tekst
Józefa Buczyńskiego, którego celem jest analiza ewolucji polityki bezpieczeństwa
i polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej. Autor w ujęciu retrospektywnym
i perspektywicznym przedstawia politykę zewnętrznego oraz wewnętrznego
bezpieczeństwa państwa realizowaną przez kolejne generacje przywódców,
definiuje najważniejsze zagrożenia, a także analizuje przyczyny i skutki zagrożeń
militarnych i niemilitarnych. Jednym z najważniejszych wątków tekstu jest
przedstawienie roli i zadań Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w kształtowaniu
bezpieczeństwa narodowego oraz wskazanie roli, odgrywanej przez Szanghajską
Organizację Współpracy w kształtowaniu regionalnego bezpieczeństwa oraz relacji
politycznych, gospodarczych i militarnych pomiędzy najważniejszymi państwami
tego regionu.
Kolejnym artykułem w tym dziale jest tekst autorstwa Agaty Lasoty-JądrzakWybrane elementy zagrożenia terroryzmem powietrznym obiektów infrastruktury
krytycznej. Badaczka podjęła w nim próbę zdefiniowania obiektów infrastruktury
krytycznej jako kluczowych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
państwa i jego obywateli oraz wskazała na konieczność ochrony obiektów,
wyodrębnionych jako krytycznych. Dokonała również charakterystyki wybranych
elementów zagrożenia terroryzmem powietrznym, wskazując na prawdopodobieństwo ich wystąpienia, w tym w stosunku do obiektów twardych, które nie
posiadają dostatecznych środków ochrony (osłony obiektów) zabezpieczających je
przed uderzeniami z powietrza. Autorka podkreśliła również konieczność
współpracy wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa
i potrzebę stworzenia globalnego systemu bezpieczeństwa.
W dziale Bezpieczeństwa narodowego prezentujemy również artykuł
Cezarego Maklesa, dotyczący prereformacyjnej refleksji czeskiego filozofa
i teologa – mistrza Jana Husa. Autor dowodzi w nim, że Wielka Schizma
Zachodnia objawiła poważny kryzys wartości. Papieski monopol na prawdę
sprowadzony został do absurdu, gdy w tym samym czasie działało jednocześnie
aż trzech zwalczających się papieży, sobory zaprzeczały swym poprzednim
deklaracjom, a hierarchia kościelna wykazywała głębokie zepsucie moralne.
W takich okolicznościach, stwarzających poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa
wewnętrznego i zewnętrznego potrzeba było trwałej podstawy wartości moralnych
oraz prawdy. Hus wskazał na Biblię, rozum i doświadczenie jako źródła poznania.
Jednocześnie wyciągnął wnioski dotyczące władzy, niezależności państwa od
Kościoła, powinności obywatelskich i własności.

8

____________________________________________________________________________________

W obszarze problemowym Bezpieczeństwa wewnętrznego przedstawiamy
artykuł Macieja Marczyka. Autor przekonuje w nim, że rozwój technologiczny
na świecie, w szczególności dziedziny związane z przetwarzaniem i przesyłaniem
informacji elektronicznej, przyniósł wiele zagrożeń, które mogą oddziaływać na
społeczeństwa w postaci różnorodnych kryzysów. Mogą to być kryzysy wywołane
m. in. działalnością terrorystyczną (cyberterroryzm), katastrofą ekologiczną czy też
wrogim oddziaływaniem innego państwa (lub działalność hakerska pojedynczych
jednostek czy instytucji). Dostrzegając wagę problemu związanego z reagowaniem
kryzysowym. Badacz przedstawił w artykule możliwości wojska w dziedzinie
szeroko pojętej teleinformatyki i wykorzystania wojskowych sieci łączności
do kierowania działaniami w czasie sytuacji kryzysowej na terenie Polski.
W dziale zarządzania Cezary Tomasz Szyjko prezentuje zagadnienie
znaczenia zasad CSR w zarządzaniu zieloną gospodarką UE w warunkach
zrównoważonego rozwoju. Jak zauważa Autor, idea społecznej odpowiedzialności
biznesu − ze względu na rosnący stopień komplikacji współczesnej sytuacji
ekonomicznej, z powodu konieczności podejmowania działań zapewniających
trwały, zrównoważony rozwój oraz zgodnych z potrzebami kontekstów
społecznych, co stawia przed przedsiębiorstwami w UE wysokie wymagania
− zyskuje coraz szersze zrozumienie. Społeczna odpowiedzialność biznesu
to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii
dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje
z różnymi grupami interesariuszy. Autor udowadnia, że bycie odpowiedzialnym nie
oznacza tylko spełniania przez organizacje biznesowe wszystkich wymogów
formalnych i prawnych, ale oprócz tego również zwiększone inwestycje w zasoby
ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć
faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej tych organizacji oraz
ich innowacyjność. Publikacja analizuje w jaki sposób wydatki tego rodzaju stają
się inwestycją i źródłem innowacji, a nie kosztem, podobnie jak w przypadku
zarządzania jakością.
Ostatni dział przeznaczyliśmy na rozważania pedagogów. Pierwszym
z podejmowanych w nim zagadnień jest problem motywacyjnych uwarunkowań
uczenia się języków obcych u młodzieży gimnazjalnej klas trzecich,
przejawiających specyficzne problemy w uczeniu się. Autorzy porównują także
wyniki młodzieży z dysleksją do wyników uzyskanych przez osoby bez dysleksji.
Punktem wyjścia podjętych badań było wyróżnienie w obszarze motywacji jej
składników zewnętrznych i wewnętrznych oraz zoperacjonalizowanie ich w użytym
narzędziu badawczym, jakim była ankieta. Przeprowadzone badania dowiodły, że
młodzież z dysleksją i młodzież bez dysleksji, w nauce języka angielskiego, kieruje
się zarówno motywami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Pierwszoplanowym
motywem zarówno w grupie kryterialnej, jak i porównawczej, było przekonanie
o przydatności tego języka w uzyskaniu dobrej pracy w przyszłości, co świadczy
o wewnętrznej świadomości celowości zdobywania wiedzy. Analiza wykazała,
że młodzież dyslektyczna ma większe problemy z nauką języków obcych i większą
rolę w tym zakresie odgrywa u niej motywacja zewnętrzna. Odnotowano również
w grupie kryterialnej zwiększoną ogólną potrzebę zdobywania wiedzy.
Drugi z przedstawianych tekstów zajmuje się Funkcjonowaniem DDA
w związkach partnerskich. Jego Autorka, Lucyna Bobkowicz-Lewartowska,
sygnalizuje, że syndrom Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) może wiązać się
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z problemami w funkcjonowaniu psychospołecznym w różnych obszarach. Niektóre
z tych osób mają problemy z nadużywaniem substancji psychoaktywnych,
wchodzą w związki partnerskie z osobami uzależnionymi lub w jakiś inny sposób
zmagają się z piętnem przeszłości (np. są bardziej podatne na zaburzenia
psychosomatyczne). Badania przeprowadzono przy pomocy kwestionariusza
„Uczucia w Bliskim Związku Dwojga Ludzi” autorstwa prof. B. Wojciszke,
w ośrodku dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych na terenie
Gdańska. Badaniami objętych zostało 35 osób w wieku od 19 do 47 lat. Średni
czas uczestniczenia w procesie terapeutycznym wynosił pół roku. W badaniach
udało się określić następujące typy przeżywanej miłości: związek kompletny,
przyjacielski i związek pusty.
Innego zjawiska dotyka w swoim tekście Magdalena Jankowska. Opisuje ona
następstwa nadmiernego zaangażowania w pracę dla rodziny pracoholika. Autorka
przekonuje, że zbytnie zaabsorbowanie pracą prowadzi do konfliktów w relacjach
rodzinnych oraz do rozluźnienia spójności małżeńskiej, a obowiązująca w tych
związkach dynamika prowadzi do dysfunkcyjnego rodzicielstwa.
Krzysztof Kolecki porusza zagadnienie doświadczeń psychodelicznych.
Artykuł przedstawia fakty świadczące o renesansie badań nad środkami
naturalnymi zmieniającymi świadomość, zwanymi niegdyś psychodelikami
a obecnie – enteogenami. Krytycznie dyskutuje z zasadnością utrzymywania
prawnego zakazu używania tych środków. Następnie omawia rozliczne korzyści
w wymiarze psychorozwojowym jednostek oraz w badaniach nad świadomością,
jakie
może
przymieść
badanie
działania
enteogenów
prowadzone
w odpowiedzialny sposób w kontrolowanych warunkach.
W dziale Pedagogika mieści się również artykuł Stefana Szałacha. W swoim
tekście twierdzi on, że udział społeczeństwa w kształtowaniu wartości, jaką
jest bezpieczeństwo narodowe obejmuje m. in. stałą i systematyczną edukację
w szkolnictwie podstawowym i średnim, w tym szczególnie w liceach profilowanych
wojskowo. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie - jako jedna z wielu tego
typu placówek w Polsce – realizuje proces kształcenia młodzieży zainteresowanej
służbami w resorcie obrony, starając się przybliżyć charakter tych służb, dbając
jednocześnie o ogólny rozwój uczniów. Prowadzoną działalność edukacyjną –
wymagającą ciągłej ewaluacji – realizuje na bazie odpowiedzialności za ich
życie i zdrowie w trosce o świadome przestrzeganie norm społecznych
i przepisów prawa oraz umiejętności pomocy innym. Istotnym elementem jest
potencjał młodych ludzi, którzy dobrze wykształceni będą mogli przez wiele lat
działać na rzecz bezpieczeństwa narodowego.
Ostatni z artykułów został poświęcony społecznemu funkcjonowaniu dziecka
z autyzmem. Autorzy przypominają, że autyzm dziecięcy jest całościowym
zaburzeniem rozwoju, ma zatem wpływ na wszystkie sfery funkcjonowania
dziecka. W swoim tekście opisują nieprawidłowości komunikacyjne w kontaktach
z dorosłymi i rówieśnikami oraz zaburzenia poznawcze, analizują sytuację
psychospołeczną rodziców dzieci dotkniętych tym zaburzeniem, a także wskazują
działania mające na celu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Wyżej wskazane treści składają się na zróżnicowany tematycznie i bardzo
interesujący numer Przeglądu, do którego wnikliwej lektury serdecznie zapraszam,
Joanna FARYSEJ
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BEZPIECZEŃSTWO
NARODOWE
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Józef BUCZYŃSKI
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
EWOLUCJA POLITYKI WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO
BEZPIECZEŃSTWA CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ
Analiza polityki bezpieczeństwa i polityki zagranicznej ChRL z uwagi na
złożoność, wielowątkowość i wyjątkowo skomplikowany charakter problemu nie
należy do zadań łatwych. Mamy wszakże do czynienia z państwem o najstarszej
na świecie, bo liczącej ponad 5 tys. lat cywilizacji w wielu aspektach różnej od
naszej określanej mianem europejskiej czy zachodniej. Do tego należy dodać
wielkość i wielokulturowość tego państwa – Pekin oficjalnie uznaje 55 mniejszości
narodowych. Obecnie Chiny mają ok. 1 mld 350 mln ludności (drugi kraj świata),
powierzchnię 9,6 mln km kw. (trzeci kraj świata) z bardzo zróżnicowaną rzeźbą
terenu – z jednej strony Mount Everest, a z drugiej – drugi po Morzu Martwym,
najniższy punkt na ziemi w Kotlinie Turfańskiej – oraz liczącą 36,617 tys. km linią
granic (14,5 tys. km granica morska i 22,117 tys. km granica lądowa). Dla
porównania Federacja Rosyjska ma głównie granice lądowe, a Stany Zjednoczone
granice morskie. Tak więc choćby z tego powodu polityka bezpieczeństwa Chin
powinna się różnić od polityki bezpieczeństwa tych państw, gdyż musi się zwrócić
zarówno ku lądowi, jak i ku morzu. Należy też pamiętać, że obecnie jest to druga
po USA potęga gospodarcza świata dysponująca już od wielu lat największą
dynamiką rozwoju, która niezmiennie oscyluje na poziomie ok. 10%.
Patrząc na Chiny w ujęciu retrospektywnym, wyraźnie widać, że mamy do
czynienia nie tylko z dynamicznie rozwijającym się państwem, ale również, jak już
wspomniałem wyżej, z najstarszą na świecie, bo liczącą już ponad 5 tys. lat
cywilizacją w wielu aspektach różną od naszej określanej mianem europejskiej czy
zachodniej. Gdy spojrzymy na Chiny przez ten pryzmat to wyraźnie widać, że na
przestrzeni wieków pojawiło się wiele cywilizacji np. egipska, helleńska, rzymska
czy bizantyjska, które po pewnym okresie trwania upadały – przemijały – natomiast
cywilizacja chińska trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, zachowując prawie
niezmienioną swoją tożsamość i odmienność, a jej filozoficzne kanony w wielu
dziedzinach wciąż są swoistym drogowskazem działania zarówno ośrodków
władzy, jak i całego chińskiego społeczeństwa. Ten fakt czyni ją z jednej strony
tajemniczą dla społeczności międzynarodowej, z drugiej natomiast wielce
interesującą dla analityków, którzy podejmują się oceny aktywności Chin zarówno
w wymiarze wewnętrznym, jak i ich aktywności na arenie międzynarodowej.
Na przestrzeni wieków pojawiło się nie tylko wielu wspaniałych chińskich
wynalazców (np. papieru, druku, prochu strzelniczego czy sejsmografu), ale
i filozofów i teoretyków funkcjonowania społeczeństwa, państwa czy armii, którzy
wciąż wywierają ogromny wpływ na funkcjonowania chińskiego państwa
i społeczeństwa są Konfucjusz (551-479 r. p. n. e.) i San Tzu (544 - 496 r. p .n. e.).
Myśli Konfucjusza – chińskiego filozofa zebrane w księdze „Dialogi
Konfucjańskie” są po dzień dzisiejszy swoistym drogowskazem postępowania
i zachowań Chińczyków w życiu codziennym, jak i państwa jako całości, zarówno
na arenie międzynarodowej, jak i polityce wewnętrznej.
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A jak poglądy głoszone przez Konfucjusza prezentują się w konfrontacji
z poglądami przedstawicieli innych cywilizacji? Arystoteles m.in. głosił, że „człowiek
jest najprzedniejszym ze stworzeń, tak jak i najgorszym ze wszystkich, jeśli się
wyłamie z prawa i sprawiedliwości, jest najniegodziwszym i najdzikszym
stworzeniem, jeżeli wyłamie się z poczucia moralnego”. Machiavelli m.in. mówił:
„(…) można generalnie powiedzieć o ludziach, że są niewdzięczni, zmienni,
fałszywi, tchórzliwi, pazerni – z wyjątkiem niewielu wybitnych osobowości ludzie są
z natury źli”. Arystoteles jako lekarstwo na całe zło zalecał legalizm, twierdząc, że
dopiero dobre instytucje czynią ludzi dobrymi, a tymi instytucjami są religia, własne
siły zbrojne i ustawy.
A jak do tych zagadnień podchodził Konfucjusz? Artykułował on etycznomoralne walory człowieka jako jednostki funkcjonującej w społeczeństwie. Mówił
m.in. że człowiek rodzi się jako jednostka moralnie czysta, moralność jest
gwarancją stabilności państwa, a przewodzić znaczy być autorytetem i wzorcem
moralnym. Zapytany co jest podstawą dobrego rządzenia wskazał na trzy
najważniejsze przesłanki: dostatek żywności, sprawną armię i zaufanie poddanych.
Zapytany, z których z tych fundamentów i w jakiej kolejności można by
zrezygnować odparł: najpierw z wojska, potem ewentualnie z ryżu, ale nigdy nie
z zaufania podwładnych. Dodał również co pozostaje w sprzeczności z naszym
1
poczuciem wartości – dobry człowiek nie zostaje żołnierzem.
Podobne rozbieżności dotyczą także fundamentalnych zasad postrzegania
praw człowieka. I tak o ile Konfucjusz głosił, że prawa społeczne są ważniejsze
od praw jednostki, a harmonia międzyludzka ma większe znaczenie niż
2
sprawiedliwość – dobro jednostki, która musi się poświęcić dla dobra ogółu, to
zasady zachodniej demokracji problem ten artykułują całkowicie odwrotnie.
Drugim z wybitnych myślicieli, którego idee i głoszone tezy wciąż wywierają
istotny wpływ na aktywność Chin na arenie międzynarodowej, był żyjący w V wieku
p.n.e. generał San Tzu (Sun Zi), którego dzieło „Sztuka wojny” jest kluczowym
podręcznikiem taktyki i strategii, z którego po dzień dzisiejszy korzystają nie tylko
słuchacze chińskich, ale także renomowanych uczelni wojskowych wielu państw
świata. O tym, że jest to dzieło ze wszech miar klasyczne i tym samym
uniwersalne, najlepiej świadczy to, że znalazło ono wiele implementacji i to nie
tylko na gruncie współczesnych nauk wojskowych, ale także na płaszczyźnie
zarządzania państwem i prowadzenia polityki zagranicznej czy ekonomii czego
przykładem może być choćby tytuł jednej z takich publikacji Sun Tzu – Sztuka
3
wojny – dla graczy giełdowych i inwestorów.
Na trajektorii wielowiekowej państwowości wyraźnie widać charakterystyczne
okresy aktywności i pasywności Chin na arenie międzynarodowej. Promieniującą
na cały świat kulturę i cywilizację cechowała swoista ekspansja głównie
w wymiarze handlowym, która w pewnym sensie zakończyła się wraz z końcem
trwającej najdłużej, bo aż przez 1000 lat epoki średniowiecza (V-XV wiek). Było to
efektem swoistego zamykania się Chin na problemy zewnętrzne, którego wyrazem
było podejście sinocentryczne definiujące Chiny jako Państwo Środka, które
zajmuje centralne i najważniejsze miejsce na kwadratowej mapie globu pod
1
2
3

O. Weggel. Chiny. Wydawnictwo Cyklady. Warszawa 2006
Ibidem
L. Dean. S. Tzu, Sztuka wojny dla graczy giełdowych i inwestorów. 1997
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okrągłym niebem i koncentruje się raczej na sprawach wewnętrznych niż na
aktywności międzynarodowej.
Takie podejście zapoczątkowało stopniową utratę przez Chiny pozycji
światowego mocarstwa i hegemona w wymiarze zarówno regionalnym, jak
i globalnym ówczesnego świata, czego konsekwencją była stopniowa degradacja
do roli państwa półkolonialnego. Na tej drodze warto odnotować dwie znaczące
daty. Pierwszą z nich jest rok 1911, w którym upada dynastia Qing, a wraz
z nią trwające ponad 2132 lat cesarstwo. Drugą natomiast jest dzień 1 stycznia
1912 r., czyli data powołania do życia Republiki Chin, która jako państwo nie
była w stanie sprostać problemom – wyzwaniom i zagrożeniom zewnętrznym
i wewnętrznym – przed jakimi stanął kraj. Dlatego też wielu analityków stosunków
międzynarodowych uważa, że rozpoczęty po 1841 r. wraz z pierwszą wojną
opiumową kryzys społeczno-polityczny, któremu towarzyszyło wiele powstań
ludowych i klęsk militarnych trwał aż 108 lat, czyli do czasu powstania w dniu
1 października 1949 r. Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL).
Powołanie do życia Chińskiej Republiki Ludowej, której powstanie ogłosił
podczas słynnego przemówienia na Placu Tienanmen (Niebiańskiego Spokoju)
Mao Zedong oznaczało pojawianie się bardzo ważnego gracza w stosunkach
międzynarodowych, który generował istotne zagrożenia, jak i wyzwania zarówno
w zewnętrznym – globalnym i regionalnym – jak i wewnętrznym, państwowym
wymiarze, (np. rewolucja kulturalna czy wielki skok). Szczególną rangę w państwie
Mao Zedong nadał Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ChAL – W), której
przypisano rolę:
obrońcy ojczyzny z bronią w ręku;
prowadzenia działalności produkcyjnej w zakładach wojskowych,
instytutach naukowo-badawczych i państwowych gospodarstw rolnych;
aktywnego uczestnika życia politycznego kraju;
nauczyciela społeczeństwa i wzoru dla narodu.
Chińskie siły zbrojne w ścisłej współpracy z uzbrojoną policją, milicją i innymi
służbami mundurowymi miały być głównym gwarantem bezpieczeństwa
wewnętrznego i zewnętrznego państwa. W początkowym okresie były one także
postrzegane jako główny strażnik osiągnięć rewolucji, który miał zapewnić przede
wszystkim ochronę i bezpieczeństwo komunistycznym przywódcom. Z czasem
do tych zadań dochodziły nowe, a obecnie na ich czoło wysuwa się m.in. walka
z szerzącą się korupcją na szczytach władzy, przestępczością zorganizowaną,
praniem brudnych pieniędzy, terroryzmem i ochroną integralności terytorialnej
kraju (Tybet, prowincja Xinjiang, Mongolia Wewnętrzna).
Należy jednak pamiętać, że powszechnie przyjętą normą sprawnie
funkcjonującego państwa i prowadzenia aktywnej polityki zagranicznej jak
formułował to m.in. Machiavelli jest utworzenie sił zbrojnych, które stoją nie tylko na
straży bezpieczeństwa, ale także i przestrzegania prawa, mówił on bowiem, że nie
ma dobrych praw tam, gdzie nie ma dobrej i silnej armii, ale tam, gdzie jest dobra
armia to i prawa muszą być dobre. Tak więc do zasadniczych prerogatyw państwa
należy powołanie sił zbrojnych, to państwo tworzy siły zbrojne, a w Chinach stało
się odwrotnie, to ChAL-W na czele z jej przywódcą powoła do życia ChRL. Warto
tu jednak zwrócić uwagę na pewien dysonans, że tak wysoka pozycja armii
i żołnierzy w społeczeństwie chińskim pozostawała w sprzeczności z tradycyjną,
głoszoną przez Konfucjusz tezą, o której już wcześnie mówiliśmy, i która w dużym
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stopniu się potwierdziła w działalności przedstawicieli sił zbrojnych w różnych
obszarach militarnej, a zwłaszcza niemilitarnej aktywności że dobry człowiek nie
zostaje żołnierzem.
Politykę zagraniczną oraz politykę wewnętrznego i międzynarodowego
bezpieczeństwa realizowaną w okresie sprawowania całkowitej władzy politycznej,
gospodarczej i militarnej w ChRL przez Mao Zedonga (1949 - 1976 r.) trudno
jest jednoznacznie zdefiniować, ale wśród analityków panuje przekonanie, że do jej
najważniejszych cech można zaliczyć:
politykę samowystarczalności – zamknięcie Chin na współpracę
gospodarczą, budowę ustroju socjalistycznego, walkę klas, nacjonalizację
przemysłu, kolektywizację rolnictwa;
dążenie do przejęcia roli jedynego reprezentowania Chin na arenie
międzynarodowej – wyeliminowanie Republiki Chin (Tajwanu), z Rady
Bezpieczeństwa ONZ oraz członkowstwa zarówno w tej, jak i innych
organizacjach Międzynarodowych;
przejęcie roli jedynego reprezentanta interesów państw rozwijających się
na arenie międzynarodowej (teoria trzech światów: 1 – USA i ZSRR,
2 – rozwinięte kraje kapitalistyczne i socjalistyczne, 3 – kraje zacofane,
którym mają przewodzić Chiny);
po początkowym okresie współpracy gospodarczej i militarnej ze ZSRR
(m.in. uprzemysłowienie i broń atomowa), po zmianie liderów tego państwa
(za czasów Chruszczowa tzw. zimna wojna Chiny-ZSRR) całkowita zmiana
polityki
zagranicznej
i
nawiązanie
partnerskich
stosunków
dyplomatycznych z USA (1972 r.) co m.in. miało stworzyć warunki
do skoncentrowania wszystkich sił na przygotowaniu się do konfrontacji
z głównym wrogiem, za którego uznano wówczas Związek Radziecki.
Tak zdefiniowana i konsekwentnie realizowana pod kierownictwem Mao
Zedonga polityka wewnętrznego i międzynarodowego bezpieczeństwa ChRL nie
przyniosła sukcesów, a jego następcom pozostawiła trudną sukcesję. Załamał się
wzrost gospodarczy, w katastrofalnej sytuacji był przemysł i rolnictwo, a do tego
dochodziła katastrofalna degradacja środowiska naturalnego. Istotnym problemem
stał się problem przeludnienia, a w efekcie wyżywienia społeczeństwa. Armia
wprawdzie była wciąż liczna, ale nie dysponowała nowoczesnym uzbrojeniem, była
głęboko upolityczniona, źle umundurowana i słabo wyszkolona, biznesowo
uwikłana w różne przedsięwzięcia, a więc nie gwarantowała zapewnienia
bezpieczeństwa kraju przed potencjalnym agresorem zewnętrznym.
Można powiedzieć, że przy omawianiu polityki zagranicznej i koncepcji
bezpieczeństwa międzynarodowego przyjmuje się najczęściej podział na okres
zimnowojenny – do roku 1989 – oraz pozimnowojenny tj. od 1989 r. do chwili
obecnej. W ChRL okres ten zaczął się jednak dużo wcześniej, bo w 1978 r. gdy
po śmierci Mao Zedonga, Chiny po przewodnictwem Deng Xiaopinga wkroczyły
na drogę reform, wraz z którymi zaczęło się zmieniać postrzeganie polityki
bezpieczeństwa Chin zarówno w wewnętrznym, jak i międzynarodowym,
regionalnym, a nawet i globalnym wymiarze.
Według koncepcji Denga dotychczasowe hasło wojna i rewolucja, którym
Chiny kierowały się w polityce kreowania bezpieczeństwa, zamieniono na pokój
i rozwój, którego głównymi wyznacznikami stały się następujące zasady:
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Wszystkie państwa, niezależnie od ich statusu i potęgi są równe i mają
prawo aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu międzynarodowego
bezpieczeństwa na takich samych zasadach;
W stosunkach międzynarodowych zasada suwerenności i integralności
terytorialnej musi być bezwzględnie przestrzegana;
Żadne z państw nie ma prawa ingerować w wewnętrzne sprawy innego
państwa. Każde państwo ma suwerenne prawo do decydowania o swoich
sprawach ustrojowych i kierunkach rozwoju;
ChRL będzie prowadziła pokojową politykę współpracy międzynarodowej
ze wszystkimi państwami bez względu na ich wielkość, system polityczny
i potencjał gospodarczy kierując się zasadą równości, partnerstwa
i wzajemnych korzyści,
Rozwój Chin ma następować głównie poprzez rozwój gospodarczy kraju
i tym samym podnoszenie poziomu dobrobytu obywateli.
Najważniejszym jednak elementem zmian we wszystkich sferach polityki
wewnętrznej i zewnętrznej ChRL, które zostały zainicjowane i przeforsowane przez
Denga w 1976 r., była koncepcja gruntownych reform gospodarczych. Uważane
są za początek transformacji gloryfikowanej jako drugie narodziny Chin i określane
mianem 4 modernizacji – modernizacji rolnictwa, przemysłu, nauki i technologii
oraz sił zbrojnych.
Opracowana przez Denga koncepcja reform, których wdrażanie rozpoczęto
w 1979 r., stanowiła głęboki przełom w dotychczasowym ortodoksyjnym myśleniu
o funkcjonowaniu gospodarki opartej na radzieckich podręcznikach do ekonomii
politycznej stawiających na pierwszym miejscu upaństwowienie, następnie
kolektywizację wsi i zniesie własności prywatnej. Zasady te z żelazną
konsekwencją były egzekwowane przez cały okres sprawowania władzy przez
Mao, zastąpiono sprawdzonymi procedurami w prowadzeniu gospodarki rynkowej
(kapitalistycznej) różnych krajów, w tym zwłaszcza krajów szeroko rozumianego
Zachodu.
Jedno z haseł reformy Denga, które brzmiało „Bogaćcie się – bogacić się jest
rzeczą chwalebną. Pozwólmy jednym się wzbogacić szybciej by potem pomogli
wzbogacić się innym” było całkowitym zaprzeczeniem dotychczasowych rozwiązań
ustrojowych i wyzwoliło olbrzymią inicjatywę chińskiego społeczeństwa. Pozwoliło
to pchnąć cały kraj na drogę niespotykanego w dotychczasowej historii rozwoju
gospodarczego.
Wielce istotnym aspektem rozpoczętych reform było drastyczne ograniczenie
wydatków na modernizację techniczną chińskich sił zbrojnych, która zajęła ostatnie
miejsce na liście priorytetów modernizującego się państwa. Uznano bowiem,
że armia musi i może poczekać na okrzepnięcie gospodarki. Podstawą tego
założenia było zawarcie jeszcze w 1972 r. przez Mao Zedonga i prezydenta USA
R.Nixona strategicznego partnerstwa z Ameryką, które uznano za gwarancję braku
bezpośredniego zagrożenia militarnego dla bezpieczeństwa kraju. W tej sytuacji
jedynym zagrożeniem pozostawał tylko Związek Radziecki.
Od chwili kiedy Deng Xiaoping rozpoczął urynkowienie chińskiej gospodarki,
jej potencjał wyrażony w wielkością PKB tylko w latach 1978-2004 wzrósł ok. 40
razy i wciąż systematycznie rośnie (w 2010 r. ok. 3,7 bln USD, USA – ok. 14 bln),
na co pozwala wysoka, bo utrzymująca się na poziomie ok. 10% dynamika rozwoju
chińskiej gospodarki. Choć w ciągu ponad 30 lat Chiny dokonały olbrzymiego
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skoku gospodarczego, który pozwolił wyciągnąć z ubóstwa ponad 300 mln
obywateli, PKB na jednego mieszkańca jest wciąż niski i tak np. w 2010 r. wynosił
ok. 2700 USD (USA – ok. 42500, Japonia – 36000, Rosja – 6500), co jak wynika
z danych publikowanych przez Bank Światowym plasuje Państwo Środka pod
koniec pierwszej setki państw w światowym rankingu. Niemniej eksperci tego
banku oceniają, że już obecnie Chiny aspirują do drugiej po USA potęgi
gospodarczej świata – przed Unią Europejską, Japonią i Rosją, a w Azji rywalizują
z Indiami i Japonią o miano regionalnego lidera i przywódcy. Podkreślają
jednocześnie, że jeżeli Chiny będą nadal rozwijać się w takim tempie jak przez
ostatnich 30 lat, to za kolejne dwie dekady mogą stać się największą potęgą
gospodarczą świata.
Zakończenie w 1984 r. pierwszego etapu reformy, która była ukierunkowana
na odbudowę rolnictwa i przemysłu pozwoliło na zapalenie zielonego światła dla
modernizacji technicznej chińskich sił zbrojnych. Postawiono na przyspieszenie
badań naukowych w dziedzinie obronności, modernizację techniczną,
intensyfikację szkolenia i rozwój myśli wojskowej. O wyzwaniu technologicznym,
przed jakim stanęła modernizacja techniczna ChAL-W najlepiej świadczy fakt,
że na początku tego procesu do jego realizacji mogło aktywnie się włączyć
zaledwie ok. 10000 naukowców z różnych dziedzin, gdyż tylko tylu w całym kraju
dysponowało odpowiednimi kwalifikacjami. Dziś kompleks naukowo-badawczy
i produkcyjny przemysłu zbrojeniowego to jeden z najbardziej prężnych sektorów
chińskiej gospodarki, który dysponuje ponad 3 mln wysoko wykwalifikowanymi, na
krajowych i renomowanych zagranicznych uczelniach, specjalistami. O wysokim
potencjale tego przemysłu najlepiej świadczy to, że obecnie Chiny plasują się
w świecie na piątym po USA, Rosji, Niemczech i Francji miejscu pod względem
eksportu broni i uzbrojenia.
Istotnym elementem reform chińskich sił zbrojnych było także sukcesywne
eliminowanie wpływów armii na życie społeczno-polityczne, zakaz prowadzenia
przez personel ChAL-W działalności handlowo-produkcyjnej, powołanie do życia
rządowej Centralnej Komisji Wojskowej, która funkcjonuje równolegle z taką samą
komisją partyjną pod kierownictwem KC KPCh oraz redukcja stanów osobowych
armii, która w roku rozpoczęcia reform liczyła ponad 5 mln żołnierzy.
Dziś armia ta jest wciąż najliczniejszą armią świata, liczy bowiem ok. 2,250
mln żołnierzy i ponad 1 mln członków różnych organizacji paramilitarnych
(USA 1,430 mln, Indie 1,3 mln, Rosja 1,2 mln, KRLD 1,1 mln). Wielu sceptyków
wprawdzie twierdzi, że armia ta jest wciąż jeszcze „papierowym tygrysem”, gdyż jej
siła opiera się głównie na tych milionach żołnierzy dysponujących w dużej mierze
technologicznie przestarzałym uzbrojeniem, ale należy pamiętać, że już od wielu
lat armia ta postawiła na nowoczesność, na zaawansowany technologicznie sprzęt
i uzbrojenie, na nowoczesną myśl strategiczną i operacyjną, na digitalizację pola
walki.
To wszystko oczywiście kosztuje, ale Chiny dzięki wysokiej dynamice rozwoju
gospodarczego kraju mogą sobie na to pozwolić. Wprawdzie Chinom jeszcze
daleko do budżetu obronnego Stanów Zjednoczonych, który wydają na zbrojenia
ok. 5 razy więcej, ale Chiny, które np. w tym roku przeznaczyły na cele obronne
budżet w wysokości ok. 130 mld USD, odnotowały olbrzymi progres w rozwoju
technicznym własnych sił zbrojnych. Stany Zjednoczone dostrzegają ten problem,
lecz ich analitycy twierdzą, że pomimo tak wysokich nakładów na rozwój ChAL-W
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Chinom wciąż daleko do wysoko zaawansowanych technologii wojskowych
i uzbrojenia, którym dysponuje nie tylko armia Stanów Zjednoczonych, ale i inne
liczące się w tym rankingu armie.
Pierwsza dekada prowadzonych przez Denga reform gospodarczych,
a następnie modernizacji technicznej chińskich sił zbrojnych przebiegała we
względnie spokojnej atmosferze stosunków międzynarodowych. Największy wróg,
jak go zdefiniowano jeszcze za czasów Mao, czyli ZSRR nie stanowił istotnego
zagrożenia, gdyż był zaangażowany w wojnę w Afganistanie (1979-1989). Innych,
istotnych, zewnętrznych zagrożeń nie definiowano, tak więc cały wysiłek
skierowano na rozwój gospodarczy kraju, ale na tym polu, pomimo niewątpliwych
sukcesów nie ustrzeżono się też wielu błędów. Nie udało się też uniknąć
wypaczeń, które nie zawsze docierały do światowej opinii publicznej, ale
generowały zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpośrednio
przekładały się na niepokoje w strukturze funkcjonowania państwa. Ich powodem
było zwłaszcza to, że modernizacji gospodarki nie towarzyszyły żadne zmiany
w politycznym systemie sprawowania władzy, gdyż za tymi zmianami nie nadążała
zmiana mentalności wielu twardogłowych aktywistów partyjnych, którzy obawiali
się o utratę dotychczasowych stref wpływów. Zaczęła się więc rodzić opozycja
w gronie liderów rządzących krajem. Zaczęła też narastać frustracja zarówno
robotników, jak i młodej, wykształconej, części społeczeństwa, czyli tych którzy na
swych barkach nieśli cały ciężar wdrażanych reform, a nie dostrzegali istotnej
poprawy swojej sytuacji materialnej oraz stylu sprawowania władzy zdominowanej
przez ortodoksyjny aparat partyjny.
Apogeum i swoistym ujściem tych frustracji i oczekiwań społecznych były
wydarzenia na Placu Tienanmen w maju i czerwcu 1989 r. Demonstrujący na placu
robotnicy i studenci artykułowali hasła walki z korupcją, ujawnienia dochodów
funkcjonariuszy państwowych, przywrócenia prawa do organizowania demonstracji
ograniczenia cenzury środków masowego przekazu. Ich celem nie było obalenie
rządu i ograniczenie władzy wszechobecnej partii. Chcieli tylko większych swobód
obywatelskich i znamion demokracji, chcieli dialogu z władzą, oczekiwali na
podjęcie dyskusji i gotowość do rozpoczęcia reform, nie byli skłonni do agresji,
myśleli, że zostaną wysłuchani.
Odpowiedzią władzy było milczenie, strach, paraliż i obawa. Wśród elity
władzy zaczęły się pojawiać głosy, że jest to kontrrewolucja, której trzeba się
zdecydowanie przeciwstawić. Podjęto decyzję o użyciu siły. Dnia 4 czerwca cały
świat patrzył z przerażeniem, jak czołgi na Placu Tienanmen rozjeżdżały
demonstrujących studentów. ChAL-W, jak to określono, „przywróciła ład i porządek
w Pekinie”, zaczął się czas represji, czystek politycznych, stagnacji gospodarczej,
izolacji i zastoju.
Jak było do przewidzenia, cała demokratyczna część opinii światowej potępiła
użycie siły przeciwko robotnikom i studentom oraz odwróciła się od Chin, z którymi
dotychczas współpracowała w różnych obszarach gospodarczych. Stany
Zjednoczone i Unia Europejska nałożyły, obowiązujące do dnia dzisiejszego,
embargo na dostawę broni i uzbrojenia oraz technologii podwójnego zastosowania.
Został przerwany dopływ zagranicznego kapitału. Wstrzymano wszystkie
zagraniczne inwestycje i kredyty. Rozpoczął się okres stagnacji gospodarczej
czego najlepszym dowodem może być to, iż dotychczas dynamicznie rozwijające
się chińska gospodarka wyhamowała z dotychczasowych 7-9% do niespotykanego
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od 10 lat poziomu 3,8%. Dodatkowo zmianom w sytuacji gospodarczej
towarzyszyły spory i waśnie we władzach rządowych i partyjnych, które
bezpośrednio przekładały się na generowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa
wewnętrznego państwa.
Ten trudny okres sporów wewnętrznych i wyhamowania reform trwał dwa lata.
W tak trudnej sytuacji wewnętrznej jeszcze raz daje o sobie znać talent
organizacyjny i medialny Deng Xiapionga, któremu udaje się reaktywować
wyhamowane reformy oraz przyspieszyć rozwój chińskiej gospodarki poprzez
otwarcie na zagraniczny kapitał inwestycyjny. Ta misja Denga, która w 1992
roku kończy się sukcesem, jest określana mianem drugiego otwarcia Chin na
gospodarkę rynkową i podjęcia swoistej rywalizacji o zajęcie wysokiej pozycji na
arenie międzynarodowej.
W tym też czasie do władzy dochodzi nowa ekipa pod wodzą Jiang Zemina
(1989 - 2002), która kontynuuje dotychczas realizowaną strategię rozwoju chińskiej
gospodarki oraz definiuje adekwatne do sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej
wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa.
Bardzo istotnym momentem w kreowaniu polityki zewnętrznego
i wewnętrznego bezpieczeństwa Chin był rok 1997, w którym umiera Deng
Xiaoping. Zostawił on swoim następcom rozpędzoną gospodarkę, przeobrażone
wewnętrznie Chiny, całkowicie inne mentalnie społeczeństwo i państwo o liczącej
się już pozycji na arenie międzynarodowej i wielu problemach wewnętrznych.
Pozostawił też po sobie spisany testament, w którym zawarł swoiste wskazówki
i procedury postępowania, które pozwolą Państwu Środka odbić się od dna
i wyruszenie na podbój świata. Wymowa tych zaleceń jest wciąż aktualna i po
dzień dzisiejszy są one swoistym drogowskazem i kanonem postępowania oraz
aktywności Chin na arenie międzynarodowej i to zarówno w politycznym, jak
i gospodarczym wymiarze. Zalecenia te brzmią:
Obserwujcie spokojnie;
Zabezpieczcie naszą pozycję;
Spokojnie rozwiązujcie problemy;
Ukrywajcie nasze możliwości i czekajcie na właściwy moment;
4
Trzymajcie się w cieniu i nigdy nie sięgajcie po przywództwo.
Gdy analizuje się cały okres sprawowania władzy przez Jiang Zemina,
wyraźnie widać, że trzymał się on tych zasad, a tym samym polityka
bezpieczeństwa oraz gospodarka toczyła się po torach wyznaczonych przez
Denga. Ponadto we wszystkich swoich decyzjach kierował się maksymą, że
wszystkie formy własności w państwie będą legalne, o ile przyczyniają się do
rozwoju gospodarczego, zwiększenia siły państwa i podniesienia poziomu życia
społeczeństwa. Niezmienny natomiast pozostawał dogmat, że wszystkie
podejmowane w sferze gospodarczej i społecznej działania nie mogą naruszać
obowiązującego w państwie systemu politycznego i tym samym nie będą
wymuszać jego reformy.
Tak zdefiniowana, w dużej mierze zachowawcza, polityka Jiang Zemina,
której realizacji sprzyjał brak istotnych zagrożeń na arenie międzynarodowej,
pozwoliła na utrzymanie wysokiego tempa rozwoju społeczno-gospodarczego
kraju. Prawie pięciokrotnie, bo z 111,7 mld USD w 1989 r. do 510 mld w 2001 r.
4
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wzrosły obroty w handlu zagranicznym. W tym samym okresie utrzymała się
wysoka, bo 9-10% dynamika wzrostu PKB, 50 mld USD wyniosły bezpośrednie
inwestycje zagraniczne oraz drastycznie został zmniejszony sektor gospodarki
państwowej, która wypracowywała nie więcej niż 1/5 PKB – na początku reform
5
rozpoczętych przez Denga ten udział wynosił 80%.
O rosnącej randze Chin na arenie międzynarodowej oraz sukcesach ekipy
kierowanej przez Jiang Zemina w wymiarze politycznym i gospodarczym najlepiej
świadczy, że w czasie jego kadencji w:
1997 r. Hongkong wraca do macierzy;
1999 r. Macao wraca do macierzy;
2001 r. MKOL przyznaje Chinom prawo do organizacji w 2008 r. Letnich
Igrzysk Olimpijskich;
2001 r. Chiny zostają przyjęte do Światowej Organizacji Handlu.
Jiang Zemin był także twórcą zasady tzw. trzech reprezentacji jako
obowiązującej doktryny realizacji polityki zewnętrznego i wewnętrznego
bezpieczeństwa Chin. Zasady te wskazują trzy główne cele aktywności partii
i państwa:
Ukierunkowanie gospodarki na wzrost produkcji i współpracę
międzynarodową;
Promowanie chińskiej kultury na świecie;
Otworzenie Komunistycznej Partii Chin na przyjmowanie w swoje szeregi
prywatnych przedsiębiorców – biznesmenów.
Efektem tak zdefiniowanej strategii działania było to, że od czasu
rozpoczętych reform gospodarczych i wprowadzenia polityki otwartych drzwi –
współpracy międzynarodowej – chińska ekonomia przeszła bezprecedensowe
zmiany. Chiński krajobraz gospodarczy, który na początku rozpoczętych reform
dotykał powszechnego ubóstwa, w sposób istotny został przewartościowany.
Obecnie Chiny należą do najszybciej rozwijających się gospodarczo państw,
ze świata z przeciętną stopą wzrostu na poziomie ok. 10% osiąganą przez ostatnie
10 lat. Chiny są jednym z nielicznych państw, które tylko w znikomym stopniu
dotknął światowy kryzys tak bolesny dla całej gospodarki światowej. Dziś
w wymiarze gospodarczym Chiny plasują się w rankingu potęg na drugim miejscu
po USA, a w wielu sektorach produkcji (stal, węgiel, cement, zboże, nawozy)
zajmują czołowe miejsca. Obecnie ChRL należy do jednego z głównych aktorów
na scenie międzynarodowego bezpieczeństwa, gdyż jest jednym z pięciu stałych
członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, który dysponuje prawem weta
w najważniejszych sprawach międzynarodowych. Chiny będąc jednym z założycieli
i liderów Szanghajskiej Organizacji Współpracy, organizacji określanej czasem
mianem azjatyckiego NATO, są ważnym kreatorem bezpieczeństwa w wymiarze
regionalnym. Ponadto są mocarstwem atomowym. Mają też istotny argument
nacisku w postaci silnie związanej z krajem wielomilionowej diaspory swoich
obywateli rozsianych po całym świecie, na wsparcie której zawsze mogą liczyć.
Istotnym elementem strategii promowania Chin na arenie międzynarodowej
była szeroko zakrojona akcja prezentacji dorobku chińskiej kultury, nauki, filozofii
i języka. W wielu krajach otwarto Instytuty Konfucjusza (w Polsce w 2006 roku
w Krakowie), by na tej płaszczyźnie przekazywać tak ważny dla wszystkich
5
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chińczyków dorobek i myśli Konfucjusza i innych filozofów. Podjęto też decyzję
o otwarcie chińskich uczelni w tym i uczelni wojskowych na przyjmowanie
zagranicznych studentów, a wielu młodych Chińczyków zostało skierowanych na
studia cywilne i wojskowe do uczelni zagranicznych.
Otwarcie szeregów partii na przedstawicieli biznesu spolaryzowało poglądy
dotychczas ortodoksyjnych członków partii, a jego efektem jest to, iż obecnie
w chińskich władzach partyjnych jest 83 dolarowych miliarderów co sprawia, że jest
to największe na świecie zgromadzenie (klub) miliarderów u władzy.
Od 2002 r. władzę w Chinach przejmuje czwarta generacja (dynastia)
przywódców pod wodzą Hu Jintao co do 2012 roku nie zmienia zasadniczych
priorytetów gospodarczych, wyraźniej są natomiast akcentowane dalekosiężne,
rozłożone w czasie zgodnie z testamentem Deng Xiaopinga cele polityczne
i artykułowane zagrożenia, które dostrzega się głównie w obszarze
bezpieczeństwa wewnętrznego.
Wśród tych celów, wyzwań i zagrożeń wymienia się konieczność zapewnienia
stabilnych warunków rozwoju gospodarczego, współpracę międzynarodową na
wszystkich możliwych płaszczyznach – politycznych, gospodarczych i militarnych,
zwalczanie międzynarodowego terroryzmu, przeciwdziałanie dążeniom do
separatyzmu, troskę o regionalne bezpieczeństwo, bezpieczeństwo energetyczne,
walkę z zagrożeniami ekologicznymi, przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu broni
masowego rażenia, stabilizację ogarniętych kryzysami regionów, zwłaszcza na
Bliskim Wschodzie i w Afryce.
W wymiarze wewnętrznym na drugi plan schodzi dotychczasowy priorytet jaką
zawsze była sprawa Tajwanu, a jego miejsce zajmuje sztandarowa koncepcja
Hu Jintao, czyli budowa harmonijnego społeczeństwa budowanego w oparciu
o zasadę solidarności, demokracji, praworządności, uczciwości i szczerości.
Zasady tej koncepcji Hu Jinatao prezentuje na forum ONZ jako koncepcję tzw.
harmonijnego świata, która ma być platformą aktywności Chin na arenie
międzynarodowej, w której będą się kierować formułą wielobiegunowości
w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa. Zasadniczy nurt tej koncepcji
skierowany jest na przeciwdziałanie coraz bardziej zauważalnym zagrożeniom dla
bezpieczeństwa wewnętrznego, w którym jest pogłębiające się rozwarstwienie
społeczne. Wprawdzie od wielu już lat systematycznie poprawia się dochód
narodowy na jednego mieszkańca, ale redystrybucja tego dochodu na
mieszkańców miasta i wsi oraz mniej lub bardziej uprzemysłowione rejony kraju
daleko odbiega od ideału, co rodzi uzasadnione frustracje i tym samym obawy
o protesty społeczne. Realizacja tej koncepcji miała być realizowana na bazie
programu syntez i koordynacji między miastem i wsią, między wzrostem
gospodarczym a korzyściami, między wzrostem gospodarczym a otwarciem na
świat oraz między człowiekiem a naturą. W jednym ze swych wystąpień Hu Jintao
zwrócił się do bogatych obywateli z apelem „podzielcie się swoją zamożnością
z biedniejszymi”, na który to apel uzyskał odpowiedź „dobrze, ale gdy się
podzielimy to wszyscy będziemy tak samo biedni, a taka struktura społeczeństwa
z pewnością nie będzie siłą napędowa rozwoju gospodarczego kraju”.
Do kolejnej zmiany na szczytach władzy w Chinach dochodzi w listopadzie
2012 r., gdy przedstawiciel piątej generacji polityków, jakim jest Xi Jinping,
obejmuje funkcję I sekretarza KPCh, a następnie w marcu 2013 r., gdy zostaje
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Prezydentem ChRL, Naczelnego Dowódcy ChAL-W i szefa – przewodniczącego
obu Centralnych Komisji Wojskowych.
Zmiana na najwyższych stanowiskach w partii i państwie nie spowodowała
zmiany dotychczas realizowanych priorytetów w zakresie kształtowanie
wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa. W jednym z pierwszych swych
publicznych wystąpień Prezydent Xi głosi, że rozwój gospodarczy Chin jest
najwyższym priorytetem i ma on następować głównie przez współpracę
międzynarodową i ma być ukierunkowany na poniesienie prestiżu kraju i na
poprawę poziomu życia ludności. Tak więc jest on kontynuatorem
dotychczasowych koncepcji głoszonych przez wszystkich polityków od czasu Deng
Xiaoping.
Znamiennym jest również to, że w pierwszą oficjalną podróż zagraniczną
Xi Jinping udał się w dniu 22 marca do Moskwy, skąd bezpośrednio odleciał
do Afryki i złożył wizyty w Tanzanii, Republice Południowej Afryki i Republice
Kongo. Taki scenariusz podróży zagranicznych wyraźnie wskazuje, jakimi
priorytetami politycznymi i gospodarczymi będą się kierowały Chiny podczas jego
kadencji sprawowania władzy.
Interesująca jest także problematyka podejmowana podczas oficjalnych
rozmów. Prezydent Rosji W. Putin wskazywał m.in. na konieczność „złapania
chińskiego wiatru w żagiel rosyjskiej gospodarki”, czego dowodem było udzielenie
Rosji przez Chiny 2 mld USD pożyczki oraz podpisanie kontraktu na podwojenie
dostawy do Chin ropy naftowej. Jednocześnie oświadczono, że oba państwa
w trosce o równowagę sił w zakresie kształtowania międzynarodowego
bezpieczeństwa będą się sprzeciwiały umieszczeniu przez USA na Alasce
elementów tarczy antyrakietowej. Chiny podjęły także temat współpracy
w obszarze modernizacji technicznej ChAL-W wyrażając duże zainteresowanie
kupnem różnego rodzaju broni i uzbrojenia, w tym zwłaszcza myśliwców
SU-35. Niestety, w tej sprawie Rosja wykazała daleko idącą wstrzemięźliwość,
a na podkreślenie zasługuje to, że od 2005 r. oba kraje nie podpisały pomiędzy
sobą żadnego kontraktu zbrojeniowego.
Afryka była kolejnym etapem podróży zagranicznej Prezydenta Chin.
Analitycy sceny politycznej i gospodarczej mówią, że Chiny mają pomysł na Afrykę,
lecz niestety Afryka nie ma pomysłu na Chiny. Pomysł Chin na Afrykę to głównie
ekspansja gospodarcza, w tym różnego rodzaju inwestycje. Obecnie chińscy
przedsiębiorcy posiadają swoje firmy w ponad 50 krajach Afryki, a tylko w 2012 r.
Chiny zainwestowały na tym rynku ponad 2,5 mld USD. Dynamicznie rośnie też
handel między Chinami a Afryką, która jest traktowana jako istotne źródło ropy
naftowej (28% ogółu dostaw) i różnego rodzaju surowców naturalnych
niezbędnych dla dynamicznie rozwijającej się chińskiej gospodarki. Ten rodzaj
uprawiania polityki gospodarczej określany jest mianem „dyplomacji surowcowej”,
która zadaniem ekspertów ukierunkowana jest na gospodarczą kolonizację Afryki,
a jej formułą realizacyjną jest „wypychanie z własnej, niewykwalifikowanej siły
roboczej w zamian za inwestycje i surowce”. Taka formuła pomocy rozwojowej jest
jedną z wielu przyczyn afrykańskich problemów, gdyż Afrykańczycy nauczyli się
być profesjonalnymi żebrakami, a surowce energetyczne są zarówno
dobrodziejstwem, jak i przekleństwem państw z Czarnego Lądu, gdyż ich
rabunkowa eksploatacja prowadzi do zahamowania rozwoju innych gałęzi
przemysłu na całym afrykańskim kontynencie.
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Cały zachodni świat z niepokojem przygląda się rosnącym w siłę Chinom
i wciąż nękany jest dylematem, czy kraj ten aspiruje do roli globalnego mocarstwa,
czy może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego
w wymiarze politycznym, gospodarczym i militarnym oraz jakie są najistotniejsze
zagrożenia dla wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa Państwa Środka?
O wielu tych dylematach, problemach i zagrożeniach już wspomniano, więc teraz
należy dokonać swoistej ich reasumpcji.
Dzisiejsze Chiny to kraj zarazem nowoczesny i starożytny, komunistyczny
i kapitalistyczny, bogaty i biedny, reformujący się i opierający się reformom,
jednolity i zróżnicowany, represyjny i wolnomyślicielski, konserwatywny
i rewizjonistyczny, pasywny i agresywny, zarazem mocny i słaby. Chiny to wielce
6
złożony paradoks.
Jednym z tych paradoksów jest to, że jedni mówią iż:
Uczciwość nie jest cechą modelu chińskiej gospodarki;
Dokument finansowe często są fałszowane;
Umowy podpisane nikogo do niczego nie zobowiązują;
Wymiar sprawiedliwości jest podporządkowany KPCh;
Korupcji nie udało się ograniczyć i wciąż jest powszechna;
Wartość intelektualna jest naruszana.
Inni natomiast twierdzą, że:
Żadne państwo nie ma tak dynamicznie rozwijającej się gospodarki;
Żadne państwo nie ma lepszej polityki gospodarczej niż Chiny;
Żadne państwo nie szokuje bardziej swym rozmachem i potencjałem
gospodarczym niż Chiny;
7
Kapitalizm zbudowano w państwie socjalistycznym.
Gdy odrzucimy pewne emocje i uprzedzania to musimy przyznać, że wszyscy
mają racje.
Tak widzimy Chiny dziś głównie przez pryzmat ich aktywności na
międzynarodowej scenie gospodarczej i politycznej, a jak wyglądają największe
zagrożenia dla bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego ChRL?
Formułując założenia polityki zagranicznej, Chiny definiują siebie jako
regionalnego lidera w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa. Od
Bałkanów po Bliski Wschód, Kaukaz, Azję Centralną, Azję Południową aż do Azji
Wschodniej występują liczne konflikty i wojny z powodów etnicznych,
ekonomicznego zacofania oraz zróżnicowania kulturowego i religijnego. Chiny
wciąż z niepokojem patrzą na wzmacnianie sojuszu amerykańsko-japońskiego
do czego dała m.in. pretekst narastająca sytuacja konfliktowa na Półwyspie
Koreańskim, która też i dla samych Chiny jest powodem do dużego niepokoju.
By przeciwdziałać tym zagrożeniom i utrzymać pozycję lidera w kształtowaniu
regionalnego bezpieczeństwa, Chiny zintensyfikowały współpracę regionalną,
czego efektem było powołanie z inicjatywy Pekinu Szanghajskiej Organizacji
Współpracy.

6
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Obecnie w obszarze zagrożeń militarnych chińscy eksperci i stratedzy
wojskowi nie przewidują niebezpieczeństwa wojny, gdyż żadne z wielkich
mocarstw – a tylko takich przeciwników Chiny mogą się obawiać – nie planuje
bezpośredniego konfliktu zbrojnego. W obszarze tego rodzaju zagrożeń lokowane
są natomiast, wręcz tradycyjnie, więc obawy o:
Rozwój sytuacji na Tajwanie i współpracę militarną USA z Tajwanem –
należy tu przypomnieć, że chińska konstytucja mówi, że Tajwan jest
integralną częścią ChRL i w przypadku ogłoszenia przez ten kraj
niepodległości Chiny nie zawahają się użyć siły zbrojnej. Społeczeństwo
i armia nie zawahają się zapłacić każdej ceny dla całkowitego rozwiązania
problemu niepodległości Tajwanu;
Roszczenia terytorialne o wyspy Paracels, Sprytlys, Senakuku;
Rozwój sytuacji na Półwyspie Koreańskim. Ewentualny konflikt zbrojny
pomiędzy obu państwami koreańskimi, w którym z pewnością zaangażują
się Stany Zjednoczone i Japonia byłby dużym zagrożeniem nie tylko dla
bezpieczeństwa regionalnego, ale i bezpośrednio dla samych Chin;
Militaryzację Japonii;
Ambicje separatystyczne Ujgurów (Region Autonomiczny Xinjiang oraz
rozwój sytuacji w Tybecie;
Wciąż nierozwiązane spory graniczne z Indiami;
Ingerowanie innych państw w przestrzeganie praw człowieka – każda
wypowiedź w tej kwestii jest traktowana jako przejaw hegemonizmu,
prowadzenia polityki z pozycji siły oraz ingerowaniem w suwerenność,
a tym samym i bezpieczeństwo państwa;
Rozprzestrzenianie się broni konwencjonalnej i masowego rażenia (m.in.
ran, KRLD).
Ponadto Chiny czują się coraz bardziej otaczane przez inne państwa –
Republika Korei, Rosja, Japonia, Tajwan, Pakistan, Indie, Wietnam, USA,
Afganistan – poprzez swoje bazy w kilku państwach tego regionu. To wzbudza
określony niepokój i generuje zagrożenie i to nie tylko w wymiarze militarnym.
W tym kontekście zdziwiło i wręcz zaniepokoiło władze w Pekinie wystąpienie
B. Obamy po jego ponownym wyborze na prezydenta USA, który w jednym ze
swoich pierwszych wystąpień definiując założenia przyszłej polityki zagranicznej
stwierdził, że będzie ona bardziej niż do tej pory skierowana w rejon Azji i Pacyfiku.
Reakcja na te słowa Chin i Rosji była bardzo szybka i sprowadzała się do
stwierdzenia, że obecność Stanów Zjednoczonych w tym regionie jest historycznie
przestarzała, a państwa tego regionu mają dosyć instrumentów, by własnymi siłami
to bezpieczeństwo gwarantować.
W kategorii zagrożeń należy też patrzeć na rozwój sytuacji w strefie
przygranicznej pomiędzy Chinami a Rosją na Dalekim Wschodzie. Tam Chińczycy
dokonują swoistej ekspansji gospodarczej, przechodzą na stronę rosyjską,
asymilują się z miejscową ludności, zakładają wspólne przedsiębiorstwa i w ten
naturalny sposób przesuwają na niekorzyść Rosji granicę pomiędzy państwami.
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Moskwa patrzy na to z dużą obawą i niepokojem, a należy przypomnieć, że już
wcześniej w 1969 r. doszło nad rzeką Usuri do konfliktu zbrojnego pomiędzy
Chinami a Związkiem Radzieckim, którego pretekstem były właśnie spory
graniczne.
Kolejną grupą zagrożeń dla bezpieczeństwa funkcjonowania państwa są
zagrożenia o charakterze ekonomicznym, wśród których na czoło wysuwają się
następujące kategorie problemów i wyzwań jak:
Niestabilność międzynarodowego systemu finansowego;
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego rozwijającej
się chińskiej gospodarce;
Obawa o zapewnienie międzynarodowych rynków zbytu dla chińskich
towarów, gdyż są one zasadniczym motorem napędowym rozwoju
chińskiej gospodarki.
Głównym zagrożeniem w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, co
artykułują z wielką obawą kolejni liderzy Państwa Środka, są zagrożenia
społeczne, których egzemplifikacją jest wciąż duża dysproporcja w poziomie życia
ludności w poszczególnych prowincjach kraju – bogate południe, biedna północ –
oraz głębokie różnice pomiędzy dochodami i tym samym w standardzie życia ludzi
miast i wsi, a jeżeli nierówności dochodowe są zbyt duże to destabilizują porządek
społeczny i tym samym generują zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego
kraju. Irytuje powszechny protekcjonizm – gunaxi. Uciążliwa dla społeczeństwa jest
wewnętrzne migracja zarobkowa. Do wybuchów społecznych już dochodzi
z powodu masowych wręcz wysiedleń i eksmisji pod wielkie inwestycje oraz
niszczenia środowiska naturalnego. To niepokoi, gdyż grozi falą protestów
i strajków, a nawet wręcz buntu społecznego, a wszyscy jeszcze pamiętają
tragiczne wydarzenia na Placu Tienanmen. Dlatego też opracowanej jeszcze
przez Hu Jintao koncepcji rozwoju harmonijnego społeczeństwa ukierunkowanej
na niwelację tych dysproporcji, wywołujących bezpośrednie zagrożenia dla
bezpieczeństwa państwa, obecne kierownictwo partii i rządu nadało wysoki
priorytet.
Jako specjalną kategorię zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego
odbiera się w Chinach interwencję innych państw w przestrzeganie praw człowieka
oraz aspiracje separatystyczne głównie Ujgurów oraz Tybetańczyków, a za wręcz
święty obowiązek uznaje się powrót Tajwanu na łono ojczyzny.
Chińczycy oczekują także zmian politycznych w kraju, w tym m.in. większej
demokratyzacji życia, ograniczenia cenzury i nepotyzmu oraz przywilejów dla
urzędników państwowych zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym,
zdecydowanej walki z korupcją. Niestety na to jak na razie się nie zanosi.
Przewodniczący chińskiego parlamentu ostatnio powiedział, że Chiny
nigdy bezpośrednio nie zaakceptują systemu politycznego państw zachodnich
i nie wprowadzą systemu wielopartyjnego opartego na trójpodziale władzy
i dwuizbowym parlamencie. Jego zdaniem KPCh już teraz każdym dniem zmienia
swój komunistyczny charakter, nabiera coraz więcej cech narodowych i prowadzi
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Chiny ku świetlanej przyszłości. Tej opinii niestety nie podziela coraz więcej
obywateli co może w konsekwencji być przyczyną buntów, strajków i protestów
i tym samym istotnym zagrożeniem destabilizującym bezpieczeństwo wewnętrzne
państwa.
Przedstawiona ewolucja polityki bezpieczeństwa ChRL wskazuje na
najważniejsze wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia zarówno w ich
retrospektywnym, jak i perspektywicznym wymiarze. Wyraźnie widać, że Chiny od
czasu głębokich zmian politycznych zapoczątkowanych przez Deng Xiaoping
umiejętnie wykorzystując mechanizmy globalizacji, zbudowały status drugiej
w rankingu światowym potęgi gospodarczej. Ten status gospodarczego mocarstwa
przełożył się bezpośrednio na tempo rozwoju bezpieczeństwa narodowego oraz
na możliwość głębokiej modernizacji i restrukturyzacji Chińskiej Armii LudowoWyzwoleńczej, która obecnie jest nie tylko najliczniejszą armią świata, ale coraz
wyżej plasuje się w rankingu światowych potęg militarnych. By utrzymać wysokie
tempo rozwoju gospodarczego kraju i tym samym dynamikę modernizacji chińskich
sił zbrojnych władze w Pekinie dużą rolę przywiązują do kształtowania
wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa, definiują zagrożenia w tych
obszarach i podejmują działania, by im skutecznie przeciwdziałać.
Streszczenie
W artykule scharakteryzowano środowisko bezpieczeństwa ChRL. W ujęciu
retrospektywnym i perspektywicznym przedstawiono politykę zewnętrznego
i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa realizowaną przez kolejne generacje
przywódców. Zdefiniowano najważniejsze zagrożenia, a także przeprowadzono
analizę przyczyn oraz skutków zagrożeń militarnych i niemilitarnych.
Przedstawiono rolę i zadania Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej
w kształtowaniu narodowego bezpieczeństwa. Wskazano na rolę jaką odgrywa
Szanghajska
Organizacja
Współpracy
w
kształtowaniu
regionalnego
bezpieczeństwa oraz na relacje polityczne, gospodarcze i militarne pomiędzy
najważniejszymi państwami tego regionu. Zaprezentowano główne kierunki polityki
zagranicznej
Chin
w
kształtowaniu
bezpieczeństwa
w
wymiarze
międzynarodowym.
Summary
In the article characterized security environment PRC. Retrospectively and
in perspective articulated external and internal security policy realized by next
generation PRC leaders. Defined most important challenges and threats and
analysis the causes and effects non-military and military threats. Presented rule
plays by Chinese People’s Liberation Army in the formations national security.
Showed on the role and significance Shanghai Cooperation Organization in the
formation regional security and economic, political and military relationships
between the most important countries of this region. Presented main directions of
the foreign policy of China in shaping international security.
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Agata LASOTA-JĄDRZAK
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
WYBRANE ELEMENTY ZAGROŻENIA TERRORYZMEM POWIETRZNYM
OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ
Obiekty infrastruktury krytycznej oraz przedsięwzięcia w zakresie
zapewnienia ich wszechstronnej ochrony
Zakres uznawania obiektów, należących do infrastruktury krytycznej
znajdujemy w rozmaitych regulacjach prawnych. Konieczność ochrony obiektów
szczególnie ważnych ze względu na bezpieczeństwo państwa, zostało
uwzględnione w polskim prawie w ustawie z 21 listopada 1967 r. o powszechnym
1
obowiązku obrony RP. Również ustawa o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia
1997 r. wymienia szereg obszarów, obiektów i urządzeń podlegających
obowiązkowej ochronie, wskazując kryteria podziału infrastruktury krytycznej na
związane z obronnością państwa, ochroną interesu gospodarczego państwa,
2
bezpieczeństwa publicznego oraz względy innych ważnych interesów państwa.
Według brzmienia Rozporządzenia z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów
szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa i obronności państwa oraz ich
3
szczególnej ochrony istnieje podział obiektów na dwie kategorie. Do pierwszej
kategorii zalicza się obiekty związane z potencjałem, natomiast do drugiej kategorii
zaliczono obiekty związane z właściwym funkcjonowaniem administracji publicznej
oraz zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i porządku
publicznego. Jednak owe przepisy nie wykreowały kompleksowych rozwiązań
systemowych oraz nie nakładały na podmioty zarządzające elementami
infrastruktury krytycznej obowiązku przygotowania dokumentacji planistycznej
i operacyjnej dotyczącej ich ochrony. Całościowe spojrzenie na infrastrukturę
krytyczną zapewniły postanowienia ustawy o zarządzaniu kryzysowym, która
stworzyła podstawowe mechanizmy zorganizowanej ochrony infrastruktury
krytycznej i zdefiniowała systemy wchodzące w jej skład, gdzie kwestie związane
z infrastrukturą krytyczną realizowane są przez Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa, które odpowiada za realizację zadań planistycznych
i programowych z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym podstawą do wyznaczenia
krajowych obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład systemów
infrastruktury krytycznej, biorąc pod uwagę ich znaczenie dla funkcjonowania
państwa i zaspokojenia potrzeb obywateli są kryteria określane przez Dyrektora
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Identyfikacja obiektów, urządzeń, instalacji
lub usług, których zniszczenie lub funkcjonowania mogłoby spowodować sytuację
kryzysową, jest kluczowym etapem procesu ochrony infrastruktury krytycznej.
W celu maksymalnej obiektywizacji identyfikacji infrastruktury krytycznej Rządowe
Centrum Bezpieczeństwa, we współpracy z ministrami i kierownikami urzędów
centralnych oraz przy wsparciu przedsiębiorców prywatnych, opracowało kryteria
1
2
3

Dz.U. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.
Dz.U. Nr 114, poz. 740 z późn. zm., art.5
Dz.U. Nr 116, poz. 1090, § 2-3
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identyfikacji infrastruktury krytycznej. Określono wartości liczbowe, stosowane dla
scharakteryzowania cechy, ze względu na którą dana infrastruktura klasyfikowana
jest jako krytyczna. Kryteria podzielone są na dwie grupy:
1. kryteria systemowe – charakteryzujące ilościowo lub podmiotowo
parametry (funkcje obiektu), urządzenia, instalacji lub usługi, których
spełnienie może spowodować zaliczenie do infrastruktury krytycznej.
Kryteria te przedstawione są dla każdego z systemów infrastruktury
krytycznej;
2. kryteria przekrojowe – opisujące parametry odnoszące się do skutków
zniszczenia bądź zaprzestania funkcjonowania obiektu, urządzenia,
instalacji lub usługi. Kryteria przekrojowe obejmują:
 ofiary w ludziach;
 skutki finansowe;
 konieczność ewakuacji;
 utratę usługi;
 czas odbudowy;
 efekt międzynarodowy;
 unikatowość.
Identyfikacja infrastruktury krytycznej, zgodnie z przyjętą metodyką, została
podzielona na trzy etapy:
1. etap pierwszy – w celu dokonania pierwszej selekcji obiektów, instalacji,
urządzeń lub usług, które potencjalnie mogłyby zostać uznane za
infrastrukturę krytyczną w danym systemie, do infrastruktury systemu
należy zastosować kryteria systemowe, właściwe dla danego systemu
infrastruktury krytycznej;
2. etap drugi – w celu sprawdzenia, czy obiekt, urządzenie instalacja lub
usługa pełni kluczową rolę dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli
oraz czy służy zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów
administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców, do
infrastruktury wyłonionej w etapie pierwszym należy zastosować definicję
zawartą w art. 3 pkt 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
3. etap trzeci - w celu potencjalnych skutków zniszczenia lub zaprzestania
funkcjonowania potencjalnej infrastruktury krytycznej, do infrastruktury
wyłonionej w etapie pierwszym i drugim należy zastosować kryteria
przekrojowe, przy czym potencjalna infrastruktura krytyczna musi spełniać
przynajmniej dwa kryteria przekrojowe. Kryteria identyfikacji infrastruktury
4
krytycznej, będą podlegały aktualizacji.
Uchwalenie Narodowego
Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej (NPOIK) wynika z art. 5 b ust.
1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym i dotyczy zidentyfikowanej
infrastruktury umieszczonej w jednolitym wykazie obiektów, instalacji,
urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej
z podziałem na systemy o których mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy
o zarządzaniu kryzysowym. Operatorami większości części infrastruktury
krytycznej są prywatni przedsiębiorcy niepowiązani z administracją
publiczną. Program ustanawia ramy, w których administracja publiczna
4

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa,
Warszawa, 2013, s. 11-12
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i operatorzy infrastruktury krytycznej współpracują, w celu zapewnienia
ciągłości działania infrastruktury krytycznej, chroniąc tym samym
5
gospodarcze i społeczne fundamenty naszego kraju. Zdefiniowanie
krytycznych dla funkcjonowania państwa obiektów, instalacji i usług ma
zasadnicze
znaczenie
w
kształtowaniu
należnego
poziomu
bezpieczeństwa obywateli.
Biorąc pod uwagę powyższe, można sformułować wniosek, że elementy
infrastruktury krytycznej stanowiące obiekty i systemy należą do obszarów
związanych z obronnością państwa, ochroną interesu gospodarczego,
bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony innych, ważnych interesów państwa
6
i zostały określone w ustawie o ochronie osób i mienia oraz w ustawie
7
o powszechnym obowiązku obrony, do których możemy zaliczyć szeroki wachlarz
obiektów o różnorodnej strukturze tj.:
 obiekty przemysłowe: rafinerie, elektrownie, zakłady produkcji chemicznej,
zakłady produkcji uzbrojenia itp.;
 obiekty środków transportu: porty lotnicze, morskie, lądowe, samoloty,
statki, pociągi, autobusy itp.;
 magazyny, zbiorniki, infrastrukturę zaopatrzenia ludności w żywność,
wodę, energię;
 obiekty związane z bezpieczeństwem miast, zgromadzeń, imprez
masowych itp.
Obiekty infrastruktury krytycznej są zróżnicowane pod względem obszaru,
budowy, rodzaju zagrożeń i ewentualnych skutków przestępczych. Zadaniem
zabezpieczenia każdego chronionego obiektu jest przeciwdziałanie możliwym
zagrożeniom i uniemożliwienie wyrządzenia szkód w tym: poszkodowania osób,
materialnych, spowodowania strat materialnych, zakłócenia funkcjonowania
obiektu.
Wobec możliwych zagrożeń, zapewnienie ciągłości i sprawnego
funkcjonowania infrastruktury krytycznej spoczywa na administracji rządowej
i samorządowej. Właściciele oraz posiadacze obiektów, urządzeń i instalacji
infrastruktury krytycznej są zobowiązani do ich ochrony. Ochrona ta głównie
polega na przygotowaniu i wdrażaniu stosownie do przewidywanych zagrożeń na
podstawie analiz i prognoz planów ochrony infrastruktury krytycznej na wypadek
zaistnienia zagrożenia oraz utrzymywanie własnych systemów rezerwowych,
zapewniających bezpieczeństwo i podtrzymujących funkcjonowanie owej
infrastruktury, do czasu jej pełnego odtworzenia. Nadto, zgodnie z art. 6 ust.
5a ustawy o zarządzaniu kryzysowym, właściciele i posiadacze obiektów
infrastruktury krytycznej mają obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za
utrzymywanie kontaktów z podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę infrastruktury
8
krytycznej. Uregulowano także wytyczne dotyczące opracowania planów ochrony
infrastruktury krytycznej, które zostały zawarte w rozporządzeniu z dnia 30 kwietnia
5

Ibidem, s. 6
Dz. U. Nr 114,poz. 740 z późn. zm.
Dz. U. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.
8
W tym zakresie powołana została instytucja pełnomocnika ds. ochrony infrastruktury krytycznej, gdzie
odpowiada on min. za utrzymywanie kontaktów z podmiotami właściwymi w zakresie ochrony
infrastruktury krytycznej, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2010 roku
w sprawie pełnomocnika do spraw infrastruktury krytycznej, Dz.U. Nr 135, poz. 906.
6
7
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9

2010r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej. Organizacja
i wykonanie zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej należy również
do wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów zajmujących się
zarządzaniem kryzysowym, które mają obowiązek tworzenia krajowych,
wojewódzkich, powiatowych i gminnych planów zarządzania kryzysowego,
zawierających między innymi charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich
wystąpienia w infrastrukturze krytycznej. Załączniki funkcjonalne planów mają
określać procedury związane z ochroną infrastruktury krytycznej, zawierać wykaz
infrastruktury krytycznej objętej planem oraz podawać zakres ochrony oraz
odtwarzania infrastruktury krytycznej. Ochrona obiektów infrastruktury krytycznej
obejmuje swoim zakresem między innymi przygotowanie planów ochrony
infrastruktury krytycznej, ich aktualizacje, stosowanie opracowanych algorytmów
postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia obiektów, a także
utrzymywanie własnych systemów rezerwowych, podtrzymujących działanie tej
infrastruktury do czasu jej całkowitego odbudowania.
Zgodnie z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym, plany ochrony
infrastruktury krytycznej tworzone są na poziomie państwa i województwa
i zawierają:
 wykaz obiektów i systemów infrastruktury krytycznej;
 charakterystykę zagrożeń dla infrastruktury krytycznej oraz ocenę ryzyka
ich wystąpienia;
 charakterystykę zasobów możliwych do wykorzystania, w celu ochrony
infrastruktury krytycznej;
 warianty działania w przypadkach zagrożeń lub zakłócenia funkcjonowania
infrastruktury krytycznej;
 warianty odtwarzania infrastruktury krytycznej;
 zasady współpracy administracji publicznej z właścicielami oraz
posiadaczami samoistnymi i zależnymi obiektów, instalacji lub urządzeń
infrastruktury krytycznej w zakresie jej ochrony, w tym zasady
przekazywania informacji;
 wskazanie terminów i trybu aktualizacji planu.
Ponadto, organy administracji publicznej wykonują zadania z zakresu
przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze
terrorystycznym. W przedmiotowym zakresie współpracują z organami
administracji rządowej właściwych w tych sprawach, przede wszystkim z szefem
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nadto, na posiadaczach samoistnych
i zależnych obiektów, instalacji i urządzeń infrastruktury krytycznej ciąży obowiązek
niezwłocznego przekazywania informacji Szefowi Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, będące w ich posiadaniu, informacje dotyczące zagrożeń
o charakterze terrorystycznym dla tej infrastruktury krytycznej, w tym zagrożeń
funkcjonowania systemów i sieci energetycznych, wodnokanalizacyjnych,
ciepłowniczych oraz teleinformatycznych, istotnych z punktu widzenia
bezpieczeństwa państwa, a także działań, które mogą prowadzić do zagrożenia
życia lub zdrowia, mienia w znacznych rozmiarach, dziedzictwa narodowego

9

Dz.U. Nr 83, poz. 542
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10

lub środowiska
istotnej z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa,
zagrożeń obejmujących funkcjonowanie systemów i sieci energetycznych,
wodnokanalizacyjnych, ciepłowniczych i teleinformatycznych.
System ochrony infrastruktury krytycznej powinien mieć zastosowanie
do wszystkich typów zidentyfikowanych zagrożeń, tak naturalnych, jak
i intencjonalnych oraz technicznych, a także być przygotowany do możliwie
szybkiego przywrócenia funkcji realizowanych przez daną infrastrukturę krytyczną.
Powinna go cechować kompleksowość i elastyczność oraz, co nie mniej ważne
łatwość zastosowania i zrozumienia przez odpowiedzialnych za ochronę
infrastruktury krytycznej.
Ponadto, zgodnie z zapisami NPOIK działania ochronne mają na celu
minimalizację ryzyka zakłócenia infrastruktury krytycznej przez:
 zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia scenariusza;
 zmniejszenie podatności;
 minimalizowanie skutków wystąpienia scenariusza.
gdzie na tak rozumianą ochronę składają się ochrona: fizyczna, techniczna,
osobowa, prawna, teleinformatyczna oraz plany odtwarzania, rozumiane jako
odtwarzanie funkcji realizowanych przez infrastrukturę krytyczną.
Zagrożenie terroryzmem powietrznym obiektów infrastruktury krytycznej
Przybierające obecnie na sile i zasięgu zagrożenie terroryzmem, w tym także
groźba proliferacji broni masowego rażenia kształtują nowy paradygmat zagrożeń
niemilitarnych, określanych często również mianem asymetrycznych, zalicza się do
11
nich terroryzm powietrzny, wyrażający się między innymi w atakowaniu obiektów
cywilnych przy użyciu porwanych samolotów cywilnych. Terroryzm powietrzny jest
najbardziej medialnym zagrożeniem bezpieczeństwa powietrznego państwa.
Wynika to z celu działania terrorystów, który potrzebuje koniecznego przy tej okazji
rozgłosu w środkach masowego przekazu. Paradoksalnie, skłanianie się
terrorystów w kierunku mediów jest efektem ubocznym powszechnej polityki
antyterrorystycznej, nieświadomie podsycanej w wyniku działań medialnych oraz
prowadzonych w życiu publicznym dyskusji na ten temat, przy różnych okazjach,
12
choćby na przykład w odniesieniu do operacji afgańskiej (…). Postrzeganie
terroryzmu powietrznego wymaga szerszego spojrzenia na to zjawisko. Jak się
ocenia nie ma grup terrorystycznych nastawionych wyłącznie na destrukcyjne
działania przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa, za to są eksperci (terroryści),
specjalizujący się w bezprawnej ingerencji w funkcjonowanie lotnictwa. Często są
to całe grupy zadaniowe, wykonujące zadania dla macierzystej organizacji lub na
zlecenie innej grupy terrorystycznej. Terroryzm powietrzny – atak na statek
powietrzny, port lotniczy lub inne obiekty infrastruktury lotniczej i lotniskowej –

10

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 21 maja 2007 r. z późn. zm.),
art. 12a
Terroryzm powietrzny to „akty bezprawnej ingerencji w sprawy międzynarodowego lotnictwa
cywilnego i jego urządzeń, w tym bezprawne zawładnięcie statkiem powietrznym, sabotaż lub zbrojny
atak skierowany przeciw statkowi powietrznemu używanemu w międzynarodowym przewozie
powietrznym lub przeciw urządzeniom naziemnym używanym przez taki przewóz. M. Marcinko,
Wybrane aspekty walki z terroryzmem w prawie międzynarodowym, 2008 r. (w:) System obrony
powietrznej Polski, A. Radomyski, AON. Warszawa 2013, s. 49
12
T. Compa, J. Rajchel, K. Załęski, Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa w lotnictwie, Wyższa Szkoła
Oficerska Sił Powietrznych. Dęblin 2012, s. 61
11
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przynosi większy efekt medialny tylko wtedy, gdy dodatkowo połączony jest
13
z innym, dużej rangi, masowym wydarzeniem.
Współczesne działania terrorystów unaoczniają taktykę, w ramach której
przeprowadzane są zamachy skutkujące dużą liczbą ofiar lub dokonywane są
uderzenia na elementy decydujące o funkcjonowaniu systemów bezpieczeństwa
poszczególnych państw. Dotychczas największą liczbę odnotowanych ataków
terrorystycznych przeprowadzono na obiekty naziemne. Do ich realizacji
wykorzystywano głównie narzędzia i osoby, które poruszały się w środowisku
lądowym. Było to bezpośrednio związane z prostotą przeprowadzanych ataków
i łatwością dostępu do infrastruktury naziemnej. Jednakże nie każdy atak
przeprowadzany w środowisku lądowym może przynieść zakładane przez
terrorystów rezultaty. Alternatywą dla obezwładniania niektórych, specyficznych
celów naziemnych stało się więc wykorzystanie narzędzi powietrznych, często
14
zapewniających bardziej destrukcyjne oddziaływanie.
Ataki przeprowadzane
z powietrza w porównaniu z atakami lądowymi generują większe koszty, są
bardziej skomplikowane, wymagają dłuższego przygotowania, a niekiedy zdobycia
15
trudnych umiejętności pilotażu.
Należy przy tym zaznaczyć, że stosowane dotychczas w terroryzmie
powietrznym uprowadzenia samolotów z pasażerami traktowanymi jako zakładnicy
ustąpiły miejsca porwaniom samolotów pasażerskich, którymi atakuje się ważne
obiekty publiczne, ośrodki władzy państwowej lub obiekty militarne. Przykładem są
tragiczne w skutkach wydarzenia w Stanach Zjednoczonych z 11 września 2001
16
roku. Jak pisze K. Liedel terroryzm lotniczy wraz z nadejściem zamachów na
World Trade Center osiągnął swoje apogeum, co najmniej z kilku przyczyn:
 porwano symultanicznie cztery samoloty;
 samoloty te zostały użyte jako bomby;
 cywilne samoloty zostały użyte do ataku zarówno na cele cywilne, jak i cele
administracji publicznej, w tym na obiekty wojskowe. Ataki te zmieniły
oblicze współczesnego świata (…) Nie tylko stanowiły one bowiem
początek ery terroryzmu(…), ale także miały ogromny wpływ na
17
funkcjonowanie niemal każdej sfery życia współczesnych społeczeństw.
Samolot stał się więc dogodnym i skutecznym środkiem, w osiąganiu
zamierzonych przez nich celów, powodując przy tym szkody o niebywałych
rozmiarach. Terroryści przy pomocy porwanych samolotów potrafią zabić tysiące
ludzi, zniszczyć ważne obiekty wchodzące w skład systemu stanowiącego
infrastrukturę krytyczną, skierować żądania wobec rządów obcych państw, których
obywatele są pasażerami porwanego samolotu, ostatecznie wywołując na arenie
międzynarodowej poczucie przerażenia, strachu i ogólnej paniki. Grupy
terrorystyczne chętnie dokonują ataków na statki powietrzne, uzyskując w ten
13

Ibidem, s. 63
K. Dobija, Obiekty naziemne zagrożone terroryzmem lotniczym (w:) Reagowanie państwa na
zagrożenia terroryzmem lotniczym, Akademia Obrony Narodowej. Warszawa 2010, s. 41
15
Ibidem, s. 41
16
Ataki zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu czterech samolotów wewnętrznych linii lotniczych
USA. Celami ataku były Centrum Światowego Handlu i Pentagon. Po tym tragicznym ataku
terrorystycznym eksperci wojskowi zaczęli porwane statki powietrzne określać mianem Renegade
(renegat, odstępca) (w:) T. Compa, J. Rajchel, K. Załęski, Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa
w lotnictwie, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. Dęblin 2012
17
K. Liedel, Reagowanie państwa na zagrożenia terroryzmem lotniczym, AON. Warszawa 2010, s. 34
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sposób oczekiwany rozgłos i szum medialny, gwarantując sobie przy tym
osiągniecie zamierzonego sukcesu. Zagrożonymi obiektami mogącymi posłużyć za
cel ataku będą obiekty należące do administracji publicznej, sektora prywatnego,
18
kultu religijnego, obiekty handlowe, imprez masowych.
Mówiąc o zagrożeniu powietrznym, należy zdefiniować jego znaczenie.
Uzasadnionym wydaje się stwierdzenie, że zagrożenie powietrzne to sytuacja,
w której pojawia się prawdopodobieństwo powstania stanu niebezpiecznego,
zagrażającego funkcjonowaniu państwa, realizowane przy użyciu statków
19
(obiektów) powietrznych. W związku z rozwojem metod i sposobów wykonywania
ataków przez terrorystów w obszarze powietrznym wyróżnia się obecnie cztery
zasadnicze formy (sposoby) terroryzmu powietrznego:
 atak na pokładzie samolotu;
 atak dokonany z powietrza;
 atak na statek powietrzny;
20
 atak na infrastrukturę.
W odniesieniu do powyższego w przestrzeni powietrznej portu lotniczego, jak
i na jego terenie mogą wystąpić sytuacje kryzysowe o charakterze militarnym
21
i niemilitarnym. Zagrożenie militarne związane jest z wystąpieniem konfliktu
o podłożu międzynarodowym, który może zagrozić bezpieczeństwu państwa,
głównie poprzez działania zbrojne. Zagrożenia niemilitarne nie są związane
z konfliktami o charakterze zbrojnym, ale w głównej mierze są to zagrożenia
naturalne, zagrożenia powodowane bezpośrednio przez człowieka oraz awarie
techniczne. Wśród zagrożeń militarnych można wyróżnić zagrożenia klasyczne,
przewartościowane oraz nowe kategorie zagrożeń. Klasyczne zagrożenia militarne
to szeroko rozumiana agresja – w postaci ingerencji militarnej, z którą wiąże
się przede wszystkim ograniczenie lub utrata warunków do rozwoju danej
społeczności lub państwa, albo naruszenie bądź utrata suwerenności
i integralności terytorialnej. Nowe zagrożenia są związane z postępem
technicznym, co pociąga za sobą zmianę charakteru działań. Do środków
stanowiących takie zagrożenia należą m.in.:
 załogowe statki powietrzne (Manned Aircraft) o zwiększonych –
w stosunku do będących w uzbrojeniu lotnictwa wojskowego
– możliwościach taktyczno-technicznych w zakresie rozpoznania
i zwalczania obiektów naziemnych, nawodnych i powietrznych,
 taktyczne pociski rakietowe balistyczne (Tactical Ballistic Missiles-TBMs),
 pociski rakietowe skrzydlate (Cruise Missiles-CMs),
 bezzałogowe aparaty latające (Unmanned Aerial Vehiciles-UAV),
 samoloty lotnictwa cywilnego wykorzystywane jako narzędzie ataku
z powietrza („Renegade”).

18

A. Lasota-Jądrzak, Współdziałanie Sił Zbrojnych z Policją w ramach procedury „Renegade”, Praca
dyplomowa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, AON. Warszawa 2013, s. 5
19
J. Gotowała, Bezpieczne niebo(materiały z konferencji naukowej. Warszawa, 2002, s. 53 (w:) Ocena
poziomu zagrożenia terroryzmem i organizacji systemu antyterrorystycznego w Polsce. Warszawa
2012, s. 207
20
K. Jałoszyński, Współczesne zagrożenia terroryzmem powietrznym, kierunki przedsięwzięć
w zakresie przeciwdziałania mu oraz walki z tym zjawiskiem
21
W. Lidwa, W. Krzeszowski, W. Więcek, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Akademia Obrony
Narodowej. Warszawa 2010, s. 7
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Załogowe statki powietrzne, w tym samoloty uderzeniowe, myśliwskie oraz
śmigłowce – uwagi na ich liczbę, a także możliwości bojowe – w dalszym ciągu
postrzegane są jako znaczące zagrożenie powietrzne (…). Taktyczne pociski
rakietowe balistyczne – uważane są – ze względu na skalę skutków ich uderzeń
– za najbardziej niebezpieczną grupę zagrożeń powietrznych. Pociski
te wyposażone będą w manewrujące głowice bojowe, przystosowane
do przenoszenia broni masowego rażenia -atomową, chemiczną, a nawet
w głowice z materiałem rozszczepialnym, np. ze środkiem powodującym skażenie
radiologiczne (…). Pociski rakietowe skrzydlate stanowią obecnie jedną
z kategorii zagrożeń powietrznych, stwarzających najpoważniejsze problemy
w aspekcie ich wykrywania i zwalczania (…). Bezzałogowe statki powietrzne
uważane są - ze względu na niską cenę jednostkową oraz rosnące możliwości
bojowego użycia – za coraz większe zagrożenie powietrzne. Sprzęt ten może
wykonywać zadania rozpoznania sił i terytorium, a nowsze jego generacje także
zadania bojowe z wykorzystaniem uzbrojenia. Statki powietrzne będą się
cechować obniżoną wykrywalności, jak również posiadaniem pokładowych
aktywnych środków walki elektronicznej (…). Zagrożenie związane
z wykorzystaniem statku powietrznego jako narzędzia ataku terrorystycznego
z powietrza („Renegade”) jest nowym typem zagrożenia, który może być użyty
przede wszystkim przeciwko ludności i obiektom cywilnym w celu uzyskania
porażającego efektu psychologicznego. Wykorzystanie dużych odrzutowych
samolotów pasażerskich jako narzędzia ataku terrorystycznego z powietrza może
spowodować wysoką liczbę ofiar wśród ludności cywilnej oraz skażenie
toksycznymi środkami przemysłowymi. Zagrożenie powietrzne mogą stanowić
również mniejsze załogowe cywilne statki powietrzne, takie jak samoloty sportowe,
śmigłowce czy ultralekkie konstrukcje lotnicze. Mogą one wykonywać lot
na skrajnie małych wysokościach, w obrębie dużych aglomeracji miejskich,
startując z małych lotnisk bądź doraźnie zorganizowanych płaszczyzn
22
startowych. Nowymi zagrożeniami, które zagrażają bezpieczeństwu uczestników
ruchu lotniczego, są w głównej mierze zdarzenia związane z terroryzmem
lotniczym (…). Lotnictwo i działalność lotnicza są coraz bardziej newralgicznymi
punktami komunikacji międzynarodowej. Obecnie jako terroryzm lotniczy rozumieć
należy wszystkie akty terroryzmu skierowane przeciwko żegludze powietrznej oraz
zagrażające jej bezpieczeństwu. Są to ataki na statki powietrzne i przebywające
w nich osoby lub ataki przy użyciu statków powietrznych na ludność i obiekty
istotne dla funkcjonowania państwa, w szczególności centra gospodarcze,
23
finansowe i polityczne, ważne miejsca użyteczności publicznej. Przy ocenie
zagrożenia obiektów naziemnych należy zwrócić uwagę, że współcześnie
w typowaniu potencjalnych celów ataków terrorystycznych można wyróżnić dwie
zasadnicze grupy. Są to tzw. obiekty nieosłonięte lub słabiej chronione oraz
obiekty
chronione
(monitorowane,
dozorowane).
W
nomenklaturze
angielskojęzycznej określa się je odpowiednio jako cele miękkie (soft targets)

22

B. Grenda, J. Nowak, Wybrane problemy zarządzania kryzysowego w organizacjach lotniczych, AON.
Warszawa 2013
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K. Dobija, Zintegrowany system obrony powietrznej w walce z terroryzmem lotniczym, rozprawa
doktorska AON. Warszawa 2009, s. 34 (w:) B. Grenda, J. Nowak, Wybrane problemy zarządzania
kryzysowego w organizacjach lotniczych, AON. Warszawa 2013
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24

i twarde (hard targets). Cele miękkie nie należą do kluczowej infrastruktury
państw i mają zwykle charakter cywilny bądź nawet prywatny. Z perspektywy
możliwości realizacji zamachów terrorystycznych stanowią łatwy obiekt
potencjalnego ataku. Możliwości osłonowe tych obiektów są ograniczone, za
względu na ich publiczny charakter i masowe, codzienne wykorzystanie. Do
obiektów ( celów) tych zalicza się :
 centra handlowe;
 dworce kolejowe i autobusowe;
 stacje metra;
 pojazdy komunikacji;
 ośrodki kulturowe (teatry, multikina);
 szpitale;
 bazary;
 ośrodki turystyczne;
 świątynie.
Natomiast obiekty twarde charakteryzują się ograniczonym, a w niektórych
przypadkach wręcz wyselekcjonowanym dostępem osób, które mogą w nich
przebywać. Przeważnie są one ochraniane lub nadzorowane przez specjalnie
do tego celu przeznaczone instytucje i wspomagające systemy bezpieczeństwa.
W grupie tej możemy wyróżnić:
 obiekty rządowe, finansowe, dyplomatyczne i rezydencje krajów;
 elektrownie jądrowe;
 zakłady
produkujące
materiały
niebezpieczne
(np.
zakłady
petrochemiczne) lub firmy je dystrybuujące;
 transporty
z
substancjami
niebezpiecznymi
(np.
odpadami
radioaktywnymi);
 ważne dla bezpieczeństwa społecznego obiekty i urządzenia (np. ujęcia
wody pitnej, przepompownie, filtry, zapory, zbiorniki wody);
 miejsce organizowania szczytów ekonomicznych, kulturowych, spotkań
politycznych, uroczystości i rocznic państwowych;
 obiekty sportowe i kulturalne w trakcie trwania imprez masowych (igrzysk,
mistrzostw, meczów, koncertów).
Rozpatrując obie grupy obiektów jako potencjalne cele ataków
terrorystycznych, należy stwierdzić, że obiekty miękkie w większym stopniu są
predysponowane do przeprowadzania ataków. Przewiduje się zatem, że przy
analizie ataków na obiekty ogólnie dostępne należałoby wykluczyć
przeprowadzenie złożonych i obarczonych znacznymi kosztami ataków
z wykorzystaniem statków powietrznych. Mogą one jednak znaleźć swoje
zastosowanie przy uderzeniach planowanych na obiekty chronione, do których
25
dotarcie jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. Ponadto statki powietrzne będą
idealnym narzędziem w rękach terrorystów działających w odległych od miejsca
planowanego ataku rejonach świata. Terroryści mogą wówczas dążyć do
przenikania na pokłady samolotów w portach lotniczych o słabych standardach
bezpieczeństwa i dokonywać bezprawnego zawładnięcia samolotów dopiero nad
24
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docelowym rejonem ataku. Należy również zauważyć, że statki powietrzne cechuje
potencjalnie duże prawdopodobieństwo przedostania się w rejon zagrożonego
obiektu. Szczególnie groźne mogą okazać się małogabarytowe konstrukcje
lotnicze, zdolne do wykonywania lotów na bardzo małych wysokościach.
Jednocześnie tylko nieliczne państwa podjęły wyzwanie zapewnienia ciągłej osłony
powietrznej dla elementów swojej kluczowej infrastruktury, wokół których
wydzielono strefy zakazu lotu i dyslokowano systemy obrony przeciwlotniczej.
Można zatem przyjąć, że użycie statków powietrznych w zamachach
terrorystycznych stanowić będzie przede wszystkim zagrożenie dla obiektów
twardych, które mimo rozbudowanych systemów ochrony lądowej nie posiadają
26
dostatecznych środków zabezpieczających je przed uderzeniami z powietrza.
Terroryzm powietrzny jako zagrożenie może stanowić w przyszłości jedno
z najgroźniejszych źródeł destabilizacji bezpieczeństwa powietrznego, zarówno
w wymiarze regionalnym (państwowym), jak i międzynarodowym. Bazując na
doświadczeniach z przebiegu konfliktów zbrojnych XX i XXI wieku, można
wskazać, że do najczęściej atakowanych przez ŚNP obiektów o znaczeniu
strategicznym lub operacyjnym należały:
 elementy infrastruktury kierowania państwem, w tym siłami zbrojnymi;
 bazy lotnicze i cywilna infrastruktura lotnicza;
 systemy łączności i teleinformatyczne, stacje przekaźnikowe itp.;
 stanowiska rakiet balistycznych i miejsca składowania broni masowego
rażenia;
 naziemne elementy systemu obrony powietrznej;
 infrastruktura logistyczna (magazyny, składy i bazy zaopatrzenia);
 węzły komunikacyjne (drogowe i kolejowe) oraz stacje przeładunkowe;
 bazy morskie;
 obiekty przemysłowe i energetyczne (elektrownie, rafinerie itp.).
Dopiero w dalszej kolejności obiektami uderzeń były stanowiska dowodzenia
wojsk, jednostki pancerne i zmechanizowane pierwszego rzutu i odwodowe,
jednostki rakietowe i artylerii. Za najbardziej opłacalne cele uderzeń powietrznych
można przyjąć przynajmniej 4 bazy lotnicze w których stacjonują samoloty
wielozadaniowe. Kolejną grupą potencjalnych celów mogą stanowić obiekty
specjalne tj.: zakłady energetyczne, rafinerie, zakłady kwasu azotowego
i siarkowego oraz zapory wodne. Ważnym elementem infrastruktury krytycznej
państwa są także obiekty komunikacyjne np. mosty. Do drogowych obiektów
komunikacyjnych można zaliczyć również autostrady, mosty drogowe oraz
przeprawy. Ponadto celami ataku terroryzmu powietrznego były ważne obiekty
administracji publicznej, państwowej lub militarnej, jednak zdaniem ekspertów do
spraw terroryzmu, zakres atakowanych obiektów może ulec znacznemu
rozszerzeniu.
Potencjalnymi celami ataku terrorystycznego z powietrza są:
 obiekty, których zaatakowanie może być trudne lub niemożliwe przy użyciu
innych środków walki (systemów broni) ze względu na ich specjalną
konstrukcję, budulec, rozmiary oraz lokalizację na terenie kraju;
 obiekty, które są miejscem spotkań na szczycie głów państw lub
organizacji międzynarodowych, w tym NATO;
26
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 obiekty chronione, do których przedostanie się drogą lądową lub morską
jest utrudnione lub niemożliwe ze względu na szczelny system ochrony;
 obiekty, wokół których nie przewidziano OP;
 obiekty, które położone są w dużej odległości od miejsca działania
ugrupowań terrorystycznych (również poza granicami kraju, w których
znajdują się terroryści);
 obiekty o dużej powierzchni, szczególnie te, w których gromadzi się
jednorazowo duża liczba ludzi (stadiony, lotniska międzynarodowe);
 obiekty, których zniszczenie możliwe jest przy precyzyjnym
wyeliminowaniu jednego z ich elementów, w pobliże którego nie można
przedostać się drogą lądową lub morską;
 obiekty, których zniszczenie umożliwi uzyskanie spektakularnego efektu
medialnego.
Chociaż nie jest to lista wszystkich potencjalnych celów ataków powietrznych
czy terrorystycznych, niemniej jednak wskazuje na możliwe zagrożenia nie tylko
27
w czasie wojny, ale także w okresie pokoju.
Istniejące zagrożenia współczesnego świata atakami terrorystycznymi
zmierzają do podejmowania kompleksowych przedsięwzięć, w celu ich
skutecznego
zwalczania.
Infrastruktura
krytyczna
będąca
elementem
funkcjonowania każdego cywilizowanego państwa musi być odpowiednio
chroniona, tak by całość współgrała ze sobą i zapewniała społeczeństwu normalne
funkcjonowanie. Żadne państwo nie potrafi funkcjonować bez systemów
zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę oraz w inne niezbędne dobra. Sprawia
to, że bezpieczeństwo państwa oraz jego obywateli w dużym stopniu zależne jest
od prawidłowego funkcjonowania tych systemów. Wobec tego istotna jest ochrona
tych systemów przed wszelkiego rodzaju negatywnym oddziaływaniem, którego
skutki mogą mieć katastrofalne konsekwencje. Obecnie większość cywilizowanych
społeczeństw kolektywnie zaopatruje się w dobra takie jak prąd, woda czy gaz.
28
Nawet krótki brak dostępu do jednego z nich może mieć katastrofalne skutki.
Głównym zadaniem istniejących struktur państwowych jest doskonalenie,
a w konsekwencji stworzenie przejrzystych procedur, mających na celu
podejmowanie efektywnych działań zmierzających do udaremnienia zamierzonego
celu przez terrorystów. Zjawisko terroryzmu i skuteczność metod, po jakie sięgają
terroryści, wymusza na państwach i organizacjach międzynarodowych konieczność
wypracowania nowych taktyk i strategii w walce z terroryzmem. Jedynie powstanie
państwowego i globalnego systemu bezpieczeństwa, pozwoli przeciwstawić
się temu zagrożeniu. Zakres tych działań powinien obejmować gotowość do
reagowania wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa na
wystąpienie ewentualnych ataków oraz skuteczne im zapobieganie. Działania
skierowane przeciw terroryzmowi powinny polegać w głównej mierze na
czynnościach wywiadowczych i rozpoznawczych tak, aby wyprzedzać planowane
działania ze strony grup terrorystycznych, umożliwić służbom na przygotowanie się
w przypadku wystąpienia zagrożenia bądź wyeliminować zagrożenie. W tym
względzie samoloty cywilne mogą coraz częściej być przedmiotem bezprawnej
27
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ingerencji osób usiłujących poprzez terror osiągnąć swoje cele: polityczne,
ideologiczne, religijne lub ekonomiczne. Naturalną reakcją w obliczu zaistniałego
zagrożenia staje się wówczas potrzeba zastosowania wszelkich środków
przeciwdziałania.
W przeciwdziałaniu aktom terroru kluczową rolę odgrywają Siły Powietrzne,
które mają za zadanie reagowanie na pozamilitarne źródła zagrożeń
bezpieczeństwa w tym walkę z terroryzmem występującą w przestrzeni
powietrznej. Nałożone zadania na Siły Zbrojne obejmują zarówno działania w fazie
zapobiegania poprzez realizację zadań profilaktycznych opartych na analizach
zdarzeń, które mogą zaistnieć w przyszłości i wypracowanie stosownych procedur,
w celu uzyskania skutecznego i efektywnego stanu gotowości sił i środków Sił
29
Zbrojnych do zwalczania aktów terroru powietrznego.
Jednym ze sposobów przeciwdziałania tego rodzaju zagrożeń jest użycie
nowoczesnych środków Obrony Powietrznej, wdrażanie indywidualnych systemów
ochrony samolotów cywilnych i nowoczesnych systemów ochrony lotnisk.
Szczególnie ważne wydaje się użycie potencjału militarnego OP w walce
z terroryzmem powietrznym. W tym zakresie szczególną rolę do spełnienia mają
nie tylko samoloty, ale również środki Obrony Przeciwlotniczej. Zasadność ich
użycia do tego typu zadań w czasie pokoju wynika z posiadanych przez środki
przeciwlotnicze zdolności realizowania wielogodzinnych, nieprzerwanych dyżurów
i prowadzenia szybkich działań ogniowych przeciwko różnym statkom
powietrznym. Siły OPL w wielu sytuacjach mogą działać również autonomicznie,
ponieważ dysponują własnymi środkami rozpoznania przestrzeni powietrznej,
dowodzenia i zabezpieczenia logistycznego. Użyte w sposób doraźny,
w sytuacjach szczególnego zagrożenia aktem terrorystycznym, mogą być często
jedynym dostępnym w danej sytuacji skutecznym narzędziem walki. Jednak
ze względu na brak konkretnej wiedzy w zakresie ich użycia w walce
z terroryzmem powietrznym stanowi to nadal poważny problem. Tym samym
trudno odnaleźć jakiekolwiek zapisy regulujące sposoby tworzenia ugrupowania
i funkcjonowania systemów OP wokół naziemnych obiektów zagrożonych
atakami terrorystycznymi z powietrza. Wysiłek działań systemu OP powinien
się koncentrować na osłonie najważniejszych z punku widzenia państwa i Sił
Zbrojnych obiektach zagrożonych atakiem militarnych środków napadu
30
powietrznego lub będących celem ataków terroryzmu powietrznego.
Współczesne zagrożenia terroryzmem oprócz priorytetowej roli Sił
Powietrznych w systemie obrony powietrznej, wskazują na konieczność posiadania
przez inne podmioty odpowiednich instrumentów, w celu właściwego
rozpoznawania poziomu zagrożeń i skutecznego im przeciwdziałania. Osiągnięcie
zamierzonych celów wymaga korelacji i wszechstronnej współpracy wszystkich
służb, instytucji, organizacji pozarządowych, samorządowych, organizacji
międzynarodowych,
które
są
czynnie
zaangażowane
w
działania
31
antyterrorystyczne.
Ochrona infrastruktury krytycznej to proces obejmujący znaczną liczbę
obszarów zadaniowych i kompetencji oraz angażujący wiele zainteresowanych
29
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stron. Proces ten obejmuje wszelkie działania zmierzające do zapewnienia
funkcjonalności, ciągłości, działań i integralności infrastruktury krytycznej, zakłada
również stopniowe dochodzenie do oczekiwanego rezultatu oraz nieustanne
doskonalenie. Zadania w tym zakresie obejmują zapobieganie zagrożeniom
i ograniczenie ich skutków, zmniejszanie podatności infrastruktury krytycznej
na zagrożenia oraz szybkie przywrócenie jej prawidłowego funkcjonowania na
32
wypadek wszelkich zdarzeń mogących je zakłócić.
Wobec powyższego, nasuwają się pytania czy podmioty państwowe a także
pozostali uczestnicy systemu bezpieczeństwa, odpowiedzialni za jego ochronę,
podjęli wszystkie możliwe działania i zastosowali wszelkie dostępne środki
w zakresie zapewnienia wszechstronnej ochrony obiektom infrastruktury
krytycznej, mających kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania
państwa i jego obywateli, a jeśli tak, to czy są one adekwatne do realnych
zagrożeń, które niesie ze sobą współczesny terroryzm powietrzny.
Streszczenie
W artykule podjęto próbę zdefiniowania obiektów infrastruktury krytycznej
jako kluczowych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania państwa
i jego obywateli. Wskazano konieczność ochrony obiektów, wyodrębnionych jako
krytycznych, zwracając uwagę na obowiązki podmiotów uczestniczących
w systemie bezpieczeństwa państwa a odpowiedzialnych za zapewnienie ciągłości
ich funkcjonowania. Dokonano charakterystyki wybranych elementów zagrożenia
terroryzmem powietrznym, wskazując na prawdopodobieństwo ich wystąpienia,
w tym w stosunku do obiektów twardych, które nie posiadają dostatecznych
środków ochrony (osłony obiektów) zabezpieczających je przed uderzeniami
z powietrza. W celu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza,
wskazano na konieczność współpracy wszystkich podmiotów odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo państwa i konieczność stworzenia globalnego systemu
bezpieczeństwa. Treści zawarte w pracy poddały autorce w wątpliwość właściwego
i odpowiedniego przygotowania obiektów infrastruktury krytycznej na ataki
z powietrza i tym samym sformułowania problemu: Czy w obliczu możliwych
zagrożeń terrorystycznych z powietrza, jako państwo jesteśmy przygotowani do
przeciwdziałania aktom terroru i czy obywatele mają gwarancję poczucia
bezpieczeństwa? Ponadto, czy przewidziane działania, siły i środki są adekwatne
do mogących realnie pojawić się zagrożeń z powietrza?
Summary
In the article, there is made an attempt of defining the objects of critical
infrastructure as crucial to ensure a proper functioning of the state and its citizens.
It is showed the necessity of objects security which are singled out as critical,
taking note of the objects’ obligations, participating in the security system of the
state and responsible for ensuring continuity theirs functioning. The characteristics
of selected elements of the threats air terrorism are presented, pointing to the
probability of their occurrence, including the relation to hard objects that do not
have sufficient means of protection (objects cover) protecting them against the
32
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impacts from the air. In order to counteract the terrorist threats from the air, it is
showed the necessity of all objects cooperation which are responsible for state
security and the necessity of global security system creating. The contents, which
are enclosed in the article, question to the author a proper and adequate
preparation of critical infrastructure to attacks from the air and thus the formulation
of the problem: in the face of possible terrorist threats from the air, as a state, we
are prepared to counter acts of terror and whether citizens have the guarantee
of a sense of security? In addition, whether the envisaged operation, forces and
resources are adequate for the likely real threats appear from the air?
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Cezary MAKLES
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
KOŚCIÓŁ, WŁADZA I BEZPIECZEŃSTWO W REFLEKSJI JANA HUSA
Społeczność ludzka zawsze musiała podejmować rozmaite działania
zmierzające do zapewnienia sobie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego,
a przedsięwzięcia takie znajdowały swoje uzasadnienie w legitymizujących
je ujęciach teoretycznych. Nie inaczej było w zdominowanej teocentryczną wizją
świata Europie schyłku Średniowiecza. Nadejście nowej epoki, związanej
z przewartościowaniem dotychczasowego sposobu myślenia, również w kwestii
bezpieczeństwa, zwiastowali pojedynczy myśliciele, wyrastający ponad swoje
czasy. Znaczący udział wśród nich mieli filozofujący teologowie, reprezentujący
nową jakość refleksji. Dotąd filozofia (a z nią rozum) była tylko ancilla theologiae
(niewolnicą teologii), u nich zaś stawała się jej przewodniczką. Prekursorem jest tu
z pewnością Brytyjczyk Jan Wiklif, zwany nie bez powodu Gwiazdą Poranną,
a kontynuatorem – Czech, Jan Hus. Obaj podejmowali refleksję w swej istocie
teologiczną, której recepcja zapoczątkowywała jednak ruchy wysuwające postulaty
społeczne i polityczne, występujące zbrojnie i poprzedzające szesnastowieczną
Reformację.
Wątki związane z reformą dogmatyki, a co za tym idzie i ustroju Kościoła
musiały w tamtych czasach prowadzić do głębokich zmian społeczno-politycznych,
a zmierzające do nich ruchy również były pierwiosnkami racjonalizmu kolejnej
epoki. Nie kwestionował on jeszcze wszystkiego, co nie jest intersubiektywnie
poznawalne i przekazywalne, jak miało to miejsce w Oświeceniu. Nie podważał
bowiem jeszcze ani samego aktu wiary, ani też jej przedmiotu. Jednak był na tyle
zaawansowany, że fideistyczny stosunek ufnej dziecięcej wiary pozostawiał
jedynie w odniesieniu do prawd objawionych w Biblii. Natomiast wszystko inne,
począwszy od ich dogmatycznej interpretacji, po kwestie społeczne poddane
zostało osądowi rozumu, (o którym dwa wieki później ojciec racjonalizmu
nowożytnego, Kartezjusz, twierdzić będzie, że został dany wszystkim). Na temat
prawdy i metod poznania Hus wypowiedział się następująco: „tylko to jest prawdą,
co poznajemy za pomocą zmysłów cielesnych, odkrywamy nieomylnym rozumem,
1
poznajemy przez objawienie lub przez to, że zawarte jest w Piśmie Bożym”.
To podejście stanie się paradygmatem późniejszej myśli protestanckiej.
Nowatorstwo Wiklifa i Husa polegało również na tym, że tworzyli w swoich
ojczystych językach. Hus był twórcą ortografii i pionierem literatury czeskiej, a jego
piśmiennictwo stało się wzorcem języka literackiego, opartego na ludowym. Obaj
też na swój sposób realizowali już renesansowe hasło powrotu do źródeł,
odwołując się do Biblii i dokonując pierwszych jej przekładów na języki
współczesne. Dzieło to było kontynuowane w Renesansie lepiej – z bardziej
pierwotnych źródeł, szerzej – również na inne języki narodowe oraz na większą
skalę – dzięki zastosowaniu druku.
Historia potoczyła się w taki sposób, że mimo iż Wiklif był pierwszy i zapewne
bardziej nowatorski niż Hus, jednak bez tego ostatniego Gwiazda Poranna być
1

J. Hus, O kościele, przeł. K. Moskal. Lublin 2007, s. 112
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może szybko by wygasła. Stronnicy Wiklifa, lollardzi, ponieśli bowiem klęskę,
ale myśl ich mistrza miała kiełkować dalej zarówno na gruncie brytyjskim, jak
i kontynencie europejskim, przeszczepiona tam wraz z jego pismami za sprawą
związków łączących dwory królewskie (angielski król Ryszard II ożenił się z Anną
Czeską) i królewskie uniwersytety oxfordzki i praski. W ten sposób z poglądami
brytyjskiego reformatora zapoznał się Hus, zapewniając im ciągłość i dalszy
rozgłos na kontynencie. Stąd pozostaje on ważnym ogniwem myśli europejskiej.
Sukcesję widać choćby w wydaniach i tłumaczeniach dzieł: Hus przełożył Trialogus
Wiklifa na czeski, zaś wiek później dzieło Husa De ecclesia zostało po raz pierwszy
wydane, przez Marcina Lutra.
Nazwisko czeskiego reformatora i podstawowa wiedza biograficzna na jego
temat są znane na całym świecie, z kart historii powszechnej. Sławę przyniosły
Husowi głównie spektakularne okoliczności procesu na soborze w Konstancji
i męczeńskiej śmierci na stosie, gdyż wydarzenia te były skandalem, który odbywał
się na oczach przedstawicieli wielu krajów Europy i był szeroko komentowany. Do
dziś zachowała się pisemna relacja mnicha Pogiusza, zatytułowana Śledztwo, sąd
2
i spalenie Jana Husa. Jeszcze bardziej w świadomości powszechnej zapaść
musiały wydarzenia polityczne, jakie nastąpiły po jego śmierci, a mianowicie
działający kilkadziesiąt lat ruch husycki, który był pierwszą i niespotykaną dotąd
siłą rewolucyjną w Europie.
Znacznie mniej znane są natomiast poglądy mistrza Jana. Tymczasem to one
stanowiły ferment, który poruszył masy złożone z przedstawicieli wszystkich
stanów. Cóż takiego zakomunikował im Hus, że przestali pełnić rolę
bezwarunkowo wiernych poddanych? W jaki sposób bez mediów i druku zyskał
tylu zwolenników, którzy po jego śmierci porzucając dotychczasowy feudalny
porządek powstali zgodnie, broniąc wolności osobistej i suwerenności ludu
przed obcą dominacją? Co dało im siłę przez dziesięciolecia opierać się
międzynarodowym wyprawom krzyżowym, wysyłanym przeciw Czechom przez
papieży?
Na polskim rynku wydawniczym zarówno dzieła Husa, jak i źródła historyczne
na jego temat długo były niemal nieobecne. Luka ta zaczęła się wypełniać dopiero
niedawno. Najważniejszym dostępnym polskiemu czytelnikowi źródłem poglądów
mistrza Jana jest praca De ecclesia, wydana niedawno w języku polskim
pt. O kościele. Zawiera ona wiele zagadnień kluczowych dla bezpieczeństwa
strukturalnego ówczesnej Europy i personalnego jej mieszkańców. Jak sugeruje
sam tytuł – centrum tych rozważań stanowi Kościół. Nie jest to dziwne, zwłaszcza
w przypadku autora, który był średniowiecznym księdzem. Jednak spojrzenie Husa
ma większy zasięg i obejmuje szeroko pojętą etykę chrześcijańską, dotyczącą
również władzy w ogóle, i to zarówno sprawowania jak podlegania jej. Dzieło
to było jedną z podstaw, na których oparto zarzuty wobec myśliciela i ostatecznie
spłonęło wraz z nim na stosie.
Kwestią znaczącą, o której wypada powiedzieć już na wstępie jest szczególny
rys Husowej etyki, w której radykalne podejście do oceny ludzkich czynów nie jest
punktem wyjścia do równie ostrej i jednoznacznej kwalifikacji moralnej
dokonujących ich osób. To sprawia, że poglądy Husa każą surowo i w sposób
ostateczny potępiać zło, ale nie popełniających je ludzi. Różnią się więc od
2
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późniejszych, akcentujących predestynację doktryn protestanckich, które bywały
równie niemiłosierne wobec czyniących nieprawość jak nietolerancyjne w stosunku
do inaczej myślących, czego przykładem jest choćby genewska działalność
szwajcarskiego reformatora, Jana Calvina, który w zarządzanym przez siebie
mieście nie stronił od stosowania ostrych kar fizycznych oraz wyroków śmierci
przez spalenie na stosie. Mimo, że obu łączy z Calvinem duchowy przodek
w postaci Wiklifa, od którego obaj przejęli wywiedzioną z Biblii naukę
o predestynacji (sformułowaną po raz pierwszy przez św. Augustyna), jednak
każdy z nich wyciągnął z niej odmienne wnioski praktyczne. Hus przyjmuje,
że tylko niektórzy, zwani predistinati, powołani są przez Boga do zbawienia,
i otrzymują łaskę wiary, którą zachowują i w momencie śmierci. Pozostali zaś
określani jako praesciti, czyli przewidziani, są to ci, o których Bóg z góry wie, że
zostaną potępieni. Predestynacja nie jest więc czymś w rodzaju niesprawiedliwego
kaprysu, ale konsekwencją Bożej wszechwiedzy, czyli prescjencji (praestientia).
Wychodząc z takiego założenia, można by już z góry oceniać ludzi po uczynkach,
zakładając, że jak dobre drzewo wydaje dobre owoce, tak zbawiony – dobre
uczynki, a potępiony tkwi w złych. W tym momencie jest się już tylko o krok od
pokusy wcielenia się w rolę sędziego, wykonującego Boże wyroki. Hus jednak
daleki był od tego. Owszem, przyznawał, że dobre uczynki wyrastają z wiary i są jej
zewnętrznym przejawem. Z perspektywy ludzkiej nigdy jednak nie wiadomo kto jest
wybranym a kto przewidzianym. Nie można się tu do końca sugerować ludzkimi
czynami, gdyż może się zdarzyć zarówno to, że człowiek aktualnie występny
zostanie w swoim czasie odnaleziony przez Boga, jak i to, że człowiek wiary, która
uświęca jego postępowanie, utraci łaskę i ostatecznie zostanie potępiony. Zasada
ta dotyczy ludzi wszelkich stanów, tak chłopa, jak króla. Nikogo nie można więc
ostatecznie potępiać, ani ostatecznie uważać za świętego. Stąd też wypływa nakaz
tolerancji. Można natomiast w stosunku do każdego posiadać zdrowy osąd jego
konkretnych działań. I tu jest punkt wyjścia dla przewartościowania wszystkich
poglądów funkcjonujących w dotychczasowej strukturze feudalnej.
We współcześnie uprawianej filozofii bezpieczeństwa przyjmowane być mogą
jasne priorytety aksjologiczne, wyznaczające obszar i hierarchię chronionych
wartości. W historii filozofii bezpieczeństwa, obejmującej dawniejszą refleksję na
temat ludzkiej społeczności, a zwłaszcza normatywną, wartości te są częstokroć
przyjmowane na zasadzie milczących, entymematycznych przesłanek. Dlatego też
ważnym wydaje się, by wypowiadać to, co pierwotnie było nieraz tylko pomyślane.
Ponadto dodatkową kwestią konieczną do rozstrzygnięcia, również w przypadku
doktryny społecznej, jawi się uzasadnienie obowiązywania wartości, na których się
opiera, podobnie jak w odniesieniu do etyki normatywnej. Głosić moralność jest
bowiem łatwo, a uzasadniać trudno. Należałoby, więc także rozważyć kwestie
metaetyczną, jaką jest sposób obowiązywania wartości.
Truizmem wydawałoby się stwierdzenie, iż poglądy Husa były chrześcijańskie.
Przy tym wartości pojmowane były w sposób realistyczny, jako istniejące
obiektywnie i niezależne od ludzkich poglądów, a poznawalne tylko przez analizę
i interpretację objawionego tekstu Biblii. Jednak chrześcijanami i Kościołem
nazywali się również jego przeciwnicy, zarzucający mu herezję, którzy ostatecznie
doprowadzili do jego śmierci. Pojawia się więc tu kwestia, kto był rzeczywiście
chrześcijański. Czy ten, który nawiązywał do pierwotnych wzorów, czy ci, którzy
odwoływali się do ciągłości późniejszej tradycji kościelnej, zatracającej jednak rysy
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oryginału. Odpowiedź zależy oczywiście od sposobu rozumienia pojęcia
„chrześcijański”. Pewnym jest, iż oponenci Husa byli w istocie relatywistami
metaetycznymi – wygłaszali poglądy, sugerujące, że dobro i zło są arbitralnie
kreowane przez autorytety, którym należy być zawsze, i w zasadzie ślepo
posłusznym, w szczególności kościelne, a wiec papież i ci, którzy sprawują wadzę
z jego umocowania, również świeccy. Cytując tezę z „Rady” doktorów Wydziału
Teologii praskiego uniwersytetu „niżsi winni są posłuszeństwo Kościołowi
rzymskiemu i przełożonym we wszystkim [...] zatem mają być im posłusznymi
3
i poddanymi”. Dla ścisłości dodać trzeba, że jeśli chodzi o wszelkie kwestie,
znajdujące się pomiędzy nakazem czystego dobra a zakazem czystego zła,
podlegać one miały uregulowaniom ze strony Kościoła, które miałyby być
przestrzegane pod groźbą ekskomuniki. A jako że ta ostatnia grozi za grzech
śmiertelny, czyli czyste zło, to jasnym się staje, że sytuacje z pozoru neutralne
musiałyby nabierać skrajnej kwalifikacji moralnej.
Stan rzeczy, w którym dobro i zło zatracają swój obiektywny sens stanowi
zagrożenie dla wartości w ogóle i zagraża wszelkiemu bezpieczeństwu, gdyż to
można sprowadzić do ich ochrony. Ma ona zaś sens jedynie wówczas, gdy są one
czytelne i stałe. Kontekst, w którym znalazł się Hus przypomina więc sytuację,
stanowiącą tło działalności Sokratesa. Obaj walczyli z sofistycznym relatywizmem,
będąc przekonani, że wartości należy odkrywać, rozpoznawać, a nie ustanawiać
i manipulować nimi na własne potrzeby. Sokrates skupiał się na powszechnej
nieświadomości znaczenia używanych potocznie terminów etyki oraz na
niepokojących próbach zmiany ich zakresu. Hus był świadkiem podobnej sytuacji,
przejawiającej się w praktyce nadużywaniem pełnionych urzędów kościelnych
i świeckich, na szkodę ogółu, czemu towarzyszyła skrajna dewaluacja tytulatury
(określenia wielebny, święty, sędzia, oświecony, a nawet ubóstwo bywały w jego
czasach zupełnie pozbawione sensu).
Relatywizm w kwestii wartości przekładać się musi na nadużycia władzy,
mające miejsce wówczas, gdy ta podejmuje decyzje arbitralne, obowiązujące
niezależnie od treści, wobec których krytyka czy opór czy są niemożliwe.
Według Husa wszelka władza pochodzi od Boga, co jest poglądem typowym
dla Średniowiecza. Nie jest ona jednak samoistna, jej legitymacją nie jest samo jej
posiadanie, lecz działanie zgodne z celami ustanowionymi przez Boga. Inaczej
mówiąc czy to król, czy biskup, czy nawet sam papież, dzierżą ją nie dlatego,
że tak po prostu jest, ale dlatego, że została im dana w konkretnym celu.
Suwerenem jest bowiem sam Bóg, a władza jest przez nich jedynie sprawowana.
Przykładem może być występująca w teologii tzw. władza kluczów. Dotyczy ona
spraw duchowych: rozgrzeszania pokutujących, napominania błądzących,
ekskomunikowania zatwardziałych grzeszników. Tradycyjnie rozumiana ona była
jako faktyczna władza sprawcza. Hus zwrócił uwagę, że nikt nie może ani wpuścić
ani zabronić drugiemu wstępu do Królestwa Niebieskiego, z wyjątkiem samego
Boga. Inaczej mówiąc władza kluczów nie jest dowolna, ale połączona jest
z urzędem zwiastowania Słowa Bożego, czy mówiąc językiem Husa – duchową
władzą i znajomością nauki ewangelicznej. Jak pisał „chociaż jedynie Trójca
posiada taką pierwotnie autentyczną władzę [...] to przecież prałaci Kościoła mają
powierzoną sobie władzę instrumentalną lub służebną, która jest władzą
3
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4

sądzenia”. Jednak podobnie jak nie można winnego uczynić niewinnym lub
odwrotnie, tak można co najwyżej dokonać opacznego osądzenia, nie ma ono
jednak żadnej mocy sprawczej. „Bóg jest także tym, który nie może nie wiedzieć,
komu ma być przebaczony grzech, i on jedyny nie da się poruszyć przewrotnej
5
skłonności i sądzić niesprawiedliwie”. Tak więc władza instrumentalna
wykonywana jest przez człowieka wówczas, gdy działa on zgodnie z Bożą wolą,
choć pozory mogłyby wskazywać inaczej. Sprawiedliwy może bowiem zostać
w oczach świata potępiony i vice versa – ten, którego uznano za świętego może
być de facto potępionym.
Podobna zasada odnosi się do każdej zwierzchności, gdyż wszelka powinna
być sprawowana po chrześcijańsku, dlatego zakłada i zawiera w sobie również
znajomość nauki ewangelicznej. Ponieważ człowiek jest z natury ułomny, żaden
nie powinien posiadać władzy bezwarunkowej i zawsze powinna być ona
oceniana. Model centralizacji władzy wokół papieża, forsowany w Średniowieczu,
w czasach Husa objawiał pełnie swej słabości, przeżywał bowiem potrójny kryzys,
co stanowiło odpowiednio trojakie zagrożenie bezpieczeństwa.
Po pierwsze polityczny – panowała wielka schizma zachodnia, trzech papieży,
rezydujących w Rzymie, Bolonii i Avignonie, podzieliło Europę na strefy swoich
wpływów i z przerwami toczyło przeciwko sobie wojnę. Chodziło w niej
o zagarnięcie władzy nad całą chrześcijańską Europą i niewiele miało wspólnego
z misją Chrystusowego apostolstwa. Hus patrząc na współczesne sobie
wydarzenia był świadkiem zagrożenia politycznego dla Europy, nie tylko
wewnętrznego, ale w wyniku osłabienia – także zewnętrznego – ze strony Turków.
Przyczynę konfliktu wokół tronu papieskiego widział w połączeniu władzy świeckiej
z kościelną, dzięki któremu rządni pierwszej sięgać pragną po drugą. Związek ich
jest nabyty i niekonieczny. „Skąd jednak ta diabelska walka posiada pierwotną
i napędową przyczynę, może i ślepy namacać, spowodowała ją darowizna
6
[Konstantyna]”, którą przyjmowano wówczas jeszcze za fakt historyczny. Od kiedy
Kościół posiadał władzę i dobra świeckie, należeć zaczął do świata i stawał się
polem świeckich aspiracji. Na tym tle wielokrotnie dochodziło do walk o stanowisko
7
papieża, których Hus wyliczył 15.
Po drugie papiestwo przeżywało kryzys moralny, który był przyczyną
politycznego. Poza wspomnianą już świecką motywacją dążenia do objęcia
papiestwa, zauważyć trzeba, że sami pretendenci byli moralnymi bankrutami.
Baltazar Cossa, uznawany w Czechach jako Jan XXIII był żywym przykładem
dewaluacji urzędu ojca św. Powszechnie znany był jako malwersant, pirat, truciciel
i kazirodca. Kryzys moralny dotknął zresztą całego obradującego soboru,
objawiając się w jego niekonsekwencji (przy formalnej nieomylność soboru), gdy
wspomnianego papieża aresztowano i zamknięto w więzieniu, tym samym zresztą,
gdzie początkowo przetrzymywano Husa. Ten wówczas o ojcach soborowych
napisał w jednym z listów jako o „nazywających siebie świętym kościołem
i najświętszym soborem, który nie może się pomylić: acz przecie pomylił
się, wcześniej Janowi XIII korzył się klękając, całując nogi jego i najświętszym go
nazywając, wiedząc przecie, że jest nikczemny morderca, milczący grzesznik,
4 Ibidem, s. 83
5 Ibidem, s. 89
6 Ibidem, s. 153
7 Zob. ibidem, s. 149-152

50

____________________________________________________________________________________

8

świętokupca i kacerz, jakoż się potem przy jego osądzaniu wyrazili”. Dodać też
można, że przy okazji obrad soboru goszcząca go Konstancja stała się ośrodkiem
międzynarodowej prostytucji, czym zyskała sobie miano Babilonu narodów.
Hus miał oczywiście dokładny wgląd w całą dotychczasową historię
papiestwa, więc znał wiele sylwetek podobnych Janowi XIII i wskazywał też całą
listę papieży, którzy nie tylko byli jawnie omylni, ale całym swoim życiem
potwierdzali, że jeśli byli czyimiś wikariuszami, to tylko Judaszowymi, gdyż jak on
za ziemskie dobra sprzedawali Chrystusa. Kryzys moralny papiestwa ma taką
samą przyczynę jak polityczny – jest nią posiadanie władzy i dóbr świeckich.
Przekłada się on również na stan deprawację wszelkiej władzy, jeśli brać pod
uwagę pogląd o wyższości kościelnej nad świecką; zepsucie głowy ma wpływ na
cały system.
Po trzecie instytucja papiestwa znajdowała się w centrum kryzysu
eklezjalnego, dotyczącego Kościoła jako społeczności wiernych i postrzeganego
z perspektywy teologicznej, która uwidacznia jeszcze inne zagrożenie.
Podważeniu uległo bowiem bezpieczeństwo ludu, które określiłbym jako
soteriologiczne. Pod znakiem zapytania stanęła bowiem kwestia zbawienia
wiernych, prowadzonych na manowce przez tak upadłą moralnie hierarchię. Jej
autorytet budowany był tylko w oparciu o zajmowane stanowiska, związany z nimi
przepych i władzę, i miał być niezależny od uświęcenia życia i czystości
chrześcijańskiego nauczania. Zdeprawowana doktryna władzy kluczów miała
np. przekonywać, że odpuszczenie grzechów zależy tylko od aktu absolucji,
dokonanej przez duchownego, co w zasadzie sprowadzało pokutę do opłaty za
spowiedź czy zakup odpustu. W oczach Husa było to niedopuszczalne. Z jednej
strony miało tu bowiem miejsce świętokupstwo, z drugiej – oszustwo. Głoszono
bowiem możliwość odpuszczenia grzechów i pojednania z Bogiem za pieniądze,
za to bez wewnętrznej przemiany (odczucia skruchy, wiary w odpuszczenie
grzechów mocą męki Chrystusowej i woli poprawy życia), która odpowiada
tłumaczonemu jako pokuta greckiemu terminowi metanoia (pochodzącemu od
metein – zmieniać i nous – umysł). Według Husa taka właśnie ewangeliczna
pokuta jest konieczna i wystarczająca do prawdziwego odpuszczenia grzechów,
którego dokonuje sam Bóg, niezależnie od jakichkolwiek aktów duchownego.
Te ostatnie zaś same w sobie nie gwarantują niczego, zatem w obliczu pominięcia
istoty rzeczy ludzie Kościoła pokój z Bogiem ogłaszali także osobom, które były de
facto w stanie potępienia.
Wspomnieć należy, że niepokój wiernych i brak poczucia bezpieczeństwa
w perspektywie wieczności, wzbudzać mógł także pogląd, iż do zbawienia
konieczne jest uznawanie zwierzchnictwa biskupa rzymskiego, czyli papieża
(zapisany w zbiorze prawa kanonicznego Extravagantes). Można sobie wyobrazić,
jak wielkie mogło to wywoływać rozterki w czasie, gdy przez długi okres było trzech
spornych kandydatów. W tym względzie Hus wypowiedział się w nader
interesujący sposób – jego zdaniem, jeśli ten dogmat ma być prawdziwy, to wynika
z niego, iż biskupem rzymskim jest sam Jezus Chrystus, jako jedyny, poza którym
nie ma zbawienia, będący głową Kościoła, zatem i biskupem każdego
9
partykularnego zboru, w tym rzymskiego.
8
9
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Stan kryzysu eklezjalnego prowadził Husa do postawienia kwestii, czym
właściwie jest Kościół. W wypowiedziach hierarchów był on często rozumiany
w kategoriach czysto świeckich – jako widzialna struktura, którą tworzą papież
i kardynałowie. Takiemu ujęciu Hus przeciwstawił inne – teologiczne, odwołujące
się do etymologii oraz tekstów nowotestamentowych, zgodnie z którym Kościół
ma charakter niewidzialny. Zauważył, że greckie słowo ekklesia, w Polityce
Arystotelesa odnosi się do sejmu i oznacza tyle, co zgromadzenie, czyli wszystkich
uczestniczących. Jako, że w Nowym Testamencie Kościół jest przedstawiany jako
mistyczne ciało Chrystusa oraz Jego oblubienica, Hus wywnioskował, że może
tu chodzić jedynie o społeczność wszystkich przeznaczonych do zbawienia. Jest
więc ona niezmienna i znana tylko Bogu, gdyż tylko On może znać tajniki serc, jak
również obejmować świadomością zbawionych wszystkich czasów. Nadto nie
odpowiadają jej żadne struktury doczesne, np. ludzie chodzący do kościoła, gdyż
są zmienne – gromadzą również obłudnych nominalnych chrześcijan oraz takich,
którzy w przyszłości jeszcze się zagubią; na zewnątrz pozostają natomiast inni,
którzy nawrócą się i będą zbawieni, choć sami jeszcze o tym nie wiedzą, a także
niesłusznie ekskomunikowani. Chwilowe pozory mogą więc poważnie mylić. Dla
przykładu Judasz, który, mimo że miał widzialną społeczność z Chrystusem, gdyż
był jednym z apostołów, skończył jako potępiony. Zaś Szaweł, który prześladował
Chrystusa, w osobie Jego uczniów, stał się św. Pawłem. Tym samym Judasz nigdy
nie był cząstką Kościoła, a Paweł – zawsze, gdyż niemożliwym jest, by jakakolwiek
część ciała Chrystusowego miała odpaść na potępienie.
Świeckie rozumienie Kościoła ma się więc nijak do teologicznego, gdyż samo
piastowanie urzędu kardynała czy papieża, podobnie jak apostolstwo Judasza,
nie gwarantuje nikomu zbawienia. Wniosek nasuwa się taki, że możliwym jest,
iż ci, którzy sami się Kościołem nazywają – episkopat – wcale nim nie są, podczas
gdy należą do niego inni, którzy formalnie są wyłączani.
Poglądy Husa zostały potraktowane jako atak na instytucjonalny Kościół.
Stało się tak, ponieważ jego hierarchowie kierowali się innymi niż on wartościami,
a chrześcijaństwo było im jedynie przykrywką, przywiązani byli do dóbr ziemskich
i władzy, nie mogąc udowodnić Husowi błędu, zdecydowali się go zgładzić.
Tymczasem nie atakował on nawet istnienia hierarchii, mimo że zdawał sobie
sprawę z pierwotnej prostoty zborów chrześcijańskich i niebiblijnego charakteru
urzędów kardynała oraz papieża, na co przytoczył obszerną argumentację
historyczną, dowodząc też, że papiestwa mogłoby bez żadnej szkody nie być. Nie
cierpiał jednak cynicznego pustosłowia. Twierdził, że jeśli papież jest następcą
św. Piotra to tylko o ile faktycznie naśladuje go swoją gorliwością chrześcijańską,
cnotami i świętością życia. Podobnie wszyscy księża są pasterzami dusz
i następcami apostołów, tylko jeśli głoszą nauki Chrystusowe słowem i czynem,
żyjąc wedle nich, na wzór apostołów.
Hus widział, że jedynym sposobem zażegnania kryzysu eklezjalnego
i przywrócenia wiernym bezpieczeństwa soteriologicznego było nawrócenie się
instytucjonalnego Kościoła w stronę ewangelicznego wzorca, jakim jest Kościół
pojmowany duchowo. Byłoby to możliwe jedynie przez likwidację przyczyny
problemu. Taki program znalazł się już po śmierci Husa w czterech artykułach
praskich, opracowanych przez czeskie duchowieństwo w latach 1517-1520.
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Obok prawa do swobodnego głoszenia Słowa Bożego oraz przywrócenia
wiernym komunii pod dwiema postaciami zawierają one postulaty sekularyzacji
dóbr kościelnych i rozdziału państwa od Kościoła, poprzez pozbawienie go władzy
świeckiej. Dotyczyłoby to również sądownictwa. Ostatni z artykułów mówi o karaniu
grzechów śmiertelnych przez władzę świecką. W istocie nie chodzi tu jednak
o klerykalizację sądownictwa, a jego sekularyzację. Grzechy śmiertelne to nic
innego jak umyślne przestępstwa. Jednocześnie należałoby odstąpić od praktyki
wydawania ekskomunikowanych w ręce władzy świeckiej, która traktowała takich
jak zbrodniarzy przeciwko państwu i karała śmiercią. Jak pisał Hus, Kościół czyniąc
w ten sposób upodabniał się do faryzeuszy, którzy nie chcąc sobie plamić rąk
niewinną krwią wydali Jezusa władzy świeckiej, co skomentował On mówiąc do
10
Piłata, że większy grzech ma ten, który Go wydał.
Kościół miałby nie posiadać majątku, a duchowni – władzy świeckiej. Dzięki
temu mogłaby nastąpić poprawa moralna, a duchowni stać by się mogli
prawdziwymi duszpasterzami, a nie najemnikami, którzy podjęli się swego zadania
tylko dla korzyści. Wówczas prowadziliby wiernych właściwymi drogami. Tylko
w takiej perspektywie można byłoby zapewnić bezpieczeństwo zarówno
soteriologiczne i moralne, jak i polityczne.
Niezależnie od poprawy widzialnego Kościoła należałoby zmienić podejście
do kwestii posłuszeństwa poddanych, gdyż ślepe stwarza niebezpieczeństwo
pomnażania zła, w myśl zasady, iż jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół
wpadną. Ponieważ „każdy wierzący powinien się strzec, aby nie wierzył, że jeśli
nakazuje coś papież albo prałat, człowiek ma to wykonywać, jakby było to od
Boga, jak gdyby ten przełożony nie mógł błądzić, tak jak nie może błądzić Jezus
11
Chrystus” , powinna istnieć oddolna kontrola zasadności poleceń. „Przezorny
poddany powinien zatem rozważyć rozkaz przełożonego, czy wydaje mu się,
że odstępuje od prawa Chrystusowego albo od Jego reguły. Przecież nie ma
12
takiego przełożonego, który nie mógłby być poprawiony”.
Jeśli podwładny
uznałby, że nakazuje mu się co złego, powinien zareagować na dwa sposoby.
Po pierwsze powinien zwierzchnika po bratersku pouczyć „i nie przeszkadza,
aby ten, kto góruje w cnotach, karcił kogoś moralnie niższego, choćby ten był
wyższy stanem, inaczej bowiem wzbudziłby gniew prawa Chrystusa, które
nakazuje, że jeśli zgrzeszy którykolwiek chrześcijański przełożony, ma być od
13
innego napominany”. Dotyczy to wszystkich zwierzchników, łącznie z papieżem,
wobec którego funkcjonował dotąd pogląd, że nikomu nie wolno tego czynić,
ponieważ zastępuje Chrystusa. Według Husa założenie to wymagałoby przyjęcia
absurdalnej tezy, że papież jest równie bezgrzeszny jak Jezus. Byłoby to możliwe,
gdyby faktycznie we wszystkim Go naśladował. Tymczasem ludzie Kościoła nawet,
gdy pod pewnymi względami zastępują Chrystusa, pod innymi zastępują
14
Antychrysta – np. gdy biskup uwodzi dziewicę lub mężatkę.
Po drugie – słuszną reakcją poddanego, któremu zwierzchnik nakazuje coś
nieprawego jest opór wobec takiemu poleceniu. „Prawdziwi czciciele Chrystusa [...]
powinni stawić opór tej pozornej władzy, która przemocą albo podstępem pragnie
10
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odwrócić ich od naśladowania Chrystusa. Oporem przeciwko tej władzy nie
15
sprzeciwiamy się zatem Bożym nakazom, ale nadużywaniu władzy”.
W przytoczonym fragmencie padło określenie „władza pozorna”. Według Husa
stan taki dotyczy formalnego jej posiadania i faktycznego sprawowania, ale
w sposób niezgodny z Bożymi nakazami, co dzieje się jednak za Bożym
przyzwoleniem. Tego rodzaju przypadek dotyczył np. Piłata, który zdawał się
posiadać świecką władzę nad Jezusem, miał ją jednak nie samoistnie, ale tylko
dlatego, że czasowo została mu dana. Podobnie ma być w przypadku
apokaliptycznej bestii. „Któż jest tą bestią, której ludzie oddają cześć, bojąc się jej
władzy? Ty, który czytasz, zrozum i sprzeciw się takiej pozornej władzy, i nie bój
się jej niewolniczo dlatego, że» »dano jej walczyć ze świętymi i zwyciężać ich«
przez uśmiercenie ciała. Oni, umierając za prawo Chrystusa, ostatecznie
16
ją zwyciężą”.
Niezobowiązujące są także polecenia, w których urząd przekracza swoje
kompetencje. Przykładem jest formułowanie przez Kościół nakazów pod groźbą
grzechu śmiertelnego, dotyczących czynów, które z natury nie są ani czystym
dobrem ani czystym złem. Nawet gdyby w ten sposób nakazywać wszystkim
stosowanie się do ewangelicznych rad (które źródłowo są jedynie zaleceniami dla
niektórych), prowadziłoby to bowiem do absurdów. Oto przykład: „Król, margrabia,
wojewoda, baron, rycerz, mieszczanin albo wieśniak nie są związani pod karą
grzechu śmiertelnego być posłusznymi Kościołowi rzymskiemu i prałatom jeśli
nakazują komuś aby nie posiadał własności albo nie zawierał małżeństwa. [...]
Byłaby to zatem zbyt wielka zuchwałość Kościoła rzymskiego, gdyby kogoś pod
karą grzechu śmiertelnego związywał bardziej niż rady jego Boga. Byłoby to zaiste
»wkładanie ciężarów nie do uniesienia na ramiona ludzi « (Mt 23, 4), »których
pisarze i faryzeusze zasiadający na katedrze Mojżeszowej« nie niosą, lecz
17
wkładają na innych, jak mówi Chrystus na tym miejscu”. W ten sposób – jako na
przekroczenie kompetencji – patrzył Hus na zobowiązania nakładane na lud przez
kler. Pogląd ów tak relacjonują soborowi oskarżyciele, autorzy 30 tez, Szczepan
Palecz i Jan Gerson: „Duchowieństwo uciska świeckich cenzurami, które są
18
wymyślone, aby dogadzały ich chciwości i osłaniały ich przewrotność”.
Można zauważyć, iż Hus rozróżnia posiadanie urzędu od właściwego
pełnienia go. To ostatnie oznacza bowiem faktyczne działanie zgodnie z jego
misją. Oprócz wielu innych źródeł przytacza Hus wypowiedzi św. Hieronima,
zgodnie z którymi nie urząd uświęca człowieka lecz człowiek urząd i kto dobrze
19
zasiada na katedrze, czyni jej cześć, kto źle – czyni jej niesprawiedliwość.
W przypadku duchownych niewłaściwe sprawowanie urzędu Hus uznawał za
przykład władzy pozornej, zasługujący na pozbawienie i owych pozorów, w drodze
zawieszenia w obowiązkach, czyli suspensy, dokonywanej przez przełożonego.
Problem pojawia się wtedy, gdy ów sam jest zepsuty i nie ma zamiaru podjąć
takiego kroku. Wówczas i tak należy traktować upadłego duchownego jak
suspendowanego i bojkotować, pozbawiając beneficjów, nie słuchając jego kazań
i nie korzystać z jakichkolwiek posług, gdyż pewnym jest, że sam najwyższy
15
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20

przełożony, Jezus Chrystus, obu zawiesza w urzędzie. Natomiast suspensa
nałożona w sposób formalny na niewinnego nie jest wiążąca przed Bogiem (taka
ciążyła na Husie, w czasie gdy zajmował się tą kwestią).
O władzy świeckiej myślał Hus podobnie jak o duchownej, co znalazło odbicie
w ostatniej ze wspomnianych 30 tez: „Ktokolwiek jest w stanie grzechu
śmiertelnego, nie może być przełożonym świeckim ani prałatem, ani biskupem,
21
dopóki pozostaje w tym stanie”.
Chodziło tu o trwanie w grzechu, nie
o pojedyncze upadki, jakich dopuszcza się każdy, a postulat oznacza włączenie
etosu indywidualnego w etos urzędu. Również naoczny świadek procesu, Pogiusz,
zaświadczył, krytyczny stosunek Husa wobec poglądu o bezwarunkowym
obowiązku posłuszeństwa władzy świeckiej był w czasie procesu jednym z sześciu
22
najbardziej akcentowanych zarzutów. W odpowiedzi czeski myśliciel przyznał się
do niego i dodał, iż „głupotą jest żądać, by ktoś we wszystkim słuchał ludzkich
przykazań. Jest to upokarzające dla człowieka, który nie ma wyższego
dostojeństwa ponadto, jakiego mu Bóg udzielił. Już pierwsi chrześcijanie
przeciwstawiali się swoim zwierzchnikom, mówiąc, że >> trzeba bardziej słuchać
Boga niż ludzi<<. I ja także chcę tymi słowami wojować i pytam się was, tu
zebranych: Czy to, czego domaga się rzymski prymat jest zgodne z prawem, lub
to, że żądania ich wyżej są cenione niż pragnienia wielu tysięcy ludzi
23
zamieszkujących dalekie kraje – sprawiedliwe?”.
W filmie Otakara Vávry Jan Hus (1954) nieprzejednany stosunek bohatera do
kwestii bezwzględnego posłuszeństwa władzy został szczególnie i być może
przesadnie zaakcentowany. Np. w scenie ukazującej moment, w którym
przewodniczącemu
soborowi
cesarzowi
Zygmuntowi
Luksemburskiemu
przedkładane jest twierdzenie Husa, że żadnej władzy ani duchownej ani świeckiej
nie należy być posłusznym, jeśli nakazuje co złego lub żyje w grzechu. Wówczas
jeden z mówców podstępnie pyta, czy odnosi się to również do cesarza. I kiedy
Hus potwierdza, wydaje się, że popada w ostateczną niełaskę, a jego los zostaje
przesądzony. Podobną tezę o władzy powtarza również w drodze na stos.
W filmowym wizerunku czeskiego bohatera narodowego razi pewna
jednostronność, która jest zapewne piętnem socrealizmu. Hus został bowiem
przedstawiony bardziej jako rewolucjonista niż zatroskany teolog. Tymczasem
lektura materiałów źródłowych prowadzi do odmiennego wyobrażenia. Jednak
podobny scenariusz ostatniego posiedzenia soboru przedstawił Piotr Setkowicz,
autor cyklu Sędziowie myśli – z dziejów Inkwizycji. Jak czytamy, Hus „na ostatnim
przesłuchaniu stwierdził, że przed Bogiem żyjący w grzechu papież nie jest
papieżem, a podobnie jest z królem. (...) Królowi chyba wystarczyło to
24
stwierdzenie, by uznać, że ten człowiek i jego nauka są dla niego zagrożeniem”.
Jak nie trudno zauważyć, zarówno koncepcja oparcia bezpieczeństwa na
prawdziwych wartościach chrześcijańskich, realizowanego przez chrześcijańskie
sprawowanie władzy i taką również kontrolę obywatelską zakłada powszechną
znajomość nauki ewangelicznej. Tymczasem w owych czasach Biblia była
20
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dostępna jedynie nielicznym, po łacinie, w liczącym sobie 1000 lat przekładzie,
zredagowanym przez św. Hieronima, znanym jako Wulgata. Program Husa byłby
więc czysto marzycielski, gdyby nie wiązał się z postulatem powszechnej oświaty,
o którym z całą pewnością myślał, stąd stworzenie zasad czeskiej ortografii,
spisanych w dziele De orthographia bohemica, akcje nauczania prostych ludzi
znajomości pisma, popularyzowanie słownictwa rodzimego i ludowego w miejsce
wyrazów obcych, czeskojęzyczna twórczość. Z całą pewnością w sprzyjających
okolicznościach reformator doprowadziłby do wdrożenia podobnych działań
na szerszą skalę, jak również do przetłumaczenia całej Biblii na język czeski.
I zapewne znalazłby naśladowców w innych krajach. Jednak nie było mu to dane.
Myśl, iż świeccy mogą znać Pismo i kierować się bezpośrednio jego wskazaniami
była zagrożeniem dla monopolu ludzi Kościoła na posiadanie prawdy oraz
punktem wyjścia dla podważenia ich interesów finansowych. Doszło więc do
konfliktu pomiędzy bezpieczeństwem powszechnym a bezpieczeństwem
partykularnym episkopalnej elity. To tłumaczy dalsze rozwiązania siłowe w tej
sprawie – zniszczenie pism Husa, potępienie poglądów i skazanie jego samego na
25
śmierć, następnie podburzanie władców europejskich i zwoływanie licznych
wypraw krzyżowych przeciwko opornemu Królestwu Czech. Trzeba przyznać, że
przeciwnicy Husa dobrze rozpoznali sytuację. Faktycznie jego poglądy ostatecznie
wprowadziłyby do poważnych zmian politycznych o zasięgu ogólnoeuropejskim,
związanych z sekularyzacją i decentralizacją władzy. Mimo agresywnych działań
26
nie potrafili jednak powstrzymać rozwoju sytuacji.
Dla swych rodaków Hus pozostanie bohaterem narodowym, a związany z nim
ruch traktowany będzie jako kontynuujące idee mistrza powstanie ludowe,
walczące przeciwko uciskowi społecznemu i korupcji wewnątrz kraju oraz o jego
niepodległość i suwerenność na arenie międzynarodowej. O takim sposobie
postrzegania świadczą chociażby czeskie filmy, składające się na wspaniałą
trylogię filmową, w reżyserii Otokara Vávry: Jan Hus, Jan Žižka (1955), Proti všem
27
(1956) oraz poprzedzający ją film pt. Jan Rohač z Dube (1947). W historii
zarówno Polski, jak i Niemiec, husyci postrzegani są zaś jako siła destrukcyjna,
która najeżdżała i łupiła sąsiednie kraje. Zwłaszcza przez Niemców zapamiętane
zostały tzw. wspaniałe jazdy, które docierały w głąb ziem administrowanych przez
25

Do Władysława Jagiełły papież Marcin V pisał następująco: „Wiedz, że interesy Stolicy Apostolskiej,
a także twojej korony czynią obowiązkiem eksterminację Husytów. Pamiętaj, że ci bezbożni ludzie
ośmielają się głosić zasadę równości; twierdzą, że wszyscy chrześcijanie są braćmi, i że Bóg nie dał
ludziom uprzywilejowanym prawa władania narodami; utrzymują, że Chrystus przyszedł na świat, aby
znieść niewolnictwo; wzywają ludzi do wolności, to znaczy do unicestwienia królów i kapłanów. Teraz,
kiedy jeszcze jest czas, zwróć swoje siły przeciwko Czechom, pal, zabijaj i czyń wszędzie pustynię,
gdyż nic nie jest bardziej miłe Bogu, ani bardziej pożyteczne dla sprawy królów niż eksterminacja
Husytów”. Cyt. za: A. Boniecki. Zakaz palenia. Dostępny w World Wide Web: http://tygodnik.onet.pl/
2,72744,druk.html (pobrano 10.02.2013].
26
Nawiązując do swojego nazwiska (hus to po czesku gęś) czeski reformator jeszcze ze stosu
prorokował: „Dziś chudą gęś pieczecie, ale za sto lat śpiew łabędzia usłyszycie, którego jednak nie
uda wam się upiec, ani nawet w sieci lub na pętlę złapać". Pogiusz, Śledztwo..., op. cit., s. 105.
Z perspektywy kolejnego wieku w łabędziu tym zaczęto dopatrywać się Marcina Lutra, który wystąpił
w r. 1517, a sam motyw podjęty został przez Lutra i późniejszą protestancką ikonografię. Zob.
G. Gruew. Marcin Luter i łabędź. http://arthistery.blogspot.com/2010/08/marcin-luter-i-abedz.html
(pobrano 10.02.2013 r.)
27
Moje tłumaczenia tych filmów dostępne są w serwisie Napisy.pl: http://www.napisy.pl (pobrano
10.02.2013 r.)
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Habsburgów – zupełnie odmienne, czeskie postrzeganie tych wydarzeń obecne
jest w filmach Spanila jizda (1963) i Na Žižkově válečném voze (1968). W tradycji
polskiej husytów wiąże się z najazdami na Śląsku i Pomorzu, dokonywane
wówczas zniszczenia zapisały się zwłaszcza w historii zabytków sakralnych,
przybierając postać niekiedy mocno fabularyzowaną, jak okoliczności napadu na
Jasną Górę (w 1430 r.) i domniemanej próby kradzieży, a potem profanacji
świętego obrazu. Mało znane lub wręcz pomijane są zaś ważkie fakty historyczne,
np. ten, iż po śmierci swego króla Wacława Czesi zaproponowali koronę
Władysławowi Jagielle (przyjął ją jego brat Witold, a potem odrzucił). Wszelkie
28
narodowe wyobrażenia o husytach wydają się tendencyjne,
powstałe pod
wpływem patriotycznej czy wyznaniowej sympatii lub antypatii. Ocena dokonań
ruchu nie jest jednak przedmiotem tej pracy. Pozostanie kwestią otwartą, czy był
on w istocie zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego Czech i Europy, czy
też próbą urzeczywistnienia nowej jego wizji, związanej z ewangelicznie
rozumianymi wartościami, ideą braterskiej równości wszystkich ludzi oraz
pragnieniem niepodległości kraju.
Zaznaczyć trzeba, że nie powinno się stawiać znaku równości pomiędzy
Husem a husytyzmem. Nauczanie mistrza Jana miało co prawda konsekwencje
społeczno-polityczne, ale w swoich podstawach było przede wszystkim filozoficzną
refleksją teologa, hermetyczną, bo dostępną i zrozumiałą tylko dla uczonych. Obok
takich przemyśleń istniała wersja popularna, przystępna, przeznaczona dla ludzi
wszystkich stanów, związana z działalnością kaznodziejską Husa, prowadzoną
w praskiej kaplicy betlejemskiej, a potem po całych Czechach. Z pewnością
głównie ta forma spotkać się mogła z szeroką recepcją. Masową, ale niekoniecznie
wierną. Tym bardziej, iż ruch husycki nie był jednorodny, przeciwnie, z biegiem
czasu coraz bardziej podzielony. Nie jest też pewne, jak postrzegałby go sam
mistrz i czy przyznałby się do niego gdyby żył. Wiadomo bowiem, że wysoko cenił
pokój i dla jego zachowania gotów był wiele poświęcić. Kiedy Praga została
obłożona interdyktem, z powodu obecności Husa, ten postanowił wyjechać
z miasta. A gdy dowiedział się, że legat papieski zagroził królowi Wacławowi
wyprawą krzyżową przeciwko Czechom, jeśli nie wyda Husa na sąd soboru
w Konstancji, udał się tam dobrowolnie. Nie jest więc jasne, jak oceniłby
późniejszy, wojowniczy ruch, czy by go nie potępił, albo nawet zwalczał, jak sto
lat później uczynił Luter w stosunku do powstania chłopskiego, związanego
z Tomaszem Münzerem.
Niezależnie od tych wątpliwości Hus pozostaje myślicielem intrygującym,
wobec którego trudno przejść obojętnie. Jest rzeczą naturalną, że inspiruje
przedstawicieli wszystkich nurtów Reformacji (obecny w Czechach Kościół
Ewangelicko-Reformowany nosi nawet oficjalnie przydomek husycki), a także
współczesnych krytyków nadużyć Kościoła czy lewicowych antyklerykałów lub
29
związanych z ruchem racjonalistycznym. Zaskakujące jest, iż współcześnie także
autorzy katoliccy spoglądają na Husa w przychylny sposób. Co prawda nigdy nie
został oficjalnie zrehabilitowany, a skrajni konserwatyści spod znaku kardynała
28

Pozytywny wyłom w jednostronnym przedstawianiu husytów stanowi trylogia husycka Andrzeja
Sapkowskiego (Narrenturm, Boży bojownicy, Lux perpetua), która zdobyła popularność również
w Czechach.
29
Zob. M. Agnosiewicz, Jan Hus i husytyzm, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,897 (pobrano
10.02.2013 r.)
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Lefebra nadal go potępiają, uważając, że Kościół nie ponosi winy za jego śmierć,
coraz więcej głosów, nie wyłączając Jana Pawła II wyraża się o nim pochlebnie,
a niektórzy, jak np. Stefan Swieżawski uważają, że czeskiego reformatora
należałoby kanonizować, zaś postanowieniach II Soboru Watykańskiego dopatrują
31
się praktycznego uznania niektórych jego postulatów.

Streszczenie
Artykuł dotyczy prereformacyjnej refleksji czeskiego filozofa i teologa – mistrza
Jana Husa. Wielka Schizma Zachodnia objawiła poważny kryzys wartości.
Papieski monopol na prawdę sprowadzony został do absurdu, gdy w tym samym
czasie działało jednocześnie aż trzech zwalczających się papieży, sobory
zaprzeczały swym poprzednim deklaracjom, a hierarchia kościelna wykazywała
głębokie zepsucie moralne. W takich okolicznościach, stwarzających poważne
zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego potrzeba było
trwałej podstawy wartości moralnych oraz prawdy. Hus wskazał na Biblię, rozum
i doświadczenie jako źródła poznania. Jednocześnie wyciągnął wnioski dotyczące
władzy, niezależności państwa od Kościoła, powinności obywatelskich i własności.
Mimo, iż dostojnicy kościelni potępili go i zgotowali mu męczeńską śmierć, niemal
całe Czechy poparły jego idee. To wystarczający powód, by zająć się nimi.
Summary
An article concerns the pre-reformation reflection of a Bohemian philosopher
and theologian, master John Hus. The Great Western Schism revealed a general
crisis of values. Popes' monopole on true has been driven to absurd, when in the
same time there was 3 popes, fighting with each other; the council, many times
negated it's own previous declaration and the rest of church's hierarchy was
morally corrupted. In such circumstances, forming a serious danger of internal and
external safety, a solid base of true and moral values was needed. Hus indicated
on a Bible, mind and experience as the sources of cognition. He also drawn
conclusions concerning authority, independence of the state from the church,
subject's obedience and property. Although church officials condemned him and
led to a baptism of blood, almost all the Czech Kingdom supported his ideas. It's
enough to be interested what were they?
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Maciej MARCZYK
Akademia Obrony Narodowej
WOJSKOWE SIECI TELEINFORMATYCZNE NA POTRZEBY KIEROWANIA
REAGOWANIEM KRYZYSOWYM
Wstęp
Rozwój ekonomiczny świata, globalizacja i postęp techniczny szczególnie
w dziedzinie informatyzacji większości obszarów funkcjonowania człowieka
powoduje znaczny wzrost zagrożeń dla niego samego i otaczającej go
rzeczywistości. Jest to związane m. in. z powszechnym używaniem materiałów
i środków zawierających substancje niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego,
czy też z wymianą i bezpieczeństwem informacji ważnych dla danej społeczności,
narodu czy państwa.
Coraz bardziej zauważalne są zaburzenia klimatu powodowane m.in.
zjawiskiem globalnego ocieplenia. Gwałtowne zjawiska przyrodnicze takie jak
ulewy i huragany stwarzają zagrożenia dla ludzi i infrastruktury aglomeracji
1
miejskich. Gwałtowny wzrost liczby ludności, zwiększenie populacji mieszkającej
w miastach oraz uzależnienie ludzi w nich żyjących od dostaw wody, żywności
i energii stwarza poważne zagrożenie związane z ewentualnymi awariami
infrastruktury technicznej. Duże uzależnienie gospodarki światowej od systemów
teleinformatycznych sprzyja działaniom hakerskim czy cyberterrorystycznym.
Należy jednocześnie zauważyć, że wraz z rozwojem cywilizacyjnym nastąpił
szybki rozwój narzędzi i technologii wspomagających człowieka w walce
z zagrożeniami. Było to szczególnie widoczne w ostatnich latach XX wieku oraz na
początku nowego stulecia, w którym to okresie nastąpił szybki rozwój technologii
informatycznych, w tym teleinformatycznych systemów wspomagania zarządzania
i dowodzenia. Posiadanie i wykorzystanie odpowiednich narzędzi, zdolnych
do przechowywania, przetwarzania i przesyłania danych daje nowe możliwości
i wprowadza w każdą działalność człowieka nową jakość. Ich wykorzystanie
w zarządzaniu kryzysowym przyczyni się do niwelowania skutków potencjalnych
zagrożeń i katastrof i bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej państwa.
Należy przypuszczać, że siły zbrojne, a w dużej mierze wojska lądowe będą
miały znaczący udział w zapobieganiu skutkom różnego rodzaju katastrof. Będą
one ważnym ogniwem realizującym proces kierowania reagowaniem kryzysowym.
Z tego względu muszą być zdolne do realizacji wybranych etapów reagowania
kryzysowego przy jednoczesnej możliwości współpracy z organami rządowymi
i samorządowymi państwa. Z powyższego wynika, że należy podjąć kroki
zmierzające do określenia przydatności posiadanych przez wojska lądowe
systemów i sieci teleinformatycznych w zakresie kierowania reagowaniem
kryzysowym, a także określenie możliwości wykorzystania publicznych systemów
i technologii w zakresie transmisji danych i mowy.

1

Np. huragany tsunami w USA i w Japonii.
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Wojskowe sieci teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym
Koncepcja organizacji łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego
powinna opierać się na założeniach związanych z uniezależnieniem się od
warunków środowiskowych prowadzonych operacji kryzysowych. Można
wykorzystywać infrastrukturę teleinformatyczną w obszarze działania, jednakże
należy liczyć się z jej awaryjnością lub niedostępnością w wyniku uszkodzeń, jakie
zostały dokonane w toku wcześniejszych działań. Podstawowym elementem, jaki
należałoby zagwarantować, jest doprowadzenie do wdrożenia mechanizmów
umożliwiających tworzenie i udostępnianie pełnego zobrazowania sytuacji obszaru
operacji i realizacji nowoczesnych usług łączności i informatyki. Takie rozwiązanie
pozwoli stworzyć sieć teleinformatyczną, charakteryzującą się szybkością wymiany
informacji (danych) i jednocześnie umożliwiającą łatwe określenie autora i odbiorcy
informacji.
Nowoczesną sieć teleinformatyczną powinna charakteryzować: globalizacja,
interoperacyjność, ekonomiczność oraz łatwość zarządzania i obsługi.
Usługi w sieci teleinformatycznej powinny obejmować:
stałą obserwację sytuacji na obszarze objętym kryzysem;
możliwość stałej wymiany informacji;
wymianę poczty elektronicznej;
dostępność usług sieciowych oraz serwisu informacyjnego;
możliwość komunikacji poprzez komunikatory;
VoIP (ang. Voice Over Internet Protocol) technologię, której głównym
założeniem jest integracja ruchu telefonicznego z transmisją danych.
Ze względu na znaczne zapotrzebowanie osób funkcyjnych w zarządzaniu
kryzysowym na przesyłanie dużych ilości informacji, podstawową osnową
rozległych sieci teleinformatycznych w procesie kierowania (wojskowej sieci
szkieletowej) będzie sieć radioliniowa uzupełniana siecią kablową i siecią
satelitarną. Sieci te powinny być przypisane do obszaru działań (obszaru realizacji
zadań przez komponent wojskowy), a nie do poziomu na jakim występują.
Głównym zadaniem sieci wojskowych będzie zapewnienie odpowiedniego poziomu
usług teleinformatycznych wszystkim organom kierowania (decyzyjnym)
realizującym swoje zdania w obszarze, na którym sieć szkieletowa jest rozwinięta
oraz przechowywanie i udostępnianie informacji uprawnionym organom
kierowania.
Następnym
komponentem
rozległych
sieci
teleinformatycznych,
zapewniającym łączność w ruchu na dużych odległościach, ale o mniejszych
możliwościach transmisyjnych, są sieci radiowe KF i UKF budowane przy
zastosowaniu radiostacji krótkofalowych i ultrakrótkofalowych. Sieci radiowe UKF
i KF będą wykorzystywane na zasadach aktualnie obowiązujących w celu
zapewnienia łączności dublującej oraz transmisji ograniczonych ilości danych na
potrzeby systemów zarządzania polem walki. Sieci radiowe UKF i KF stanowią
sprawdzone i niezawodne sposób wymiany informacji, jednakże charakteryzują
się ograniczoną przepustowością i małą ilością świadczonych usług
teleinformatycznych. Przy dużej ilości posiadanych na wyposażeniu komponentu
wojskowego radiostacji UKF i KF rezygnacja z tego środka łączności wydaje się
niecelowa.
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Badania wykazały, że oddzielnym komponentem sieci teleinformatycznych
organizowanych na potrzeby procesu zarządzania kryzysowego będą lokalne sieci
teleinformatyczne pododdziałów wykorzystujące szerokopasmowe sieci radiowe
pracujące w trybie ad hoc, sieci radiowe pakietowe oraz sieci radiodostępowe
(radiowe).
Ostatnim elementem sieci teleinformatycznych będą lokalne sieci
teleinformatyczne stanowisk dowodzenia (SD) i punktów kierowania (PK). Sieci te
mogą być tworzone zarówno w oparciu o środki kablowe (sieci kablowe), jak
również środki radiowe (sieci radiowe szerokopasmowe o ograniczonej mocy oraz
radiodostępowe pracujące w oparciu o protokoły rodziny 802.11).
Elementy składowe wojskowych sieci teleinformatycznych organizowanych
na potrzeby kierowania w operacji kryzysowej przedstawiono na rysunkach 1 i 2.
W strukturze wojskowych sieci teleinformatycznych dla potrzeb
zabezpieczenia relacji kierowania operacją powinny funkcjonować następujące
elementy:
węzły teleinformatyczne: sieciowe, dostępowe i stanowisk dowodzenia
(PK);
linie teletransmisyjne: międzywęzłowe, dowiązania, bezpośrednie
i abonenckie.
Osiągnięcie takiego stanu sieci teleinformatycznych, jakiego wymagają
współczesne uwarunkowania, będzie możliwe dzięki właściwej organizacji
i zastosowaniu nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie urządzeń.
Współczesne sieci teleinformatyczne powinny mieć strukturę wieloboczną, którą
tworzą węzły teleinformatyczne sieciowe odpowiednio rozlokowane względem
elementów ugrupowania bojowego i połączone między sobą liniami
teletransmisyjnymi o dużej przepływności, węzły teleinformatyczne dostępowe
zapewniające dostęp do sieci szkieletowej sieciom teleinformatycznym
pododdziałów i sieciom teleinformatycznym stanowisk dowodzenia oraz węzły
2
teleinformatyczne stanowisk dowodzenia.
Z praktyki działania elementów wsparcia dowodzenia wynika, iż w czasie
pokoju wykorzystywane są usługi teleinformatyczne świadczone przez węzły
łączności stacjonarnego systemu łączności SZ RP (CWT SZ RP, RWT, WŁ).
3
Natomiast w okresie kryzysu i wojny, pododdziały łączności i informatyki będą
rozwijały mobilne węzły teleinformatyczne. Sytuacja kryzysowa powoduje użycie
wszystkich możliwych sposobów dla wzmocnienia wojskowych sieci
teleinformatycznych, czyli także realizację zadań przez stacjonarne oraz mobilne
elementy wojskowego systemu łączności.
W strukturze techniczno - funkcjonalnej wojskowej sieci teleinformatycznej
organizowanej na potrzeby procesu zarządzania kryzysowego będą występowały
różne rodzaje linii teletransmisyjnych: linie międzywęzłowe, bezpośrednie,
dowiązania oraz abonenckie.

2

3

Zob. P. Dela, Sieci teleinformatyczne w procesie dowodzenia komponentem wojsk lądowych,
Rozprawa habilitacyjna, ZN AON. Warszawa 2012
Potwierdzają to ćwiczenia wojskowe organizowane w SZ RP.
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Rysunek nr 1: Struktura wojskowych sieci teleinformatycznych organizowanych
na potrzeby procesu kierowania operacją kryzysową – wariant.
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Źródło: P. Dela, Sieci teleinformatyczne w procesie dowodzenia komponentem wojsk
lądowych, AON. Warszawa 2012
Rysunek nr 2: Idea współpracy wojskowych sieci teleinformatycznych z innymi
sieciami poprzez węzły teleinformatyczne tworzone na potrzeby procesu zarządzania
kryzysowego – wariant.
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Źródło: P. Dela, Sieci teleinformatyczne w procesie dowodzenia komponentem wojsk
lądowych, AON. Warszawa 2012
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Linie teletransmisyjne międzywęzłowe są rozwijane pomiędzy węzłami
sieciowymi sieci szkieletowej. Sieć szkieletowa powinna być dowiązana własnymi
środkami teleinformatycznymi, do co najmniej dwóch węzłów nadrzędnej
sieci teleinformatycznej (sieci operacyjnej, sieci stacjonarnych resortowych,
jak i publicznych). Do węzłów teleinformatycznych sieciowych powinny być
dowiązywane węzły teleinformatyczne stanowisk dowodzenia i punktów kierowania
elementów ugrupowania bojowego prowadzących działania na obszarze
rozwinięcia sieci szkieletowej oraz węzły teleinformatyczne dostępowe. Linie
teletransmisyjne bezpośrednie są organizowane z wykorzystaniem środków
i urządzeń radiowych, radioliniowych, kablowych i środków satelitarnych.
Dla potrzeb przekazywania dużych zbiorów informacji w ramach stworzonego
systemu dowodzenia istnieje potrzeba posiadania w sieciach teleinformatycznych
określonego potencjału transmisyjnego. W sytuacjach, gdy stanowiska dowodzenia
są rozwinięte i zespoły funkcjonalne działają w ramach tych stanowisk, wymagany
potencjał jest zapewniony przez opisana wyżej sieć szkieletową. Jeżeli jednak
stanowiska dowodzenia i punkty kierowania się przemieszczają lub poszczególne
zespoły działają poza bazą, to istnieje potrzeba organizowania linii
telekomunikacyjnych bezpośrednich o wymaganym potencjale transmisyjnym.
Linie teletransmisyjne dowiązania determinowane są liczbą elementów
ugrupowania bojowego wykonujących swoje zadania w obszarze rozwinięcia sieci
szkieletowej oraz wyposażeniem węzłów teleinformatycznych w środki i urządzenia
teleinformatyczne. Linie teletransmisyjne abonenckie występują na poziomie sieci
teleinformatycznych stanowisk dowodzenia i punktów kierowania. Są rozwijane
w celu zapewnienia wymiany informacji poszczególnym operatorom zarówno
w ramach samej sieci lokalnej, jak i poprzez sieci rozległe, do których podłączone
jest dane stanowisko dowodzenia, punk kierowania czy baza wojskowych
sił zadaniowych.
Aby przyszłe siły zadaniowe uzyskały pełną zdolność do prowadzenia działań
w operacji kryzysowej ich transformacja powinna zmierzać do wzrostu zdolności
manewrowych wojsk i możliwości sieci teleinformatycznych, a także zintegrowania
logistyki, rozszerzenia współpracy cywilno-wojskowej oraz bardziej efektywnego
wykorzystania wojsk (zdolności w zakresie: systemów rozpoznania i wywiadu,
prowadzenia działań w rejonach zurbanizowanych). Wszystkie te przedsięwzięcia
zmierzają do osiągania przewagi informacyjnej, znacznego wzrostu możliwości
prowadzenia działań autonomicznych czy wreszcie do uzyskania zdolności
operacyjnych, pozwalających na przeciwstawianie się coraz nowszym
zagrożeniom we współczesnych operacjach reagowania kryzysowego. Należy
także zwrócić uwagę na możliwości współpracy sieci teleinformatycznych
komponentu wojsk lądowych z innymi sieciami: publicznymi, komercyjnymi
i resortowymi w czasie organizowania systemu zarządzania sytuacją kryzysową.
Wojskowe sieci teleinformatyczne powinny mieć zdolność przyjęcia
i obsłużenia dużej ilości użytkowników oraz elementów sieci, które powinny być
łatwo identyfikowalne (co zapewnia adresacja IP) zarówno elementów
wojskowych, jak i spoza resortu. Biorą pod uwagę technologie i protokoły
wykorzystywane do budowy wojskowych sieci teleinformatycznych celowym byłoby
skupienie uwagi na próbie integracji mobilnych sieci teleinformatycznych
z globalną siecią Internet w celu umożliwienia dostępu dowódcy realizującego
działania w operacji kryzysowej do szerokiego zaplecza zasobów sieciowych

67

____________________________________________________________________________________

w postaci baz danych rozproszonych na dużym obszarze, a także do innych
elementów sieci, które dostarczają użytecznych informacji do prowadzenia działań
np. danych o infrastrukturze telekomunikacyjnej danego obszaru. Ważne będą
również organizacyjne i techniczne możliwości współdziałania sieci wojskowych
z innymi wykorzystywanymi przez służby w ramach reagowania kryzysowego
i kierowania tego typu operacją na obszarze kraju oraz infrastruktura
teleinformatyczna dostępna dla wszystkich komponentów systemu.
Sieci wojskowe powinny gwarantować usługi na podobnym poziomie jak sieci
publiczne czy komercyjne ale plusem tych sieci powinno być bezpieczeństwo
przesyłanej informacji.
Usługi teleinformatyczne są obecnie najbardziej zaawansowanym
komponentem struktury sieci teleinformatycznej. Komponent usług IT będzie się
charakteryzował przede wszystkim zastosowaniem protokołu internetowego
4
(IP wersja 6 i kolejne), który tworzy wspólny, bezpieczny mechanizm transportowy
dla wszystkich rodzajów informacji przesyłanych przez wszystkie media
transmisyjne w sieciach teleinformatycznych. Usługi transportowe IP będą
funkcjonować w środowisku, którego cechą jest wykorzystanie szerokiego zakresu
usług transmisyjnych (transportowych) i konieczność wspierania różnych rodzajów
jakości usług w celu spełnienia wymagań poszczególnych aplikacji. Obecne trendy
w tej dziedzinie zwracają się ku rozwiązaniom polegającym na skupianiu uwagi
na końcowych użytkownikach i dostarczaniu im zdefiniowanych usług
teleinformatycznych. Stosowane do niedawna podejście systemowe, w którym
najważniejsze było utrzymywanie systemów, a użytkownik był tylko „dodatkiem” do
systemu, odchodzi w przeszłość.
Wnioski
Dostrzegając wagę problemu związanego z kierowaniem reagowaniem
kryzysowym autor podjął się opisania ważnego problemu jakim są możliwości
wykorzystania sieci teleinformatycznych wojskowych i ich współpracy z sieciami
publicznymi na potrzeby zarządzania kryzysowego realizowanego przez SZ RP.
Otrzymane wyniki badań pozwalają na stwierdzenie, że idealnym rozwiązaniem
było by stworzenie jednego zintegrowanego zautomatyzowanego systemu
informatycznego, który funkcjonował by we wszystkich służbach oraz podmiotach
biorących udział w kierowaniu siłami i środkami podczas działań związanych
z reagowaniem kryzysowym. Autor zdaje sobie jednak sprawę, że nie jest możliwe
zastosowanie takiego rozwiązania, dlatego koniecznym jest:
opracowanie koncepcji informatycznego wsparcia kierowania reagowaniem
kryzysowym, która w pierwszym rzędzie zawierać będzie wymagania jakie
taki system powinien spełniać;
opracowanie i wdrożenie interfejsów umożliwiających bezkolizyjne
przekazywanie informacji pomiędzy różnymi systemami informacyjnymi
wszystkich podmiotów biorących udział w kierowaniu reagowaniem
kryzysowym;

4

IP wersja 6 ma umożliwić powstanie tzw. Internetu rzeczy (sprzęt AGD w ramach GRK, GO, chipy
nowej generacji, kod kreskowy RFID), który ułatwi m.in. zabezpieczenie logistyczne i usprawni system
zasilania grup.
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opracowanie środowiska informatycznego, które ujednolici dotychczasowe
działania różnych organów i służb;
opracowanie standardu informatycznego, który stanowić będzie podstawę
formułowania w przyszłości specyfikacji sprzętowych i programowych;
określenie harmonogramu działań koncepcyjnych oraz wdrożeniowych;
oszacowanie kosztów związanych ze wszystkimi działaniami w tym
zakresie oraz wskazanie źródeł ich finansowania.
Współpraca SZ RP z terenowymi organami administracji publicznej w ramach
kierowania reagowaniem kryzysowym przy wykorzystaniu wojskowych sieci
telekomunikacyjnych jest możliwa wtedy, gdy organa administracji publicznej
zostaną w te środki wyposażone. Możliwości wykorzystania istniejącej
infrastruktury teleinformatycznej jest tym większa im bardziej otwarte są
te systemy. Badania wykazały, że podejście COTS (ang. Commercial of the
Shelves), polegające na wykorzystaniu technologii komercyjnych w wojskowych
systemach teleinformatycznych, w znacznym stopniu ułatwiło współpracę
publicznych, resortowych i wojskowych systemów teleinformatycznych. Należy
zauważyć jednocześnie, że obserwowany jest ciągły wzrost znaczenia technologii
transmisji danych na niekorzyść klasycznych systemów telekomunikacyjnych.
Wprowadzenie takiego systemu opartego na funkcjonowaniu usług w ramach
sieci teleinformatycznej jest procesem nieuniknionym, który należałoby wprowadzić
w SZ RP i wykorzystywać do szkolenia i realizacji zadań przez pododdziały wojsk
lądowych. Początkiem tego procesu jest wprowadzenie do użytkowania w SZ RP
systemu JCATS i przetarg na platformę sieciocentryczną wsparcia dowodzenia
nowej generacji (BMS).
Punkt kierowania działaniami w ramach Grupy Reagowania Kryzysowego
(GRK) czy Grupy Operacyjnej (GO) powinien posiadać bezpośrednią bezpieczną
łączność z przełożonym, podwładnymi, elementami współdziałającymi, militarnymi
i niemilitarnymi po to, aby czuwać nad prawidłowym przebiegiem wykonywanych
zadań. W sytuacjach kryzysowych posiadać powinien niezbędne narzędzia
w postaci sił i środków teleinformatycznych, aby reagować na powstałe
zagrożenia.
W ramach GRK i GO zadania powinni wykonywać najlepiej wyszkoleni
żołnierze, profesjonalnie przygotowani do obsługi i użytkowania nowoczesnej
techniki i sprzętu nie tylko produkcji krajowej. Każdy użytkownik sieci musi
być profesjonalnym usługobiorcą, wyposażonym w środki dostępowe do sieci,
a każdy budujący sieć specjalistą IT, profesjonalnym usługodawcą wyposażonym
w systemy kontroli sieci i bezpieczeństwa przekazywanej w niej informacji.
Właściwie rozwinięta sieć teleinformatyczna pozwoli na racjonalne zarządzanie
elementami reagowania kryzysowego i skuteczną kontrolę nad nimi oraz właściwe
sterowanie środkami przymusu bezpośredniego (działania wojskowe, otwarcie
ognia), jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Wyniki badań przedstawione w niniejszym artykule, dotyczące organizacji
wojskowych sieci teleinformatycznych na potrzeby procesu zarządzania
kryzysowego, uprawniają do sformułowania następujących wniosków:
Wojskowe sieci teleinformatyczne wykorzystywane w procesie zarzadzania
kryzysowego są częścią składową ogólnego systemu łączności danej
operacji, ich głównym przeznaczeniem jest zapewnienie wymiany
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informacji pomiędzy odpowiednimi organami decyzyjnymi oraz
usprawnienie (przyspieszenie) procesu kierowania.
Wojskowe sieci teleinformatyczne organizowane na potrzeby kierowania
reagowaniem kryzysowym organizuje się, zapewniając kompleksowe
wykorzystanie różnorodnych środków teleinformatycznych we wszystkich
relacjach dowodzenia oraz sterowania środkami rażenia, współdziałania,
powiadamiania, ostrzegania i alarmowania. Możliwości i struktura
techniczno-funkcjonalna sieci powinna być znana podmiotom niemilitarnym
i zależeć od przyjętego planu działania i zadań, jakie są stawiane przed
sieciami w danej operacji.
Wojskowe sieci teleinformatyczne są zbiorem kilku podsieci różniących się
właściwościami, przeznaczeniem i rozmiarami, dostosowanych do
spełniania funkcji współdzielenia i wymiany informacji w różnym zakresie,
w zależności od zastosowanej techniki przekazu informacji. Poszczególne
sieci nie są przypisywane do konkretnego poziomu dowodzenia, lecz do
zadania, jakie muszą realizować i powinny realizować usługi niezbędne
komponentom do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.
Streszczenie
Rozwój technologiczny na świecie, w szczególności dziedziny związane
z przetwarzaniem i przesyłaniem informacji elektronicznej, przyniósł wiele
zagrożeń, które mogą oddziaływać na społeczeństwa w postaci różnorodnych
kryzysów. Mogą to być kryzysy wywołane m. in. działalnością terrorystyczną
(cyberterroryzm), katastrofą ekologiczną czy też wrogim oddziaływaniem innego
państwa (lub działalność hakerska pojedynczych jednostek czy instytucji).
Dostrzegając wagę problemu związanego z reagowaniem kryzysowym autor
przedstawił w artykule możliwości wojska w dziedzinie szeroko pojętej
teleinformatyki i wykorzystania wojskowych sieci łączności do kierowania
działaniami w czasie sytuacji kryzysowej na terenie Polski. Autor podjął się analizy
ważnego problemu jakim są możliwości sieci teleinformatycznych SZ RP na
potrzeby kierowania (dowodzenia, zarządzania) reagowaniem kryzysowym
realizowanym przez centra i organa kryzysowe naszego państwa.
Należy przypuszczać, że siły zbrojne, a w dużej mierze wojska lądowe będą
miały znaczący udział w zapobieganiu skutkom różnego rodzaju katastrof. Będą
one ważnym ogniwem realizującym proces kierowania reagowaniem kryzysowym.
Z tego względu muszą być zdolne do realizacji wybranych etapów reagowania
kryzysowego przy jednoczesnej możliwości współpracy z organami terenowymi
państwa i samorządami. Z powyższego wynika, że należy podjąć kroki zmierzające
do określenia przydatności posiadanych przez wojsko systemów i sieci
teleinformatycznych w zakresie zarządzania kryzysowego, a także określenie
możliwości wykorzystania wojskowych systemów i technologii w ramach
bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej Polski.
Summary
The technological development in the world, in particular in areas related to
the transmission of electronic information, has brought a lot of risks that may affect
the public in the form of a variety of crises. This can be caused among others
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crises. terrorist activities (cyber terrorism), ecological disaster or hostile influence
of another state (or hacker activity of single individuals or institutions).
Recognizing the importance of the problem of emergency response the author
presented military capabilities in the field of IT and the wider use of military
communications networks to direct the activities during a crisis situation on the
Polish territory. The author undertook the analysis of an important issue what are
the possibilities of IT networks Armed Forces for targeting (command,
management) implemented by emergency response centers and emergency
authorities of our country.
It is believed that polish army, and especially the armed forces, will have
a significant part in preventing the effects of different types of disasters. They will
be an important link in the process of implementing emergency response
management. For this reason, they must be able to perform some steps of
emergency response while allowing cooperation with the terrain of the state and
local governments. It follows that you should take steps to determine the suitability
held by the military systems and networks in the field of crisis management and to
determine the possible use of military systems and technology within the security
of critical infrastructure in our country.
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Cezary Tomasz SZYJKO
Akademia Obrony Narodowej
ZNACZENIE ZASAD CSR W ZARZĄDZANIU ZIELONĄ GOSPODARKĄ UE
W WARUNKACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Wstęp
W wyniku Arabskiej wiosny pojawił się nowy wymiar zrównoważonego
rozwoju oraz polityki energetycznej, a także konieczność nowej, pogłębionej
dyskusji globalnej o dostępie do paliw. Koncepcja odpowiedzialnej ekogospodarki
wzbudza w ostatnich latach coraz większe zainteresowanie zarówno w kręgach
polityki międzynarodowej, jak i w środowisku biznesowym. Nowoczesna
i odpowiedzialna zielona gospodarka intensywnie poszukuje synergii pomiędzy
ekonomicznym, środowiskowym i społecznym aspektem funkcjonowania, budując
kompleksową strategię rozwoju firmy w oparciu o założenia CSR (społeczna
odpowiedzialność przedsiębiorstwa, ang.: corporate social responsibility).
Bez wątpienia działania prowadzone na rzecz CSR mogą prowadzić ponadto
pośrednio do osiągania szeregu celów politycznych w Polsce, takich jak: bardziej
zintegrowane rynki pracy, zwiększanie spójności społecznej, wzrost
innowacyjności, a także zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska. Ale
czy podejmowanie przez polskie przedsiębiorstwa dobrowolnych zobowiązań co
do zasad postępowania w wielu przypadkach może umożliwić rezygnację
z regulacji, tym samym prowadząc do redukcji obciążeń administracyjnych dla
zielonego biznesu?
Skutki kryzysu
Nieoczekiwana głębokość ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, który
rozpoczął się od kryzysu na światowych rynkach finansowych w drugiej połowie
2008 r., a następnie przeniósł do sfery realnej i przekształcił w najpoważniejszy od
80 lat kryzys gospodarczy i społeczny, nie tylko ujawniła groźne dla gospodarki
niedostatki w regulacji rynków finansowych, ale także potwierdziła wagę reform
strukturalnych w gospodarce. W toczącej się na forum międzynarodowym dyskusji
zwraca się uwagę, że działania antykryzysowe powinny stwarzać szansę
na poprawę funkcjonowania gospodarki w perspektywie długookresowej,
jednocześnie wspierając proces przekierowania gospodarki na tzw. „bardziej
zieloną ścieżkę”.
W kontekście światowego kryzysu, potrzebę zmiany paradygmatów
zarządzania, a w szczególności wzmocnienia relacji między zyskiem firmy
a korzyściami społecznymi, dostrzega coraz więcej liderów biznesu.
Z zacytowanymi na wstępie słowami Jacka Welcha zgadza się dziś coraz więcej
menedżerów przyznając, że biznes i społeczeństwo są ze sobą nierozerwalnie
związane, a cele biznesowe muszą przenikać się z celami społecznymi. Sukces
finansowy wymaga przecież z jednej strony, zapewnienia kapitału na rozwój
(nie tylko finansowego, ale również ludzkiego oraz społecznego), z drugiej
natomiast – zwiększenia efektywności wykorzystania już dostępnych zasobów
zarówno materialnych, jak i niematerialnych.
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Potrzeba realizacji zasad zrównoważonego rozwoju poprzez upowszechnienie
koncepcji CSR jest żywotnym celem obecnego i następnych pokoleń, co znajduje
odzwierciedlenie m. in. w planie finansowym Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
Koncepcję odpowiedzialnej zielonej ekonomii wdrażano dotychczas w ramach
wielu strategii podażowych i popytowych poszczególnych krajów Wspólnoty
Europejskiej, przy czym główna inicjatywa w tym względzie należała do Komisji
Europejskiej, a w przypadku sektora prywatnego do przedsiębiorstw
międzynarodowych. Zastosowanie reguł CSR w zielonej gospodarce Polski
stanowi przykład powoli rozwijającego się trendu.
W porównaniu z państwami wiodącymi pod względem wdrażania CSR
w nowym zrównoważonym modelu biznesu doświadczenia krajowych podmiotów
gospodarczych nie były do tej pory w sposób wyczerpujący analizowane
i opisywane. Mimo zebranych doświadczeń w zakresie implementacji
odpowiedzialnych ekoinnowacyjnych rozwiązań brakuje także przeglądowych
opracowań na temat trendów na najbliższe dziesięciolecia. Przedstawiona
publikacja stanowi próbę praktycznego ujęcia problematyki CSR przede wszystkim
pod kątem wypracowanych „zielonych”, czyli prośrodowiskowych modeli
organizacyjnych i marketingowych. instrukcji działania. Jednocześnie intencją
niniejszego opracowania jest dostarczenie bodźca motywującego organizacje do
kreowania własnych pomysłów na polu zastosowania społecznie odpowiedzialnych
ekoinnowacji.
Rysunek nr 1: Skala inwestycji w poszczególne technologie OZE do 2020 r. w Polsce

Źródło: G.Wiśniewski, IEO.

76

____________________________________________________________________________________

Zazieleniona gospodarka
Pod pojęciem „zielony rozwój gospodarki” rozumie się nowy paradygmat
rozwoju społeczno-gospodarczego, w bardziej efektywny sposób realizującego
cele zrównoważonego rozwoju. W przeciwieństwie do obecnego modelu,
w znacznej mierze opartego na wykorzystaniu paliw kopalnych i innych surowców
nieodnawialnych, zielona gospodarka powinna czerpać z doświadczeń ekonomii
środowiskowej oraz zapewniać właściwe relacje pomiędzy gospodarką
i ekosystemami. Tzw. „zazielenianie gospodarki” rozpatrywane jest w wielu
płaszczyznach oraz obejmuje szereg węższych zagadnień, takich jak rozwój
czystych technologii, odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności
energetycznej i materiałowej, zmianę modelu konsumpcji i produkcji na bardziej
zrównoważony, zintegrowaną politykę produktową, zielone zamówienia publiczne,
zielone miejsca pracy, czy ekologiczną reformę fiskalną.
Jako jedną z głównych przyczyn poszukiwania nowego modelu rozwoju
należy wymienić obawy związane z nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych
oraz zmianami klimatu. Dlatego też, aby podkreślić konieczność ochrony klimatu
i adaptacji do już zachodzących zmian, w dokumentach strategicznych UE coraz
częściej stosuje się termin „gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission
economy) lub „gospodarka „niskowęglowa” (ang. low carbon economy).
Jednocześnie „zrównoważony wzrost” (ang. sustainable growth) wskazany został,
jako jeden z priorytetów nowej, unijnej strategii gospodarczej „Europa 2020Strategia dla Wzrostu Inteligentnego, Zrównoważonego i Sprzyjającego Włączeniu
Społecznemu”, która w 2010 r. zastąpiła odnowioną Strategię Lizbońską. Państwa
członkowskie UE, przyjmując nową strategię, miały na celu tworzenie stabilnych
podstaw wzrostu gospodarczego umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych
społeczeństwa oraz zapewnienie konkurencyjności UE w warunkach globalizacji.
Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” (KPR) stanowi
element systemu zarządzania krajową polityką rozwoju, a zaproponowane w nim
reformy, w powiązaniu z realizacją długo i średniookresowej strategii rozwoju kraju
oraz dziewięcioma zintegrowanymi strategiami krajowymi, umożliwią koncentrację
na obszarach priorytetowych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego
Polski.
W Polsce, gdzie nadal duży udział mają tradycyjne, materiałoi energochłonne sektory przemysłowe największymi wyzwaniami są z jednej strony
rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii środowiskowych, z drugiej natomiast
konieczność zwiększenia elastyczności rynku pracy celem zapewnienia
wymaganego przepływu pracowników do sektorów technologii ochrony
środowiska. Przez wiele lat używano w Polsce oraz innych krajach w okresie
transformacji argumentu, że gospodarka jeszcze nie dojrzała do uwzględniania
kwestii społecznych i środowiskowych, że firmy muszą walczyć o przetrwanie
na rynku. Stosunkowo wysoki wzrost gospodarczy występujący w ostatnich latach
powinien mobilizować przedsiębiorstwa do inwestowania w innowacyjne
rozwiązania organizacyjne i marketingowe.
Dodatkowo,
obecny kryzys
gospodarczy
powinien
skłaniać
do
przewartościowania modelu gospodarczego na bardziej odpowiedzialny, celem
zapewnienia solidnych podstaw szybkiej odbudowy i przyszłego stabilnego
rozwoju. Jest to szansa dla biznesu znalezienia nowych przewag konkurencyjnych,
płynących z lepszego wykorzystania zasobów, w tym personelu oraz budowania
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trwałych relacji z interesariuszami w celu umocnienia pozycji na rynku. Ponadto
potrzeba zmiany obecnego modelu rozwoju gospodarczego na bardziej
zrównoważony została także uznana za jeden z obszarów priorytetowych przez
Organizację ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Organizację
Narodów Zjednoczonych (ONZ).
Rysunek nr 2: Skutki recesji gospodarczej.

Źródło: http://www.ipbbs.org.pl/pl/97/aktualnosci/?biuletyn_id=83&artykul_id=1476
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Ekorozwój
Zakres znaczeniowy pojęcia zrównoważony rozwój (ZR) jest bardzo szeroki.
Zmieniał się on na przestrzeni ostatnich lat w zależności od układów, rozwoju
społeczeństw, stosunków społeczno-politycznych. Odkąd w 1972 r. po raz
pierwszy pojawiła się koncepcja zrównoważonego rozwoju, państwa członkowskie
UE, w tym także Polska, starają się wprowadzić ją do powszechnej praktyki.
Dziś występuje w wielu różnych postaciach, znaczeniach i kontekstach. Na
uniwersalność tego pojęcia wskazuje pierwsza definicja, którą ogłoszono na
zakończenie prac komisji Bruntland w 1987 roku. Zrównoważony rozwój
zdefiniowano wówczas jako rozwój, który zapewnia zaspokojenie potrzeb
obecnych pokoleń, nie przekreślając możliwości zaspokojenia potrzeb pokoleń
następnych.
ZR nazywany jest także EKOROZWOJEM. W takim znaczeniu rozumiemy
go jako strategię osiągania godnego życia w ramach tego, co jest fizycznie
i biologicznie możliwe. Gwarantuje ona zaspokajanie podstawowych potrzeb
obecnego i przyszłych pokoleń, zachowując jednocześnie trwałość funkcjonowania
środowiska przyrodniczego oraz naturalną różnorodność zarówno gatunków, jak
i ekosystemów. Z kolei przyjęta w 2002 r. w Sztokholmie Agenda 21 dla Edukacji
w Regionie Morza Bałtyckiego – zrównoważony rozwój definiuje m. in. jako:
 bezpieczne i zdrowe życie obecnych i przyszłych pokoleń;
 oparcie współpracy na zasadach demokracji, otwartości i aktywnego
uczestnictwa, zarówno na poziomie lokalnym jak i regionalnym;
 zachowanie i podtrzymywanie różnorodności krajobrazowej i biologicznej.
W kontekście powyższej próby zdefiniowania pojęcia należy podkreślić,
że jednym z obszarów, w którym prowadzi się szereg działań w tym zakresie jest
sektor energetyczny.
Rysunek nr 3: Kluczowe elementy zrównoważonego rozwoju

Źródło: www.argox.com.pl
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Energetyka w okresie dynamicznych zmian
Energetyka jest służebna w stosunku do całej gospodarki, a więc zmiany
w sektorze będą miały wpływ na uwarunkowania makroekonomiczne. Wiąże się
to oczywiście z ryzykami ekonomiczno-technologicznymi. O konkurencyjności
branży energii decydują dwa elementy: zmniejszenie kosztów, w tym kosztów sieci
oraz poziom obsługi klienta, a więc konkurencyjność sprzedaży i jakości usług.
Energetyka w przyszłości będzie wywierać coraz większy wpływ na decyzje
odbiorcy końcowego. Technologie inteligentne pozwolą przełamać asymetrię
informacyjną i będą musiały być dostarczone regulatorowi on-line, co poprawi
narzędzia regulacji. Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię w szczytach
sezonowych, w połączeniu z coraz większą presją na inwestycje w infrastrukturę,
skłaniają branżę do poszukiwania inteligentniejszych sposobów zarządzania
popytem.
Rysunek nr 4: Zmiany w globalnym bilansie energetycznym do roku 2100.

Źródło: R. van Berkel, Waste prevention through business innovation, Waste
& Recycle 2005 Conference, (Re)defining roles and responsibilities to achieve
viable outcomes, http://www.c4cs. curtin.edu.au/resources/publications/2005/vanBerkel
(WR2005). pdf

Światowy sektor energetyczny, kluczowy dla konkurencyjności gospodarki
światowej, jest w okresie bezprecedensowych zmian. Gwałtowny wzrost
zapotrzebowania na energię w krajach rozwijających się będzie dominującym
czynnikiem wpływającym na rozwój rynku. Niezbędność energii we wszystkich
procesach gospodarczych i konsumpcji, co czyni z niej „dobro publiczne”,
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przesądza o tym, że racjonalizacja kosztów jej wytworzenia i fizycznej dostawy jest
strategicznym wyzwaniem dla gospodarki każdego kraju. Polska jest jednym
z krajów, które posiadają największy potencjał oszczędności energii w całej Unii –
nasza gospodarka jest 2,67 razy bardziej energochłonna niż gospodarki krajów
EU-27 (od 1 lipca 2013 r. poszerzona o Chorwację).
Poprawa efektywności funkcjonowania sektora elektroenergetycznego
powinna skutkować względną obniżką cen energii, przy zachowaniu pewności
i bezpieczeństwa jej dostaw. Doświadczenia krajów europejskich (Włochy, Niemcy,
Norwegia), które radykalnie reformują sektory energetyczne, dowodzą, że
najskuteczniejszym sposobem wymuszającym poprawę efektywności jest
wdrażanie nowoczesnych technologii, które optymalizują proces podejmowania
kluczowych decyzji w zrównoważonym zarządzaniu energią. Unia Europejska
importuje około 50% swojego zaopatrzenia energetycznego, ilość ta może nawet
wzrosnąć do około 70% w przeciągu następnych 15 lat. W rezultacie działania
na rzecz poprawy europejskiego bezpieczeństwa energetycznego stały się
priorytetem UE. Aby zwiększyć swą niezależność energetyczną, UE dąży do
dywersyfikacji swojego systemu dostaw i źródeł energii, rozwoju nowych
technologii (np. paliwo wodorowe, ogniwa paliwowe) i zwiększenia efektywności
energetycznej. W Polsce według obliczeń Instytutu Energetyki Odnawialnej EC
BREC rozwój wykorzystania OZE będzie kosztować około 1-1,5 miliarda złotych
rocznie.
Rysunek nr 5: Skala inwestycji w poszczególne technologie OZE do 2020 r. w Polsce.

Źródło: G. Wiśniewski, IEO.
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W przedsiębiorstwach elektroenergetycznych mają miejsce duże zmiany
dotyczące dynamiki generowania i konsumpcji energii. Przyczyny tych
przeobrażeń są różne: dyrektywy Unii Europejskiej (szczególnie dyrektywa
o efektywności końcowego wykorzystania energii i usługach energetycznych
nr 2006/32/WE), dążenie do realizacji celów zawartych w pakiecie energetycznoklimatycznym „3x20”, presja rządów na zwiększenie niezawodności sieci
energetycznych zgodnie z wymaganiami gospodarki XXI w., przechodzenie na
rozproszone wytwarzanie energii, a także coraz szersze zastosowanie
odnawialnych źródeł energii. Nie bez znaczenia jest również ogólny wzrost zużycia
energii przez systemy klimatyzacyjne i wiele innych urządzeń oraz zróżnicowanie
tego zużycia w zależności od pory dnia. By sprostać nowym wyzwaniom,
przedsiębiorstwa inwestują w nowoczesne technologie, a administracja państwowa
przygotowuje instrumenty prawno-instytucjonalne.
Reguły CSR w skali mikro
Strategia „Europa 2020” koncentruje się na trzech uzupełniających się
priorytetach:
wzroście
inteligentnym
(ang.
smart
growth),
wzroście
zrównoważonym (ang. sustainable growth), wzroście zapobiegającym wykluczeniu
społecznemu (ang. inclusive growth). O konieczności przewartościowania
dotychczasowego sposobu myślenia o rozwoju gospodarczym świadczą także
inicjatywy mające na celu uzupełnienie PKB dodatkowymi wskaźnikami
w szerszym zakresie odzwierciedlającymi kwestie środowiskowe i społeczne.
Duże, międzynarodowe korporacje od lat robią wiele, aby być postrzegane
jako odpowiedzialne, gdyż są przedmiotem wnikliwej obserwacji i oceny zarówno
ze strony konsumentów, jak i organizacji pozarządowych. Jednak CSR, rozumiany
jako oddolna inicjatywa biznesu, nie dotyczy wyłącznie firm dużych. Coraz częściej
obserwuje się, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają istotną rolę
w rozwoju lokalnych społeczności, nie do końca uświadamiając sobie, iż również
dysponują potencjałem CSR.
Koncepcja CSR uległa znacznemu poszerzeniu w porównaniu do
historycznych początków i wciąż jest przedmiotem publicznej debaty. Istotę CSR
w nowoczesnym wydaniu najwierniej odzwierciedla norma w zakresie społecznej
odpowiedzialności ISO 26000. Mimo podejmowanych działań istnieje szereg
wyzwań w zakresie CSR, którym należy sprostać. Kluczowe w dalszym ciągu
pozostaje zwiększanie transparentności, a także budowanie szerokiego poparcia
społecznego dla koncepcji CSR oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Wprowadzenie w 2013 r. opłat za prawa do emisji CO 2 uderzy nie tylko
w polską energetykę, ale także w zakłady przemysłowe zużywające dużo energii.
W Unii Europejskiej tylko Polska i Finlandia mają wysokie zatrudnienie w sektorach
narażonych z tego powodu na zamykanie fabryk. Wśród branż najbardziej
narażonych na zamykanie zakładów znajduje się produkcja materiałów
budowlanych: cementu, wapna, włókien szklanych, a także kruszywa i rudy metali.
Wpływ carbon leakage na PKB i zatrudnienie zaprezentowano na poniższym.
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Rysunek nr 6: Wpływ carbon leakage na PKB i zatrudnienie.

Źródło: materiały z debaty: ROK ENERGII. ENERGETYCZNY WYMIAR POLSKIEJ
PREZYDENCJI W UE, 28 kwietnia 2011, Centrum Prasowe PAP.

Polskie realia
CSR w Polsce cieszy się rosnącym zainteresowaniem kadry menedżerskiej,
instytucji otoczenia biznesu, inwestorów oraz administracji państwowej, stopniowo
stając się wyznacznikiem ładu korporacyjnego oraz priorytetem w budowaniu
kompleksowej strategii rozwoju firmy. Istota koncepcji dostrzegana jest również
przez media, które popularyzują temat wśród szerszego grona odbiorców, nie tylko
branżowych. Duża liczba działań na rzecz popularyzacji CSR przyczyniła się do
uświadomienia znaczenia aspektów środowiskowych, społecznych oraz z zakresu
zarządzania (ang. Environment, Social, Governance, ESG) w prowadzeniu
działalności gospodarczej, a także wymiany dobrych praktyk oraz rozwoju
oddolnych inicjatyw i standardów w obszarze zrównoważonego rozwoju.
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Istotne znaczenie dla rozwoju wizji CSR w Polsce miała realizacja przez
UNDP w 2007 r. projektu „Podstawy polityki RP w zakresie społecznej
odpowiedzialności biznesu. Analiza, diagnoza, rekomendacje” realizowana
w ramach projektu „Accelerating CSR Practicies In the New UE Member States
and Candidate Countries as a Vehicle for Harmonization, Competitivness and
Social Cohesion In UE” w 2007 r. W ramach projektu, dzięki aktywnemu udziałowi
interesariuszy, zidentyfikowano kluczowe aspekty oraz ramy merytoryczne
i operacyjne przyszłej polityki publicznej w zakresie CSR w Polsce. Przedstawione
w ramach projektu rekomendacje są systematycznie wcielane w życie i stanowią
istotny wkład w kształtowanie kierunków polityki Rządu RP na rzecz rozwoju CSR
w polskiej gospodarce.
Wizją Rządu w zakresie CSR jest tworzenie najlepszych warunków dla
rozwoju Polski, jako kraju przyjaznego dla odpowiedzialnego, innowacyjnego
i konkurencyjnego biznesu. W celu zapewnienia spójności i koordynacji działań na
rzecz CSR w Polsce przyjęto Rozporządzenie 38 w dniu 8 maja 2009 r., które
powołało Zespół do spraw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
stanowiący organ pomocniczy Prezesa rady Ministrów. Pracom Zespołu
przewodniczy przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki w randze
Podsekretarza Stanu.
Dzięki doświadczeniu szerokiego grona ekspertów zaangażowanych w prace
Zespołu oraz jego grup roboczych, opracowany został zestaw rekomendacji
skierowanych zarówno do administracji publicznej, jak i partnerów społecznogospodarczych, których celem jest skoncentrowanie podejmowanych wysiłków na
obszarach kluczowych dla rozwoju koncepcji CSR w polskich realiach
gospodarczych. W dokumencie podkreślono m. in. potrzebę stworzenia
kompleksowego systemu koordynacji i współpracy w ramach realizowanych
inicjatyw poprzez wzmacnianie powiązań kooperacyjnych oraz budowanie
międzysektorowych partnerstw na rzecz CSR. Zwrócono także uwagę na
konieczność zwiększania transparentności i wiarygodności rynku, w szczególności
wdrażania nowoczesnych standardów CSR opartych na zarządzaniu ryzykiem
oraz jawności danych dotyczących ESG.
W prace Zespołu oraz ww. grup roboczych zaangażowani są przedstawiciele
szerokiego grona ekspertów reprezentujących zarówno stronę rządową, jak
i partnerów biznesowych, organizacje społeczne, związki zawodowe, a także
środowisko akademickie. Ponadto Ministerstwo Gospodarki uruchomiło rządową
stronę internetową www.csr.gov.pl, która stanowić ma nie tylko swoistego rodzaju
centrum wiedzy na temat bieżących wydarzeń w zakresie CSR, lecz również
platformę wymiany doświadczeń dotyczących koncepcji oraz kierunków rozwoju
CSR w Polsce. W celu sprawnej realizacji zadań Zespołu utworzono cztery grupy
robocze ukierunkowane na: rozwój systemu promowania CSR w Polsce,
promowanie odpowiedzialnych inwestycji, rozwój edukacji w zakresie społecznej
odpowiedzialności i wspieranie zrównoważonej konsumpcji.

84

____________________________________________________________________________________

Rysunek nr 7: CSR w przedsiębiorstwach energetycznych.

Źródło: www.ure.gov.pl

Edukacja i praktyka
Upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju zostało
zapisane zarówno w Ustawie o systemie oświaty, jak i Rozporządzeniu Ministra
Edukacji dotyczącym podstaw programowych. Jednocześnie duży stopień
autonomii polskich uczelni oznacza, iż kluczowe dla promowania CSR jest
zwiększanie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji wśród kadry akademickiej.
W pracach nad reformą edukacji uwzględniane są m. in. postulaty, aby uczelnie
wyższe postępowały zgodnie z zasadami CSR, aktywnie wspierając środowisko
lokalne, w którym funkcjonują.
W okresie ostatnich kilku lat obserwuje się rosnące zainteresowanie
problematyką CSR w środowisku akademickim. Przede wszystkim poprawia się
dostępność zajęć z etyki biznesu oraz CSR na uczelniach prowadzących kierunki
ekonomiczne i menedżerskie. Polskie uczelnie coraz śmielej korzystają także
z możliwości, jakie daje dofinansowanie z funduszy unijnych działań wspierających
upowszechnianie znajomości zasad CSR. Uruchamiane są także studia
podyplomowe w obszarze CSR, w tym dofinansowywane z funduszy UE.
Popularyzacji CSR w środowisku akademickim ma także służyć Konkurs „Verba
Veritatis” będący wspólną inicjatywą Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych,
Akademii Leona Koźmińskiego oraz Centrum Etyki Biznesu. W ramach konkursu
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wyłaniane są najlepsze prace doktorskie lub magisterskie z zakresu szeroko
rozumianej etyki biznesu, w tym CSR.
Warto wypomnieć, że Polska uczestniczy m. in. w realizacji projektu
„Zrównoważona
produkcja
przez
innowacje
w
małych
i
średnich
przedsiębiorstwach w regionie Morza Bałtyckiego (ang. Sustainable Production
through Innovation in Small and Medium sized Enterprises in the Baltic Sea
Region, SPIN)”. Projekt ten ukierunkowany jest na promowanie innowacyjnych
rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym ekoinnowacji, technologii
środowiskowych i CSR (więcej informacji: www.spin-project.eu).
Ponadto Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) realizuje projekt
badawczy pt. Wzorce zrównoważonej produkcji w działalności MŚP – propozycja
rozwiązań systemowych wspierających wdrażanie wzorców zrównoważonej
produkcji w MŚP, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem
projektu jest dostarczenie wniosków, rekomendacji oraz propozycji rozwiązań
systemowych wspierających wdrażanie wzorców zrównoważonej produkcji w MŚP,
obejmujących instrumenty legislacyjne, instytucjonalne oraz system wsparcia
bezpośredniego.
Rysunek nr 8: Otoczenie firmy a obszary społecznej odpowiedzialności biznesu.

Źródło: www.efis.org.pl

Wnioski
Debata nad przyszłością zrównoważonego rozwoju wymaga rozważenia
wyzwań, przed którymi stoimy obecnie. Wypracowanie i praktyczne wdrożenie
założeń, celów i zadań mechanizmu wspierania rozwoju w UE to długi
i skomplikowany proces w kontekście wyzwań, jakie niesie proces globalizacji.
W Polsce najbliższym czasie ma nastąpić ustawowe wzmocnienie pozycji
administracji samorządowej wobec przedsiębiorstw energetycznych dla skutecznej
realizacji gminnych planów zaopatrzenia mieszkańców w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe, propodażowa modyfikacja dotychczasowych
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sposobów promowania energii z OZE, a także wdrożenie bardziej efektywnego
systemu handlu certyfikatami pochodzenia energii. Przewidziano również
równoważenie interesów przedsiębiorców energetycznych i odbiorców końcowych
energii w powiązaniu z poprawą jakości ich obsługi w zakresie dostaw paliw
i energii oraz aktywne współkształtowanie struktur organizacyjno-funkcjonalnych
sektora energetyki zarówno poprzez regulacje ustawowe, jak i restrukturyzację
własnościową, kapitałową, przestrzenną i organizacyjną.
Nie ulega wątpliwości, że budowanie „zielonej” gospodarki to proces
długotrwały i niełatwy, wymagający zaangażowania wszystkich zainteresowanych
stron oraz budowania świadomości, celem dostosowania uczestników rynku
do zachodzących przemian społeczno-gospodarczych. Transformacja gospodarki
na tzw. „bardziej zieloną ścieżkę” wymagać będzie przekształceń w obszarze
kompetencji, rozwoju innowacji oraz ładu organizacyjnego, a także budowania
szerokiego poparcia społecznego dla podejmowanych działań. W szczególności
istotna jest reorganizacja produkcji w łańcuchu dostaw prowadząca do
optymalizacji procesów oraz ograniczenia ich energo- i materiałochłonności.
Podejmowane działania powinny być również ukierunkowane na stałe
monitorowanie oraz kreowanie potrzeb konsumentów. Ważną kwestią jest także
skuteczna koordynacja i efektywna komunikacja pomiędzy poszczególnymi
szczeblami władzy, a także zintensyfikowanie dialogu pomiędzy rządem
a przedstawicielami branż i sektorów przemysłowych, w celu bardziej efektywnego
wypracowania zasad adaptacji przedsiębiorców do zmieniających się
uwarunkowań gospodarczych.
Reasumując, realizowanie zasad CSR w zielonej gospodarce Polski ma
dotychczas charakter przypadkowy oraz selektywny i nie wyczerpuje istniejących
możliwości. Inicjatywy są raczej wynikiem spontanicznych poszukiwań i rzadko
wiążą się systemowym podejściem w organizacjach. Nowoczesny i odpowiedzialny
biznes musi poszukiwać bliższej synergii pomiędzy ekonomicznym,
środowiskowym i społecznym aspektem funkcjonowania, budując kompleksową
strategię rozwoju firmy w oparciu o założenia CSR. Podejmowanie przez
przedsiębiorstwa dobrowolnych zobowiązań co do zasad postępowania w wielu
przypadkach może umożliwić rezygnację z regulacji administracyjnych dla biznesu
w kontekście zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska.
Słowniczek terminów:
Ekoprzemysł – są to działania, które prowadzą do produkcji dóbr i usług
pozwalających na pomiar, zapobieganie, ograniczanie lub korygowanie
środowiskowego zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby, jak również problemów
związanych z odpadami, hałasem i ekosystemami. Obejmuje on technologie,
produkty i usługi, które zmniejszają ryzyko środowiskowe i minimalizują
zanieczyszczenie oraz zużycie zasobów. Sektor ekoprzemysłowy uwzględnia dwie
1
ogólne kategorie, tj. zarządzanie zanieczyszczeniem i zarządzanie zasobami.

1

European Commission, Eco-industry, its size, employment, perspectives and barriers to growth
in an enlarged EU, 2006, p. 8-11 http://ec.europa.eu/environment/enveco/industry_employ- ment/
ecoindustry2006.pdf
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Ekoinnowacje – (innowacje ekologiczne, innowacje zrównoważonego
rozwoju) Jest to wdrożenie nowego lub znacznie ulepszonego produktu (dobra lub
usługi), procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacji
w praktyce biznesowej w miejscu pracy i w stosunkach zewnętrznych istotnie
2
zmniejszającej negatywne oddziaływanie na środowisko.
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – (corporate social
responsibility – CSR) Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa dotyczy
zwykle decyzji przedsiębiorstwa związanych z wartościami etycznymi, zgodnością
3
z wymaganiami prawnymi i szacunkiem dla ludzi, społeczności i środowiska.
Organizacja WBCSD (World Business Council for Sustainable Development)
definiuje CSR jako zobowiązania biznesu do wsparcia zrównoważonego rozwoju
gospodarczego przy współdziałaniu z pracownikami, ich rodzinami, lokalną
społecznością i społeczeństwem w celu poprawy jakości życia145.wania produktu
(np. poprzez dobrowolne ekoznakowanie), we franchesing, licencjonowanie, jak
4
również ustalania cen.
System zarządzania środowiskowego to część ogólnego systemu
zarządzania,
która
obejmuje
strukturę
organizacyjną,
planowanie,
odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i środki potrzebne do
opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki
środowiskowej. Podstawowym założeniem normy jest opracowanie i wdrożenie
polityki
środowiskowej
oraz
zarządzanie
aspektami
środowiskowymi
5
przedsiębiorstwa.
Oznacza to, że każdy podmiot decydujący się na
standaryzowany system zarządzania środowiskowego określa samodzielnie
własną politykę w zakresie zmniejszenia oddziaływania na środowisko. Z drugiej
zaś strony deklaruje podjęcie takich działań, które pozwolą na wypełnienie
postanowień przyjętej polityki148. Systemy zarządzania środowiskowego,
opisywane są bardzo często pod kątem dwóch najbardziej znanych przykładów,
tj. normy ISO 14001 i rozporządzenia EMAS, co wynika stąd, że umożliwiają one
6
uzyskanie certyfikatu lub rejestrację.
Zrównoważony rozwój. W tradycyjnym ujęciu zakłada on uwzględnienie
w teorii i praktyce rozwoju na zasadach równości, a także uwzględnienie znaczenia
trzech czynników: ekologicznych (a więc kwestii znaczenia, jakości i stanu
ekosystemu), ekonomicznych (czyli problemu znaczenia, jakości i stanu
gospodarki) oraz społecznych (a więc stanu społeczeństwa). W rzeczywistości
jednak elementy te nie są w równym stopniu wartościowe i wszystko wskazuje na
to, że jeżeli chcemy dalszym rozwojem ludzkości rozumnie kierować i cieszyć się
2

3

4

5

6

B. Ziółkowski, Znaczenie ekoinnowacji dla rozwoju przedsiębiorstw, s. 526-534 (w:) A. Graczyk (red.),
Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, Prace Naukowe AE nr 1190. Wrocław 2008, za:
E. Jones, D. Harrison, J. McLaren, Managing Creative Eco-Innovation, structuring outputs from Ecoinnovation projects, The Journal of Sustainable Product Design 1, 2001, p. 27-39
J. Kärnä, E. Hansen, H. Juslin, op. cit., za: The World Business Council for Sustainable Development,
available at: www.wbcsd. ch/, (2002).
R. van Berkel, Waste prevention through business innovation, Waste & Recycle 2005 Conference,
(Re)defining roles and responsibilities to achieve viable outcomes, http://www.c4cs.
curtin.edu.au/resources/publications/2005/vanBerkel(WR2005). pdf
B. Ziółkowski, Globalne i regionalne ujęcie wpływu systemów zarządzania środowiskowego ISO
14001 na przedsiębiorstwo, (w:) Rymarczyk J. (red.), Michalczyk W. (red.), Integracja a globalizacja,
materiały konferencyjne, AE. Wrocław 2006, T. 2, s. 649-655
Por. U. Steger, Environmental Management Systems: Empirical Evidence and Further Perspectives,
European Management Journal Vol. 18, No. 1, 2000, p. 23-37
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nim, należy dokonać pewnego przewartościowania pojęć i teorii, dokonać pewnej
7
hierarchizacji.
Takie podejście i pojęcie pozwala na sformułowanie zmodyfikowanej definicji
zrównoważonego rozwoju traktowanego jako ekorozwój: jest to trwały,
uwzględniający międzypokoleniową i globalną sprawiedliwość oraz ekologiczne
priorytety rozwoju społeczeństwa model, w którym system gospodarczy pełni
służebną rolę wobec całego społeczeństwa i uznaje priorytet konieczności
zachowania ekosystemu w stanie warunkującym ciągłą możliwość jego
8
funkcjonowania jako podstawy rozwoju społecznego i gospodarczego.
Podejście i takie pojęcie zrównoważonego rozwoju nie degraduje znaczenia
człowieka i społeczeństw ani też roli gospodarki. Wprost przeciwnie, jest w stanie
wskazać i udowodnić, że człowiek swoim rozumem i sposobem działania dorósł do
zajęcia należnego miejsca w ekosystemie, którego nie jest panem, ale wyjątkowo
ważnym elementem. Myśląc o przyszłości, kreuje nowe zasady postępowania a/i
9
w oparciu o nie dokonuje świadomego wyboru priorytetowych technologii.
Zielony marketing – (zrównoważony marketing) Zielony marketing
definiowany jest również jako marketingowa odpowiedź na środowiskowe
oddziaływanie projektowania, produkcji, pakowania, znakowania, wykorzystania
i zagospodarowania produktów bądź usług, np. baterie bezołowiowe, filmy
10
o tematyce ekologicznej, fundusze kapitałowe wspierające ochronę środowiska.
Streszczenie
Idea społecznej odpowiedzialności biznesu − ze względu na rosnący stopień
komplikacji współczesnej sytuacji ekonomicznej, z powodu konieczności
podejmowania działań zapewniających trwały, zrównoważony rozwój oraz
zgodnych z potrzebami kontekstów społecznych, co stawia przed
przedsiębiorstwami w UE wysokie wymagania − zyskuje coraz szersze
zrozumienie. Społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja, według której
przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy
społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.
Autor udowadnia, że bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania
przez organizacje biznesowe wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale
oprócz tego również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę
środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na
efektywność działalności gospodarczej tych organizacji oraz ich innowacyjność.
Publikacja analizuje w jaki sposób wydatki tego rodzaju stają się inwestycją
i źródłem innowacji, a nie kosztem, podobnie jak w przypadku zarządzania
jakością.

7

L. Woźniak, Wstęp, (w:) L. Woźniak (red.), B. Ziółkowski, S. Dziedzic, A. Nowak, D. Wyrwa,
W. Adamski, T. Cebulak, M. Cierpiał - Wolan, K. Drozd, A. Grzesik, W. Kalita, J. Kluska, K. Kud,
J. Łunarski, A. Sobkowiak, A. Sobkowiak, J. Stec-Rusiecka, A. Tomczyk, P. Wacnik, E. WałajtysRode, M. Woźniak, Końcowy Raport z Badań Foresight Priorytetowe Technologie dla
Zrównoważonego Rozwoju Województwa Podkarpackiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Rzeszowskiej. Rzeszów 2008, s. 7-19
8
Ibidem
9
Ibidem
10
M. Lampe, G. M. Gazda, Green Marketing in Europe and the United States: an Evolving Business and
Society Interface, International Business Review Vol: 4, No 3, 1995, p. 295-312
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Summary
The concept of green economy, in the context of poverty eradication and
sustainable development, will attract further attention as it was one of two key
themes at the United Nations Conference on Sustainable Development to be held
in Rio in 2012 (Rio, 2012). Green economy can refer to sectors (e. g. energy),
topics (e. g. pollution), principles (e. g. polluter pays) or policies (e. g. economic
instruments). It can also describe an underpinning strategy, such as the
mainstreaming of environmental policies or a supportive economic structure.
The EU's so-called Lisbon Strategy for Growth and Jobs aims to create
a business-friendly environment, so EU CSR policy is consequently compatible
with this. It is essentially about companies being prepared to take the lead, and
illustrate to the Commission and to their stakeholders voluntarily that they take
CSR seriously. CSR is always about going beyond the law. Ideally, CSR is a winwin scenario, whereby companies increase their profitability and society benefits at
the same time.
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STRUKTURA MOTYWACJI DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ O SPECYFICZNYCH
TRUDNOŚCIACH W NAUCE
W Europie, jako wspólnocie jednoczących się państw, w coraz większym
stopniu jesteśmy i będziemy konfrontowani z funkcjonowaniem społeczeństwa
wielojęzycznego. Warunkiem sprawnego funkcjonowania takiego społeczeństwa
1
jest opanowanie, obok języka ojczystego, przynajmniej jeszcze jednego języka.
Dla większości osób opanowanie dodatkowego języka wiąże się z wysiłkiem
i nakładem czasu. Nauczenie się języka obcego jest jednak szczególnie trudne dla
dzieci z dysleksją rozwojową, czyli ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
czytania i pisania.
Dzieci z dysleksją rozwojową (specyficznymi trudnościami w uczeniu się)
zalicza się do grupy osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Grupę tę
tworzą, obok dzieci z dysleksją, dzieci z niespecyficznymi trudnościami w uczeniu
się oraz dzieci wybitnie zdolne. Najbardziej wyrazistą grupą są jednak dzieci
z problemami w uczeniu się i to im poświęca się najwięcej czasu. Wśród
niespecyficznych przyczyn problemów w nauce wymienia się: niesprawność
motoryczną, obniżony poziom inteligencji, wady sensoryczne, defekty
2
neurologiczne oraz zaniedbanie środowiskowe. W przypadku dzieci z dysleksją
takie wyraźne przyczyny nie występują, co utrudnia postępowanie z takim
dzieckiem.
1. Definicja i formy dysleksji rozwojowej
W Polsce najbardziej znana jest definicja dysleksji, spopularyzowana przez
3
prekursorkę badań w tej dziedzinie, profesor Martę Bogdanowicz. Według niej
dysleksja to syndrom zaburzeń wyższych czynności psychicznych, które
przejawiają się w postaci specyficznych trudności uczenia się czytania i pisania. Są
one uwarunkowane parcjalnymi zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego funkcji
uczestniczących w czynności czytania i pisania oraz ich integracji. Wśród deficytów
rozwojowych funkcji poznawczych, najistotniejsze są zaburzenia funkcji
językowych, w tym aspektu fonologicznego języka, decydujących o możliwościach
porozumienia się językowego.
1

2

3

M. Bogdanowicz, Niespecyficzne i specyficzne trudności w uczeniu się języków obcych. (w:)
Bogdanowicz, Smoleń (red.): Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych. Gdańsk 2004,
s. 78-97
P. Keil, O. Miller, R. Cobb, Special educational needs and disability, “British Journal of Special
Education.” 2006, nr 33 (4)
M. Bogdanowicz, Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu-dysleksja rozwojowa. (w:) Gałkowski,
Jastrzębowska (red.): Logopedia-pytania i odpowiedzi. Opole 2003, s. 491-535
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Z punktu widzenia trafności diagnozy istotne jest właściwe ustalenie przyczyn
dysleksji. Zaburzenie to możemy dopiero zdiagnozować, kiedy trudności utrzymują
się pomimo dodatkowych ćwiczeń i jednocześnie obserwujemy dysproporcje
pomiędzy poziomem czytania a oczekiwanymi efektami u dziecka o danym
poziomie rozwoju intelektualnego na tym etapie edukacji szkolnej. Przyczyną
dysleksji nie może być jedynie zaniedbanie środowiskowe. Zdarza się oczywiście
tak, iż uczeń z dysleksją jest dzieckiem zaniedbanym środowiskowo
i dydaktycznie, co przyczynia się do nasilenia jego trudności, ale samo
4
zaniedbanie nie może być podstawą do zdiagnozowania dysleksji rozwojowej.
5
Za Bogdanowicza można wyróżnić następujące formy dysleksji rozwojowej.
Są nimi:
- dysleksja – czyli specyficzne trudności (zaburzenia) w nauce czytania,
którym często towarzyszą trudności w pisaniu;
- dysortografia – specyficzne trudności (zaburzenia) w komunikowaniu
się za pomocą pisma, zwłaszcza w opanowaniu poprawnej pisowni (m.in.
błędy ortograficzne);
- dysgrafia – trudności (zaburzenia) w opanowaniu właściwego poziomu
graficznego pisma.
6
Jak podkreśla Lipowska specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu nie
pojawiają się nagle, a ich wczesne symptomy możemy dostrzec już we wczesnych
7
fazach rozwoju psychoruchowego. W latach 90. ubiegłego wieku Bogdanowicz
zaproponowała termin „ryzyko dysleksji”, aby wcześnie wychwytywać dzieci
z problemami i oferować im odpowiednie wsparcie. Do symptomów ryzyka
dysleksji, o których można dowiedzieć się z wywiadu z rodzicami, należą:
opóźniony rozwój mowy (w zakresie pierwszych słów i zdań, długo utrzymująca się
nieprawidłowa artykulacja głosek), opóźniony rozwój motoryki dużej (słabe
raczkowanie lub jego brak, późniejsze opanowanie umiejętności chodzenia,
opóźnienie w czasie opanowania jazdy na rowerze), deficyty związane z motoryką
małą (trudności z wiązaniem butów, zapinaniem guzików, rysowaniem).
Przejawami występowania u dzieci ryzyka dysleksji jest również nieustalona
lateralizacja (oburęczność, lateralizacja skrzyżowana). W grupie dzieci ryzyka
dysleksji znajdują się dzieci pochodzące z ciąży o nieprawidłowym przebiegu,
a także urodzone przedwcześnie oraz kiedy poród był skomplikowany.
2. Epidemiologia dysleksji rozwojowej
Ostatnio coraz częściej można spotkać się z opinią wśród lekarzy,
pedagogów, rodziców, iż panuje „moda na dysleksję”. Należy podkreślić,
że dysleksja istniała zawsze, ale może była mniej widoczna w czasach, kiedy nie
wszyscy członkowie społeczeństwa posługiwali się pismem. Dysleksja rozwojowa
została opisana po raz pierwszy w 1896 roku przez lekarza W. Pringle Morgana,
który użył określenia „wrodzona ślepota słowna”. Termin ten został użyty wobec
chłopca, który nie miał problemów w nauce matematyki, był mądry i inteligentny,
4

M. Bogdanowicz, G. Krasowicz-Kupis: Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu a funkcje językowe.
(w:) Gałkowski, Szeląg, Jastrzębowska (red.):Podstawy neurologopedii. Opole 2005, s. 967-1015
M. Bogdanowicz, Niespecyficzne…op. cit., s. 78-97
6
M. Lipowska, Dysleksja i ADHD. Współwystępujące zaburzenia rozwoju. Neuropsychologiczna analiza
deficytów pamięci. Warszawa 2011, s. 46
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8

ale nie był w stanie nauczyć się czytać.
Brak jak dotąd badań ogólnopolskich dotyczących występowania dysleksji
rozwojowej. Badania prowadzone w województwie gdańskim ukazały
występowanie u 9-10% dysleksji, w tym 4% charakteryzowało się dysleksją
9
o cięższym stopniu nasilenia. Tak więc w 30-osobowym zespole klasowym uczeń
powinien zetknąć się z dwojgiem, trojgiem dzieci ze specyficznymi trudnościami
10
w uczeniu się. Lipowska podaje, że wielu pedagogów uważa że połowę uczniów
stanowią dyslektycy. Jest to jednak bezzasadne twierdzenie, które wynika z braku
znajomości kryteriów diagnostycznych.
Dane epidemiologiczne wskazują, że w grupie osób z dysleksją dominują
chłopcy. Proporcja chłopców do dziewcząt wynosi od 3:1 do 5:1. Ta większa,
specyficzna podatność chłopców na problemy o charakterze dysleksji może
być związana ze specyficzną wrażliwością mózgu na uszkodzenia podczas
rozwoju oraz może wynikać ze zróżnicowanych zdolności do reorganizacji po
11
uszkodzeniach.
3. Przyczyny dysleksji rozwojowej
Już w latach 50. XX wieku rozpoczęły się pierwsze badania nad
uwarunkowaniami rodzinnymi dysleksji, nie były one jednak zadowalające pod
względem metodologicznym. Obecnie, w ramach projektu Colorado Learning
Disabilities Research Center, jest szczegółowo analizowane rodzinne
występowanie dysleksji. W ramach tego przedsięwzięcia poddano badaniom
ponad tysiąc par bliźniąt i wykazano, że ryzyko zaburzeń dyslektycznych, jeśli
jedno z rodziców ma dysleksję, wynosi ok. 35%, a kiedy obydwoje rodziców ma
12
dysleksję ryzyko wynosi nawet 50%.
Panuje powszechny pogląd, że dziedziczenie dysleksji ma charakter
poligenetyczny, czyli występuje układ genów, które warunkują specyficzny rozwój
mózgu i jego funkcjonowanie. Jednakże uwarunkowanie genetyczne może, ale nie
musi wywołać dysfunkcji (brakuje tutaj determinizmu). W ostatnich latach genetycy
wskazują też na pojedyncze geny, które mogły powodować podatność
13
na dysleksję. Są nimi geny DYX1C1, KIAA0319, DCDC2, ROBO1. Jak wskazuje
14
Oniszczenko ważna jest także korelacja pomiędzy genami a środowiskiem. Autor
ten wskazuje na trzy jej rodzaje: pasywną, reaktywną i aktywną. W przypadku
pasywnej korelacji mamy do czynienia z sytuacją, kiedy rodzice nie kreują
pozytywnego środowiska dla dziecka, pogłębiając jego problemy. W przypadku
korelacji reaktywnej rodzice, sami obarczeni problemem z czytaniem, mogą
8

M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów. Gdynia
2005, s. 18-19
Ibidem, s. 34
10
M. Lipowska, Dysleksja i ADHD. Współwystępujące…, op. cit., s. 54
11
A. Grabowska, D. Bednarek, Różnice płciowe w dysleksji. (w:) Grabowska, Rymarczyk (red.)
:Dysleksja-od badań mózgu do praktyki .Warszawa 2004, s. 217-243
12
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koncentrować się na mocnych stronach swojego dziecka lub zapewnić mu
odpowiednią terapię. Kiedy korelacja jest aktywna wówczas samo dziecko
modyfikuje wpływy środowiska, na przykład poprzez wyszukiwanie grup
społecznych, w których pozycja nie jest związana z czytaniem czy z edukacją.
Szukając neuroanatomicznych podstaw dysleksji badacze zwracają uwagę na
odmienne ułożenie komórek mózgowych (tzw. ektopie), w których występuje
migracja komórek do zewnętrznej warstwy kory, dysplazje (miejscowe zmiany
w budowie warstwowej kory) oraz nietypowe pofałdowania kory. Lokalizacja
tych nieprawidłowości umiejscawiana jest w głównie w lewej półkuli, która jest
15
16
dominująca dla procesów językowych. Geschwind i Galaburda uważają, że
nieprawidłowości te powstały w okresie prenatalnym jako efekt działania genów,
a także skutek działania nadmiernej produkcji testosteronu w okresie intensywnego
rozwoju mózgu, czyli do około 20-tego tygodnia ciąży.
W nurcie badań nad mózgowym podłożem dysleksji liczne są doniesienia
dotyczące strukturalnej odmienności móżdżku. Móżdżek osób z dysleksja
charakteryzuje się mniejszymi prawymi przednimi płatami, mniejszą prawą i lewą
17
częścią trójkątną oraz mniejszą całkowitą objętością móżdżku.
4. Patomechanizm dysleksji rozwojowej
Powyżej opisane przyczyny genetyczne, neurochemiczne i biochemiczne
dysleksji są podstawą powstawania dysfunkcji czynności motorycznych,
poznawczych, integracji sensorycznej. To z kolei staje się podstawą zakłóceń
złożonych funkcji behawioralnych i poznawczych. Mówimy tutaj o różnych drogach
18
dochodzenia do zaburzenia, czyli patomechanizmie. Jak podkreśla Lipowska
wielość koncepcji w tym zakresie stanowi dopełnienie w zakresie przyczyn
powstawania deficytów w dysleksji. Obecnie wyróżnia się następujące rodzaje
patomechanizmów leżących u podstaw dysleksji. Są nimi: zaburzenia w układzie
wzrokowym, nieprawidłowa równowaga półkulowa, koncepcja lingwistyczna,
hipoteza móżdżkowa.
W nurcie koncepcji dotyczących zaburzeń w układzie wzrokowym, w miarę
postępów badań nad neuroobrazowaniem, zauważa się role deficytów w obrębie
kanału wielkokomórkowego. Kanał ten dotyczy wszystkich pięter układu
wzrokowego: siatkówki, nerwu wzrokowego, ciała kolankowatego bocznego, kory
wzrokowej. Kanał ten odpowiedzialny jest za widzenie peryferyczne, percypuje
szybkie zmiany i ruch, jest wrażliwy na zmiany jasności i nie reaguje na kolory.
W przeciwieństwie do niego, kanał drobnokomórkowy odpowiedzialny jest
za widzenie centralne, spostrzeganie szczegółów i różnicowanie kolorów (reaguje
powoli). Rolą systemu wielkokomórkowego podczas czytania jest kierowanie
uwagą wzrokową, ruchem gałek ocznych oraz przeszukiwanie wzrokowe. Kiedy
występuje dysfunkcja tego kanału dochodzi do obniżenia kontroli mięśni oka,
przecinania optycznych linii oczu, co powoduje mylenie kształtu liter (np. d-b) lub

15
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19

przestawianie kolejności liter sąsiadujących.
20
Bakker zwrócił uwagę na lateralizację półkul mózgowych podczas procesu
czytania i wyodrębnił dysleksję typu P i L. W początkowej fazie nauki czytania
dziecko opiera się na strategiach związanych z funkcjami wzrokowymi (są one
związane z półkulą prawą). W miarę zaawansowania czytania coraz ważniejsze
stają się wskazówki językowe i świadomość językowa. Następuje w związku z tym
zmiana dominacji półkuli prawej na lewą w procesie czytania. O dysleksji typu
P mówimy, kiedy dziecko zatrzymuje się na etapie korzystania ze wskazówek
wzrokowych, głoskowania i sylabizowania przy małej ilości popełnianych błędów.
Dysleksja typu L polega na tym, że dziecko zbyt szybko zaczyna stosować
strategie lingwistyczne, co skutkuje popełnianiem wielu błędów podczas szybkiego
czytania.
W koncepcji lingwistycznej dysleksji podkreśla się rolę słuchu fonemowego
oraz przede wszystkim świadomości fonologicznej już na wczesnych etapach
czytania. Świadomość fonologiczna przejawia się już u dzieci w wieku
przedszkolnym w umiejętnościach dzielenia słowa na sylaby, wskazywania rymów
21
oraz słów o podobnym nagłosie. Wielu badaczy, m. in. Krasowicz-Kupis uważa,
że dysfunkcje w tych obszarach są głównym patomechanizmem w powstawaniu
dysleksji rozwojowej. Może wiązać się to z deficytem wielkokomórkowym
w obrębie systemu słuchowego, który powoduje utrudnienia w identyfikacji krótko
trwających elementów mowy.
Przedstawiając hipotezę móżdżkową należy odwołać się do głównych funkcji
tego organu, do których należą koordynacja ruchowa, utrzymanie równowagi,
integracja informacji zmysłowych, automatyzacja czynności. U dzieci z dysleksją
zaobserwowano
zmniejszoną
automatyzację
podstawowych
czynności
22
motorycznych i poznawczych. Badania, przy pomocy pozytronowej emisyjnej
tomografii komputerowej (PET), przynoszą zaskakujące doniesienia, iż pobudzenie
móżdżku u osób z dysleksją było prawie o 90% mniejsze niż w grupie kontrolnej,
23
co wskazuje na niezaangażowanie tego organu w proces automatyzacji.
5. Terapia dysleksji rozwojowej w kontekście nauczania języków obcych
Symptomy dysleksji rozwojowej pojawiają się już na wczesnych etapach
edukacji, mogą się nasilać lub zmniejszać, a także pozostawać problemem na całe
życie. Na etapie nauczania ponadpodstawowego (w tym gimnazjalnego) często ci
uczniowie uzyskują oceny niższe w stosunku do swoich możliwości oraz nakładu
24
pracy. Jak podkreśla Bogdanowicz każdy uczeń ma inną konstelację objawów,
np. może posiadać zaburzenia funkcji językowych, które utrudniają mu uczenie się
języków obcych, a nie jest to przeszkodą w nauce geometrii czy geografii
z powodu dobrego rozwoju funkcji wzrokowo-przestrzennych. W nauce języków
obcych, co stanowi główny temat tego artykułu, osoby z dysleksją rozwojową będą
19
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miały takie problemy, jak:
- trudności z poprawnym pisaniem pomimo dobrych wypowiedzi ustnych;
- trudności z budowaniem wypowiedzi słownych;
- trudności z zapamiętywaniem słówek;
- trudności z odróżnianiem podobnych wyrazów;
- nieprawidłowa wymowa;
- trudności z rozumieniem i zapamiętywaniem tekstu mówionego lub
nagranego na taśmę;
25
- kłopoty z zapisem wyrazów w poprawnej formie gramatycznej.
Usprawnieniu funkcjonowania ucznia w szkole służą wskazówki, jakie
otrzymują nauczyciele po badaniu ucznia w poradni psychologicznopedagogicznej. Opinia z poradni jest ważnym dokumentem, zobowiązującym
nauczycieli do podjęcia konkretnych działań (Rozporządzenie MENIS z dnia
21 marca 2001 DzU z 2001 r., nr29, poz.323). Zazwyczaj w opinii sugeruje
się nauczycielom języka obcego, aby zmniejszyli ilość materiału do nauczenia się
w określonym przedziale czasowym, dawali więcej czasu na np. przygotowanie
pracy pisemnej, oceniali głównie na podstawie odpowiedzi ustnych, nie brali pod
uwagę błędów w zapisie, jeżeli treść, kompozycja i struktura gramatyczna są
poprawne. Dyrektorowi przysługuje również prawo do zwolnienia ucznia z głęboką
26
dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego.
Trafnie postawiona diagnoza jest również punktem wyjścia do podjęcia
oddziaływań terapeutycznych. W przypadku dysleksji rozwojowej ugruntowaną
metodą terapeutyczną jest metoda polisensorycznego uczenia się, które
w zaangażowane jest wiele zmysłów, takich jak wzrok, słuch, dotyk oraz integracja
27
w tym zakresie. Bogdanowicz uważa, że metoda polisensoryczna ma kluczowe
znaczenie w uczeniu się języków obcych. Ułatwia ona uczenie się słówek, kiedy
uczniowie wymawiają je głośno i piszą, wyśpiewują je i chodzą, wyobrażają
je sobie i piszą w powietrzu. Jest dla nich również efektywne uczenie się
w naturalnym środowisku językowym, np. na obozie językowym. Korzyści z takiego
wyjazdu można przyrównać do rocznej, a nawet dwuletniej nauki w szkole. Aby
wszystkie oddziaływania odniosły pożądany skutek ważne jest również
nastawienie samego ucznia, jego motywacja, aby mimo trudności dążył do
opanowania języka obcego.
6. Charakterystyka motywacji
W celu podjęcia rozważań na temat motywacji młodzieży gimnazjalnej do
nauki języka angielskiego warto w pierwszej kolejności przybliżyć najważniejsze
poglądy i teorie dotyczące motywacji.
Terminy motyw i motywacja używane są często zamiennie. Termin „motyw”
pochodzi od łacińskiego słowa movere, co oznacza: poruszać, popychać, oznacza
wszystkie czynniki, które spowodowały czyjeś działanie.
Wiedza o motywach opiera się w dużej mierze na badaniach
eksperymentalnych przeprowadzonych na zwierzętach. Na podstawie tych badań
stwierdzono, iż zachowanie zarówno u zwierząt, jak i u ludzi może być
25
26
27
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polimotywacyjne. Oznacza to, że dane działanie mogło zostać wywołane przez
kilka motywów, które mogą być nawet sprzeczne ze sobą.
Rozpatrując kwestię motywu warto uwzględnić jego natężenie. Bowiem od
stopnia jego natężenia zależy efektywność działania. Badania prowadzone przez
Obuchowskiego wykazały, że najlepszy efekt działania występuje, gdy stopień
natężenia motywu jest średni. Zbyt wysokie lub zbyt niskie natężenie może
28
powodować, iż sprawność wykonania danej czynności jest obniżona.
W psychologii istnieje wiele definicji motywu. Obuchowski dokonał
zestawienia najbardziej popularnych poglądów. Są to między innymi poglądy H.R.
English, który pisze, iż motywem można nazwać „to co ktoś świadomie określa
jako podstawę swego zachowania”. Z kolei N. Cameron podaje, że: „w praktyce
nazywamy motywem jakikolwiek czynnik, który wydaje się szczególnie znaczący
we wzbudzeniu danej potrzeby – sekwencji działań i określeniu jej przebiegu oraz
wyniku”. Natomiast B. Tiepłow definiuje motyw jako: „to, co pobudza człowieka
do postawienia sobie takich lub innych celów (mogą to być uczucia,
zainteresowania, przekonania i światopogląd)”. Zdaniem J. P. Guilforda: „Motywem
jest każdy określony wewnętrzny czynnik lub stan, który prowadzi do rozpoczęcia
i podtrzymania aktywności”. Według E. R. Hilgard motywem może być „każdy stan
organizmu, który ma wpływ na jego gotowość do rozpoczęcia lub kontynuowania
określonej sekwencji zachowań”. Zaś A. Lewicki określa motyw jako „proces
psychiczny, który wewnętrznie popycha nas do postawienia sobie celu i przyjęcia
29
odpowiednich środków działania”.
Obuchowski zauważa też, że często nie dokonuje się rozróżnienia pomiędzy
motywem a motywacją, używając jedynie terminu motywacja, które definiuje jako
„coś co powoduje, że osobnik jest «raczej aktywny niż nieaktywny» lub coś co
30
powoduje, że jedna forma aktywności dominuje nad drugą”.
Motyw kreuje poczucie sensu podejmowanego działania. Ponadto ma wpływ
na zmianę decyzji jednostki w trakcie dążenia do wyznaczonego celu. Pełni zatem
funkcję regulacyjną. Polega to „na dostosowaniu form czynności do zmiennych
wymagań sytuacji, tak aby mógł zostać zrealizowany określony standard, założony
31
stan rzeczy”.
7. Rola motywacji w procesie uczenia się
O motywacji ucznia do nauki szkolnej J. Brophy mówi, że pojęcie to
stosowane jest „do wyjaśnienia, do jakiego stopnia uczniowie poświęcają uwagę
i wysiłek na rozmaite przedsięwzięcia pożądane przez ich nauczycieli. Motywacja
dotyczy subiektywnych doznań ucznia, zwłaszcza jego chęci angażowania się
32
w lekcję i czynności uczenia się oraz powodów takiego zaangażowania”.
W psychologii motywacji istnieje rozróżnienie pomiędzy motywacją
zewnętrzną i wewnętrzną. Po raz pierwszy owego podziału dokonał belgijski
33
psycholog Albert Michotte. Motywacja zewnętrzna do podjęcia działania oparta
28

K. Obuchowski, Psychologia dążeń ludzkich. Warszawa 1983, s. 22
Ibidem, s. 30-31
Ibidem, s. 32
31
K. Obuchowski, Psychologia...., op. cit., s. 34
32
J. Brophy, Motywowanie uczniów do nauki. Warszawa 2004, s. 17
33
A. Michotte, Etude expérimentable sur le choix volontaire et ses antécédents, immédiats. (w:)
L. Niebrzydowski Wpływ motywacji na uczenie się. Warszawa 1972, s. 25
29
30

101

____________________________________________________________________________________

jest głównie na aspektach niezależnych od jednostki, głównie na stosowaniu kar
i nagród. W Słowniku Psychologicznym znaleźć można następującą definicję
motywacji zewnętrznej: „jest to tendencja do podejmowania i kontynuowania
działań ze względu na pewne konsekwencje, do których one prowadzą (uzyskanie
nagrody lub innej uchwytnej korzyści)". Motywacja wewnętrzna jest natomiast
„tendencją do podejmowania i kontynuowania działania ze względu na jego
treść. Cechą określającą motywację wewnętrzną jest ciekawość, czynnikami
motywującymi są właściwości będące wynikiem wzajemnego porównywania
bodźców docierających do jednostki aktualnie bądź zakodowanych w strukturach
pamięciowych: wieloznaczność, niewyraźność, nowość, złożoność, dziwność,
34
niezgodność.
8.Znaczenie motywacji zewnętrznej i wewnętrznej w uczeniu się
szkolnym
Do składników motywacji zewnętrznej w procesie uczenia się Leon
Niebrzydowski zaliczył: osobowość nauczyciela, nagrody, kary, oceny oraz
sytuację rodzinną ucznia. Do motywacji wewnętrznej zaś takie czynniki jak:
potrzeby, zainteresowania, ambicje, plany i dążenia na przyszłość oraz cele
35
i ideały.
Poniżej omówione zostaną najważniejsze składniki motywacji
zewnętrznej i wewnętrznej, które zostały poddane badaniu w grupie młodzieży
gimnazjalnej.
8.1. Motywacja zewnętrzna
Spośród najważniejszych aspektów motywacji zewnętrznej, na potrzeby
przeprowadzonego badania empirycznego, wyróżnione zostały: rola nauczyciela,
ocena szkolna, kary i nagrody, sytuacja rodzinna ucznia.
Rola nauczyciela
Mówiąc o motywacji zewnętrznej w kontekście nauki szkolnej, nie sposób
ominąć roli nauczyciela. Jest on bowiem poprzez różne metody nauczania,
stosowanie kar i nagród jest czynnikiem tak silnie oddziałującym, że niekiedy
36
decyduje on o podejściu ucznia do przedmiotu.
Zwłaszcza w młodszych klasach uczniowie często utożsamiają przedmiot
nauczania z nauczycielem. Jeśli nauczyciel jest lubiany, wówczas także obraz
wykładanego przez niego przedmiotu jest równie pozytywny. Uczeń często
zabiega o dobrą opinię, akceptację i sympatię nauczyciela, a kiedy ją odczuwa,
podchodzi do nauki z zapałem, poszerza swoją wiedzę poprzez uczestnictwo
37
w kółkach zainteresowań.
Opinie uczniów o nauczycielu zmieniają się wraz z dorastaniem. To znaczy,
że im dzieci są starsze, tym bardziej stają się krytyczne i tym większe są ich
38
oczekiwania wobec nauczyciela.
Ocena szkolna
Ocena szkolna jest kolejnym istotnym czynnikiem aktywizującym uczenie się.
Jak wynika z przeprowadzonych przez L. Niebrzydowskiego badań na temat
34
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wpływu motywacji na efektywność uczenia się dzieci w wieku 11-14 lat, motywem
do nauki jest dwa razy częściej dążenie do uniknięcia oceny niedostatecznej niż
możliwość zdobycia oceny dobrej lub bardzo dobrej. Sytuację tę tłumaczyć może
39
strach przed karą.
Kara
Kara wywołuje u dziecka strach, ból, wstyd, a także upokorzenie. Kara może
być uzasadniona, jeśli występuje ona w postaci „dezaprobaty, upomnienia,
40
ograniczenia uprawnień lub pozbawienia chwilowej przyjemności”.
Jedną z form negatywnej motywacji jest przymus. Praktyka pokazuje, że
mimo, iż strach przed karą przynosi pożądany efekt, tj. sprawia, że uczeń zaczyna
uczyć się, nie jest to jednak forma przynosząca długofalowy skutek. Z chwilą, gdy
41
groźba kary mija, dziecko przestaje się uczyć.
Nagroda
O tym, że otrzymanie nagrody jest bodźcem motywacyjnym, przekonanych
jest wielu psychologów. H. C. Lindgren uważa, że „ludzie łatwiej uczą się tego, za
42
co są nagradzani”. Nagroda może mieć postać „zmaterializowaną” lub „słownoidealną” (np. pochwała, gest aprobaty). Nagroda pobudza uczniów do wysiłku
twórczego, jednakże zbyt często i nieumiejętnie stosowana nie przynosi
43
pożądanego rezultatu, gdyż powszechnieje i przestaje być czymś wyjątkowym.
Sytuacja rodzinna ucznia
Rola środowiska rodzinnego jest ogromna w kształtowaniu się postawy
dziecka wobec szkoły. H. Roth podkreśla, że bardzo ważne jest oparcie się ucznia
44
na motywacji rodziców. Dziecko cechuje postawa pozytywna, jeśli taki jest
stosunek rodziców do szkoły i nauki szkolnej. Ma ono poczucie, że zdobyta przez
nie wiedza jest bardzo cenna, gdy jego rodzice potrafią wytworzyć atmosferę
zachęcającą dziecko do nauki.
Badania potwierdziły, że dzieciom osiągającym wysokie rezultaty w nauce
rodzice poświęcili wystarczająco dużo uwagi. Jednym z istotnych motywów
uczenia się dzieci jest pragnienie przypodobania się rodzicom lub chęć nie
45
sprawiania im zawodu.
8.2. Motywacja wewnętrzna
O motywacji wewnętrznej mówi między innymi teoria autodeterminacji, której
autorami są Deci i Ryan. Ich zdaniem człowiek jest umotywowany wówczas, gdy
podejmuje działania ukierunkowane na cel wcześniej zamierzony. Działania te
mogą być motywowane przez czynniki zewnętrzne bądź wewnętrzne. Do tych
ostatnich Deci i Ryan zaliczają ciekawość, postawę badawczą, spontaniczność,
zainteresowanie otoczeniem. Czynniki te skłaniają jednostkę do zachowania
autodeterminowanego, tj. działania motywowanego osobistym, swobodnym
wyborem pochodzącym z wewnętrznego pragnienia, nie zaś na skutek nacisków
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46

z zewnątrz.
Według powyższej teorii otoczenie oddziałuje na motywacje
wewnętrzną człowieka, jeśli zaspokaja ono trzy jego potrzeby psychiczne:
kompetencji, autonomii oraz włączenia. Pierwsza z nich to potrzeba
manipulowania środowiskiem oraz kontrolowania go. Kolejną jest możliwość
samodecydowania. Zaś ostatnią jest potrzeba afiliacji, tj. poczucie bycia
47
związanym ze społeczeństwem i utrzymywania kontaktów z jego członkami.
W przypadku uczniów możemy mówić o motywowaniu wewnętrznym
przez środowisko szkolne oraz o zaspokajaniu potrzeb własnej ingerencji
w kształtowanie środowiska, samostanowienia o sobie oraz poczucia
przynależności do społeczności szkolnej.
Motywacja wewnętrzna w rozumieniu Leona Niebrzydowskiego, są
to „pragnienia powstałe pod wpływem wewnętrznych stanów, wyrażające się
48
w czynnym dążeniu do działania”.
Wśród elementów, które autor zaliczył do motywacji wewnętrznej, są:
- bezinteresowna potrzeba zdobywania i rozumienia wiedzy;
- zainteresowanie nauką szkolną;
- ambicje;
- plany i dążenia życiowe;
49
- przekonanie uczniów o praktycznej przydatności zdobywanej wiedzy.
O tym, że oprócz bodźców zewnętrznych istnieją jeszcze inne czynniki, które
popychają nas do zdobywania wiedzy, świadczy choćby teoria potrzeb
A. Maslowa, w której autor, pośród wielu innych potrzeb, wymienia pragnienie
50
wiedzy i rozumienia.
Ponadto, H. A. Murray zakłada również istnienie takich potrzeb psychicznych,
51
jak potrzeba poznawcza, tworzenia czy wyczynu.
Aby dążenie poznawcze zaistniało, jednostka musi dostrzegać jego celowość
lub odczuwać pragnienie uczenia się. Potwierdzeniem tej tezy jest „prawo
gotowości”, którego autorem jest E. L. Thorndike. Zgodnie z nim, jedynie postawa
będąca wyrazem emocjonalnego i fizycznego pragnienia zdobywania wiedzy
52
przynosi pożądane rezultaty.
L. Niebrzydowski wnioskuje, że tylko wtedy, gdy nauka szkolna zaspokaja
potrzeby poznawcze, charakterystyczne dla danego okresu rozwojowego,
53
stymuluje ona naturalną chęć uczenia się.
Ciekawość pobudzana jest przez element zaskoczenia. Zaskoczenie zaś
wywołuje nowość. Poznawanie rzeczy nowych z kolei powoduje przyjemność,
54
a tym samym dobre samopoczucie. Dlatego istotne jest, by nauczyciel umożliwiał
przeżywanie przyjemności płynącej z uczenia się w takim stopniu, by motywowało
to uczniów do chętnego pogłębiania swojej wiedzy.
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Zainteresowanie
S. Szuman, według którego zainteresowanie jest wyrazem naturalnej potrzeby
psychicznej człowieka, pobudza go do rozwijania swoich zdolności i poszerzania
55
wiedzy.
Jak wynika z podań S. Baleya, w okresie między 12 a 18 rokiem życia
56
krystalizują się zainteresowania.
Okres ten charakteryzuje się wzrostem
„zdolności rozumowania i abstrakcyjno-teoretycznego myślenia. Procesy myślowe
57
nabierają charakteru samodzielnego i wartościującego”. Jest on bardzo ważny,
gdyż na tym etapie rozwoju formują się zainteresowania określonymi przedmiotami
szkolnymi.
Autor rozróżnił także dwa rodzaje zainteresowań: zainteresowania
bezpośrednie oraz pośrednie. Pierwsze z nich kierują się wyłącznie na uczenie
poszczególnych przedmiotów. Te drugie zaś, na uświadomieniu sobie przydatności
58
a także korzyści materialnych z nauki wypływających.
Ambicja
Ambicja jest także ważnym czynnikiem sterującym zachowaniem człowieka.
W pojęciu J. Pietera jest to w mniejszym lub większym stopniu permanentne
dążenie jednostki ukierunkowane na zdobycie wysokiego uznania dla własnej
59
osoby ze strony innych ludzi.
Dążenie to ma ścisły związek z tym, co
J. Reykowski określa mianem „potrzeby osiągnięć”.
Działanie na każdym polu oceniane jest podług określonej „skali
doskonałości”. Dziecko jest chwalone lub strofowane zależnie od poziomu
wykonania zadania, co w następstwie rzutuje na jego własną miarę doskonałości.
W wyniku tych działań powstaje pewne ogólne nastawienie, które Reykowski
nazywa „nastawieniem na zdobywanie sukcesów”. Jest to mechanizm
psychologiczny nazywany „potrzebą osiągnięć”, które cechuje nastawienie na
czynność osiągania sukcesów. Dla człowieka motywowanego tą potrzebą, miarą
60
sukcesu nie jest cel sam w sobie, lecz fakt osiągnięcia go.
Charakterystyczną cechą ambicji jest chęć bycia zauważonym. Niebrzydowski
wyróżnił trzy typy zachowań o podłożu potrzeby osiągnięć. Pierwszemu z nich
nadał miano „zdrowej ambicji”, czyli chęci wykazania prawdziwych możliwości.
Uczniowie z taką ambicją są sumienni w wykonywaniu obowiązków, zazwyczaj
przygotowani do lekcji, potrafią odpowiedzieć na pytania stawiane przez
nauczyciela, choć nie wyrywają się do odpowiedzi i na ogół nie zabiegają
o zwrócenie na siebie uwagi otoczenia. Mają oni także wiarę we własne możliwości
i odporni są na ewentualne niepowodzenia. Swoje możliwości pokazują zaś
poprzez czyny, a nie słowa.
Drugi typ można by nazwać przerostem ambicji. Człowiek, który kieruje się
taką ambicją, pragnie wyróżnić się za wszelką cenę, pomimo iż jest to ponad jego
rzeczywiste możliwości. Uczeń przejawiający tego typu ambicję uczy się dobrze,
55
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jednak stopnie, które zdobywa, nie satysfakcjonują go. Dlatego dąży do bycia
zauważonym wszelkimi dostępnymi mu środkami, w tym poprzez agresję.
Ostatni rodzaj autor nazywa „ambicją obniżoną”, która przejawia się
61
w wyborze zadań poniżej możliwości jednostki.
Dlatego uczniom
charakteryzującym się takimi zachowaniami jest szczególnie trudno odnosić
sukcesy w nauce. Uczniowie ci wolą nie podejmować żadnych zadań, które
mogłyby ich skompromitować, choć przy odrobinie wiary w siebie mogliby im
sprostać. W zachowaniu ich zauważa się nieśmiałość, a czasem bojaźliwość, która
62
może wynikać z kompleksu niższości.
Plany i dążenia życiowe uczniów
Plany życiowe uczniów kształtują się pod wpływem wielu czynników, takich
jak: rodzina, rówieśnicy, nauczyciele, a także literatura, środki masowego przekazu
i inne. Plany te motywują też uczniów do nauki. Oprócz zewnętrznych bodźców,
znaczącą rolę w formułowaniu się planów są marzenia i dziecięce (lub
młodzieńcze) pragnienia, które określane są przez wielu psychologów mianem
aspiracji. Aspiracje są to nadzieje na powodzenie w urzeczywistnieniu określonych
63
zamierzeń lub planów.
Leon Niebrzydowski wyróżnił trzy znaczące punkty w życiu młodego
człowieka, które pokazują stopniowy rozwój i ukierunkowanie się jego planów
i dążeń życiowych jako motywów uczenia się. Pierwszym punktem jest okres
pierwszej klasy szkoły podstawowej. Potrzeba uczenia się u dzieci w tym wieku nie
jest jeszcze sprecyzowana. Dzieci uczą się najczęściej dlatego, że taki jest wymóg
rodziców, nie zastanawiając się bliżej nad tym. Dopiero w okresie między 14 a 15
rokiem życia, młodzież zaczyna on myśleć o przyszłości realnie. Adolescent jest
już świadomy tego, że wkrótce będzie musiał podjąć decyzję o kierunku dalszego
kształcenia. W wyborze tym jednak najczęściej pomagają mu rodzice, gdyż na tym
etapie większość uczniów nie ma jeszcze do końca określonych planów. Trzeci
zaś okres, to ostatnia klasa szkoły średniej. Jest to okres decydujący dla wyboru
dalszej drogi kształcenia. Młodzież w tym wieku jest najbardziej świadoma swoich
64
planów życiowych.
Na podstawie badań przeprowadzonych przez autora, którymi objęci zostali
uczniowie w wieku 11-14 lat, stwierdzono, że ich plany życiowe oscylują wokół
dwóch zasadniczych kierunków: dążeń społecznych (38%) oraz dążeń typu
egoistycznego (45%). Grupa pierwsza uzależniała od tych dążeń swój sukces
i szanse życiowe. Uczniowie ci patrzyli na życie w sposób realny, a ich plany były
zgodne z ich możliwościami umysłowymi lub ekonomiczno-społecznymi. Drugą
grupę cechowała zaś duża doza marzycielstwa nie mającego pokrycia w ich
65
rzeczywistych zdolnościach i zainteresowaniach.
Niebrzydowski podkreśla, że bez względu na typ celu, jakim młodzi ludzie
kierowali się, 70% uczniów zgodnych było co do wartości zdobywania
wykształcenia. Ich zadaniem tylko człowiek mający kwalifikacje i będący przydatny
dla społeczeństwa, może cieszyć się jego uznaniem.
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Przekonanie uczniów o celowości zdobywania wiedzy
Zgodnie z opisaną wcześniej teorią, jednostka musi dostrzegać celowość
przedmiotu nauki, aby podjąć działania poznawcze. Innymi słowy, uczeń będzie
odczuwał potrzebę uczenia się w szczególności tych przedmiotów, które uznaje za
ogólnie przydatne w życiu.
Jak wynika z analizy prac pisemnych wyżej wspomnianych badanych,
znalazły się też tam opinie uczniów, którzy podkreślali, że tylko wiedza przydatna
bezpośrednio w ich życiu stanowi dla nich wartość, wszystkie inne przedmioty
66
szkolne zaś za bezużyteczne. Autor nazwał ten motyw „utylitarno-praktycznym”.
9. Metodologia badań
Przedmiotem badań jest nauka języka angielskiego uczniów z dysleksją klas
trzecich gimnazjum. Celem badań jest poznanie struktury motywacji do nauki
języka angielskiego uczniów z dysleksją. Jako problem badawczy przyjęto zaś
pytanie: Jakimi komponentami motywacji zewnętrznej i wewnętrznej kierują się
uczniowie dyslektyczni w nauce języka angielskiego w porównaniu z grupą
kontrolną?
Jako teren badań przyjęto tu Gimnazjum Nr 13 w Gdańsku Brzeźnie oraz
Gimnazjum Nr 18 w Gdańsku Zaspie. Zastosowano tu dobór celowy: młodzież
z opinią o dysleksji rozwojowej klas trzecich szkoły gimnazjalnej.
Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego i technikę ankiety.
Narzędziem zaś jest kwestionariusz ankiety.
9.1. Charakterystyka grup
Grupa dyslektyczna
Badaniami została objęta młodzież z dysleksją klas trzecich Gimnazjum
nr 13 w Gdańsku Brzeźnie oraz Gimnazjum nr 18 w Gdańsku Zaspie. Wśród
badanych dyslektyków było ogółem 30 osób, w tym 15 dziewcząt i 15 chłopców
w wieku 15-16 lat.
Grupa kontrolna
Grupa ta pochodziła z wymienionych wyżej szkół, była dobrana
proporcjonalnie z osób bez dysleksji.
10. Analiza wyników
Przeprowadzone badania pokazały, że młodzież gimnazjalna, dyslektyczna
i niedyslektyczna, w nauce języka angielskiego kieruje się zarówno motywami
zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Wśród wymienionych przez obydwie grupy
komponentów motywacji zewnętrznej znalazły się:
- ocena szkolna;
- certyfikat FCE;
- wymagania rodziców;
- osoba nauczyciela;
- lęk przed drugorocznością;
- metody stosowane przez nauczyciela;
- Atmosfera panująca podczas lekcji języka angielskiego.
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Wyróżnione przez obydwie grupy motywy wewnętrzne to:
- przydatność języka angielskiego w uzyskaniu pracy;
- pragnienie wyjazdu za granicę;
- potrzeba rozwoju;
- przyjemność płynąca z nauki czegoś nowego;
- ambicjonalne pragnienie podwyższania swoich umiejętności językowych;
- łatwość w przyswajaniu tego języka;
- pragnienie dostania się do klasy o profilu z rozszerzonym językiem
angielskim;
- rywalizacja między rówieśnikami;
- zainteresowanie przedmiotem.
Wymienione wyżej czynniki potwierdzają tezę L. Niebrzydowskiego, zgodnie
z którą uczenie się, tak jak każdy inny rodzaj zachowania, jest „wypadkową wielu
bodźców zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. (...) Dopiero w zetknięciu
się obydwu tych sił – wewnętrznej i zewnętrznej – wystąpić może aktywne
67
i prawidłowe działanie zapewniające pożądany przebieg procesu uczenia się.”
10.1. Motywy zewnętrzne
Wśród czynników zewnętrznych najważniejszą rolę dla uczniów z dysleksją,
jak i bez dysleksji, jak się zdaje odgrywa ocena szkolna oraz pragnienie uzyskania
certyfikatu potwierdzającego osiągnięcia sprawności językowej na poziomie FCE
lub wyższym.
Oba motywy (ocena szkolna i międzynarodowy certyfikat językowy) okazały
się bardzo ważne w obu badanych grupach. W grupie dyslektycznej 67%
ankietowanych, a w grupie kontrolnej 70%, uznało tę przesłankę za ważny powód
do nauki języka obcego.
Uwzględniając podejście polimotywacyjne można wysunąć wniosek, że wbrew
pozorom młodzież obu tych grup nie uczy się jedynie dla oceny. Powyższą
informację można połączyć z motywacją wewnętrzną. Najprawdopodobniej ocena
jest tylko środkiem potrzebnym do uzyskania postawionego sobie celu – motywacji
wewnętrznej. Celem pośrednim tym w przypadku może być uzyskanie wysokiej
średniej na świadectwie końcowym, co w rezultacie umożliwi dostanie się do
wybranej szkoły średniej, a w dalszej kolejności zwiększenie szans na dobrze
płatną pracę. Realizacji tego celu pomóc może również uzyskanie certyfikatu
językowego traktowanego jako narzędzie do realizacji planów życiowych.
Wymagania rodziców także odgrywają znaczącą rolę motywującą w nauce
języka angielskiego. W grupie osób z dysleksją motywację do nauki języka
uwarunkowaną sytuacją rodzinną wyraziło 53% ankietowanych, natomiast w grupie
kontrolnej odsetek ten wynosił 43%.
Znaczącą rolę dla młodzieży obu grup odgrywa także nauczyciel –
30% ankietowanych z grupy z dysleksją i 37% z grupy kontrolnej przyznało,
iż motywacją do nauki języka jest:
- sympatia do nauczyciela;
- metody nauczania stosowane przez nauczyciela;
- budowana przez nauczyciela atmosfera podczas lekcji językowych.
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Wśród wypowiedzi ankietowanych na pytania otwarte dotyczące roli
nauczyciela w kształtowaniu motywacji do nauki, przeważały odpowiedzi typu:
„Lubię lekcje, ponieważ mamy wesołego, dobrze uczącego nauczyciela”, „Podoba
mi się forma zajęć i mam dobre relacje z nauczycielem”, „Nauczyciel prowadzący
jest doskonały w swoim fachu i potrafi uczyć”.
Czynnikiem motywującym, który wiąże się z osobą nauczyciela, jest system
metod przez niego stosowanych, w tym również repertuar kar i nagród. Wśród
najczęściej wymienianych kar uczniowie wymieniają możliwość braku klasyfikacji
do następnej klasy. Motywem do nauki jest więc również lęk przed
drugorocznością. Obawa ta dotyczy 50% osób z dysleksją i 40% osób bez
dysleksji.
Wszystkie wyżej wymienione motywy występujące u obu badanych grup
zostały dla lepszego zobrazowania przedstawione na Rysunku 1.
Rysunek nr 1: Rozkład motywów zewnętrznych w grupie młodzieży z dysleksją
i w grupie kontrolnej
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Źródło: opracowanie własne

10.2.Motywy wewnętrzne
Najważniejszym komponentem motywacji wewnętrznej w obu tych grupach
(100% w każdej) okazała się przydatność tego języka w uzyskaniu dobrej pracy
w przyszłości. Jest to dowód na przekonanie młodzieży o celowości zdobywania
wiedzy.
Jedna osób, na pytanie, dlaczego lubi uczyć się języka angielskiego,
odpowiedziała następująco: „Ponieważ język zawsze może przydać się w życiu.
Języki, a w szczególności język angielski jest potrzebny do pracy. Pracodawcy na
rozmowie kwalifikacyjnej pytają o znajomość języków”. Inne odpowiedzi
sugerowały, że: „Angielski to podstawa, by dostać pracę, więc mam motywację,
by się go uczyć”, „Język obcy będzie mi potrzebny w dorosłym życiu (zwłaszcza
w karierze zawodowej)”.
Świadomość możliwości wykorzystania języka angielskiego do realizacji
planów i dążeń życiowych jest kolejnym ważnym motywem do nauki wśród
młodzieży gimnazjalnej. Obie grupy uzyskały w tej kategorii 70% odpowiedzi
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pozytywnych. Tego typu motywację potwierdzają również opisywane przez
respondentów marzenia i plany życiowe. Jedna z osób pisze, że chciałaby: „dostać
się do dobrego liceum, zdać dobrze maturę, dostać się i ukończyć dobrze studia,
mieć satysfakcjonującą pracę”. Badane grupy, w równym stopniu, wyraziły
pragnienie dostania się do klasy o profilu z rozszerzonym językiem angielskim, po
ukończeniu gimnazjum. Pośród wypowiedzi w ramach omawianego aspektu
znalazły się również wypowiedzi sugerujące, iż bardziej istotnym motywem dla
dyslektyków i niedyslektyków był wyjazd za granicę, w szczególności przydatność
języka angielskiego w porozumiewaniu się z obcokrajowcami, a także
w nawiązywaniu nowych znajomości.
Kolejnym, stosunkowo częstym w obu grupach, komponentem motywacji
wewnętrznej, zarówno dla dyslektyków (27%), jak i niedyslektyków (33%),
była ambicja rozumiana jako pragnienie doskonalenia swoich umiejętności,
a jednocześnie jako chęć zaimponowania rówieśnikom.
Analizowane wypowiedzi uczniów sugerują również, że ważnym elementem
motywacji do nauki języka angielskiego u dyslektyków była też potrzeba rozwoju,
doskonalenia posiadanych już umiejętność porozumiewania się i płynnego
posługiwania językiem angielskim, a także przyjemność płynąca z uczenia się
i poznawania tego, co nowe (26%).
Zaskoczeniem może być fakt, że motyw ten wystąpił z większym nasileniem
w grupie dyslektycznej. W grupie kontrolnej tego rodzaju motywację wewnętrzną
wymieniło tylko 17% ankietowanych.
Deklarowane przez uczniów obu tych grup zainteresowanie językiem
angielskim, w tym kulturą krajów angielskiego obszaru językowego nie było jednak
motywem wymienianym przez młodzież gimnazjalną jako ten, którym kierują się
w nauce przedmiotu. O zainteresowaniu jako bodźcu pobudzającym do nauki
pisała tylko jedna osoba w każdej z tych grup (po 3,3%).
Poniższy wykres przedstawia zestawienie omówionych motywów
wewnętrznych w obu badanych grupach.
Rysunek nr 2: Rozkład motywów wewnętrznych w grupie młodzieży z dysleksją
i w grupie kontrolnej.
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11. Wyniki dodatkowe – analiza trudności w nauce osób z dysleksją
Wielu ankietowanych ujawniło niepokojące informacje o braku motywacji
do nauki języka angielskiego ze względu na doświadczane trudności w nauce.
Dla 63,3% dyslektyków, nauczenie się tego języka nie jest rzeczą łatwą.
Szczególną trudność sprawia dyslektykom gramatyka (36,7%), wypowiedzi ustne
(36,6%) oraz pisemne (33,3%). W dalszej kolejności jest to rozumienie ze
słyszenia (23,3%) rozumienie tekstów (20%) a także zapamiętywanie słownictwa
(16,7%), które, biorąc pod uwagę specyfikę zaburzeń w tej grupie, jest zrozumiałe.
Godny uwagi zarazem jest fakt, że procent uczniów mający trudności
z zapamiętywaniem słownictwa jest stosunkowo niewielki.
Dowodem na to, że język angielski nie jest tak prosty w opanowaniu, mogą
być też osiągnięcia końcowe z tego przedmiotu w poprzednich klasach gimnazjum.
Wyniki badań potwierdzają, że dla dyslektyków nauka języka obcego jest znacznie
większym wyzwaniem niż dla grupy kontrolnej. W grupie dyslektycznej ocena
celująca była rzadkością, w przeciwieństwie do niedyslektyków. W klasie pierwszej
tylko jedna osoba (3,3%), w drugiej dwie (6,7%). W grupie kontrolnej sytuacja
wyglądała następująco: kl. I – 16,7%, kl. II – 20%. Natomiast procent uczniów,
którzy otrzymali ocenę bardzo dobrą był porównywalny, choć w dalszym ciągu na
korzyść grupy kontrolnej. Ocena dopuszczająca występowała jedynie w grupie
z dysleksją: w kl. I – 6,7%; kl. II – 6,7%. Fakt ten potwierdza tezę, że nauka
języka obcego stanowi większą trudność dla grupy dyslektycznej niż grupy
niedyslektycznej.
12. Wnioski
Analiza materiału empirycznego pozwala na wyciągnięcie wniosku, iż
na motywację uczniów z dysleksją składają się zarówno motywy zewnętrzne, jak
i wewnętrzne. Zatem nauka języka angielskiego uwarunkowana jest
wieloczynnikowo, co jest zgodne z pojęciem polimotywacyjności.
Zarówno uczniowie z dysleksją jak i bez dysleksji w nauce języka angielskiego
kierują się indywidualnie przyjętą hierarchią, w której na miejscu naczelnym
znajduje się jeden z aspektów motywacji wewnętrznej, a mianowicie przekonanie o
celowości zdobywania wiedzy. Młodzież gimnazjalna jest całkowicie przekonana
(100% potwierdzających odpowiedzi w obu badanych grupach) o przydatności
języka angielskiego w uzyskaniu satysfakcjonującej pracy, w tym również za
granicą, oraz o przydatności znajomości tego języka podczas podróży
zagranicznych. Świadomość użyteczności umiejętności językowych dotyczy zatem
zarówno realizacji potrzeb związanych z przyszłą pracą zawodową, jak również
z zaspokojeniem pragnienia podróżowania, poznawania nowych osób,
nawiązywania wartościowych kontaktów, odpoczynku.
Jednomyślność uczniów dyslektycznych i niedyslektycznych w kwestii
celowości zdobywania wiedzy z zakresu języków obcych odzwierciedla ogólnie
panującą obecnie tendencję w myśleniu młodych ludzi. Można powiedzieć,
iż marzenia nastoletnich uczniów o pracy za granicą wychodzą poza granice
marzeń i stają się dążeniami życiowymi. W obliczu powszechnej migracji Polaków
do krajów Unii Europejskiej plany te są bardzo realne. Ankietowani uczniowie
koncentrują się również na planach o krótszym terminie realizacji. Są to dążenia
uwzględniające rekrutację do renomowanych szkół średnich oraz ukończenie

111

____________________________________________________________________________________

uczelni wyższych. Niemniej jednak realizacji powyższych planów sprowadza się do
zdobycia satysfakcjonującej pracy oraz zadawalającego wynagrodzenia.
W dalszej kolejności strukturę motywacji do nauki języka angielskiego tworzą
motywy zewnętrzne. Wśród komponentów motywacji zewnętrznej u obu badanych
grup dominowały: ocena szkolna oraz pragnienie uzyskania certyfikatu FCE. Na
podstawie całościowej analizy uzyskanych odpowiedzi i wyników prawomocnym
wydaje się wniosek sugerujący, że pomimo, iż zdobywanie dobrych ocen jest
motywacją zewnętrzną, może służyć w sposób pośredni realizacji motywacji
wewnętrznej dotyczącej przekonania o celowości zdobywania wiedzy oraz
urzeczywistnienia planów i dążeń życiowych. Ocena szkolna nie jest więc celem
samym w sobie, lecz środkiem do realizowania dalszych planów życiowych.
Z analizy wyników obu grup wynika ponadto, że uczniowie dyslektyczni,
w równej mierze co niedyslektyczni, mają świadomość znaczenia ich wyników
w nauce, bowiem mogą one decydować o ich dalszym losie. Uwzględniając
specyficzne trudności w nauce, jakie ciążą na osobach obarczonych dysleksją
warto podkreślić wagę powyższego wniosku. Młodzież z dysleksją wie, że dobre
oceny są gwarancją przyszłego sukcesu. Jednakże pragnąc je zdobyć, musi
wykonać znacznie więcej pracy niż młodzież nieobarczona dysleksją. Jak wynika z
analizy ocen końcowych z poprzednich klas gimnazjalnych różnice międzygrupowe
są znaczne. Uwidacznia się wyraźna dysproporcja między ocenami obu grup, na
niekorzyść dzieci z dysleksją.
Wyżej przytoczone informacje są spójne z kolejnym wnioskiem z analizy
wyników przeprowadzonych badań. Młodzież z dysleksją ze względu
na odczuwane trudności w nauce, w tym również języka angielskiego, jest
w większej mierze niż grupa kontrolna jest motywowana zewnętrznie przez system
kar i nagród, ze szczególnym uwzględnieniem kar w postaci braku promocji do
następnej klasy. Nauka języka angielskiego jest trudniejszym wyzwaniem dla
dyslektyków niż osób bez dysleksji, dlatego też ich lęk przed drugorocznością jest
znacznie większy niż w grupie kontrolnej. Prawdopodobnie wynika on nie tylko
ze specyficznych trudności w nauce tego języka, ale także dotychczasowych
niepowodzeń szkolnych.
Znaczącym czynnikiem dla dyslektyków jest również sytuacja rodzinna,
a przede wszystkim wymagania edukacyjne nakładane przez rodziców.
Z uzyskanych odpowiedzi wynika, iż młodzież gimnazjalna z obu grup przeważnie
odczuwa wyraźne zainteresowanie rodziny oraz pomoc w przypadku napotkanych
trudności. Wymagania rodziców, czy wręcz nawet presja nakładana na
konieczność intensywnej pracy i zdobywania dobrych ocen silniejsza jest w grupie
osób z dysleksją. Fakt ten można tłumaczyć dotychczasowym doświadczeniem
rodzin dzieci z dysleksją, bowiem od momentu diagnozy dzieci obciążone są
dodatkowym obowiązkiem systematycznych ćwiczeń i pracy nad korekcją
symptomów dysleksji. Stąd też presja do wytrwałej pracy i nastawienia
na osiąganie sukcesów jest większa w grupie z dysleksją niż w grupie kontrolnej.
Młodzież z dysleksją wykazuje się także większą potrzebą zdobywania wiedzy
niż ich rówieśnicy bez dysleksji. Jeśli na motywację wewnętrzną i zewnętrzną
do nauki języka obcego spojrzymy całościowo, to potrzeba zdobywania
wiedzy również wiąże się z przekonaniem o celowości zdobywania wiedzy,
a w konsekwencji możliwości realizacji planów i dążeń życiowych,
z uwzględnieniem dotychczasowych sukcesów i trudności edukacyjnych. Młodzież
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obarczona dysleksją musi stawić czoło większym problemom w nauce języka
obcego, aby uzyskać porównywalny efekt do osób bez dysleksji. Prowadzić to
może do szybkiego zniechęcenia i zaprzestania wysiłków. Swoistym antidotum,
zabezpieczeniem przed przedwczesnym poddaniem się w walce o dobre oceny,
jest właśnie motywacja wewnętrzna polegająca na potrzebie zdobywania wiedzy,
ciekawości poznawczej, przyjemności płynącej z nauki czegoś nowego, chęci
poszerzania swoich horyzontów myślowych oraz doskonaleniu umysłu.
Kolejnym motywem różnicującym obie badane grupy jest poziom ambicji.
Młodzież z dysleksją wykazuje się niższym natężeniem tej cechy niż osoby z grupy
kontrolnej. Wynikać może to z posiadanego doświadczenia i przekonaniu o braku
możliwości zaimponowania rówieśnikom znajomością języka angielskiego
i dobrymi ocenami z tego przedmiotu, co spowodowane jest niezależnymi od nich
specyficznymi trudnościami w nauce. Młodzież z dysleksją odczuwa mniejszą
potrzebę rywalizacji z rówieśnikami oraz mniejsze ambicjonalne pragnienie
osiągania doskonałości w zakresie umiejętności językowych.
Wśród motywów skłaniających do nauki znalazł się również aspekt związany
z rolą nauczyciela. Uwzględniono tu zarówno jego osobowość, sympatią jaką
obdarzają go uczniowie, stosowane metody nauczania, indywidualne podejście do
ucznia oraz atmosferę, którą buduje podczas zajęć. Osoba nauczyciela ważna
jest dla obu tych grup. Wśród dyslektyków jego rola jest o tyle bardziej znacząca,
że dobry nauczyciel potrafi zmotywować do nauki języka angielskiego nawet
te osoby, które zniechęcone, na skutek negatywnych doświadczeń.
Zainteresowanie samym przedmiotem i kulturą krajów angielskiego obszaru
językowego nie stanowi ważnej pobudki do nauki języka w żadnej z badanych
grup. Wynikać może to z faktu, że pomimo deklarowanego zainteresowania
kulturą, uczniowie rzadko podejmują rzeczywiste starania, aby pogłębić swoją
wiedzę na ten temat. Ponadto sposoby, które wybierają, tj. głównie oglądanie
filmów oraz słuchanie muzyki, daje im ograniczoną wiedzę o kulturę tych krajów.
Reasumując przeprowadzone badania należy stwierdzić, że w obszarze
motywów warunkujących naukę języka obcego w grupie gimnazjalnej z dysleksją
i bez dysleksji więcej jest podobieństw niż różnic. Różnice dotyczyły przede
wszystkim mniejszego poziomu ambicji, mniejszej potrzeby rywalizacji i większego
znaczenia kar i nagród. Szczególnie niepokojące może być większe znaczenie
68
motywacji zewnętrznej, jaka są kary i nagrody. Jak podaje Fontana, jeśli presja
tego typu motywacji jest zbyt silna, uczniowie mogą się uciekać do takich
niewłaściwych strategii, jak: oszukiwanie, absencja czy symulowanie choroby –
w celu uniknięcia efektów porażki. Tak więc w pracy z osobami z dysleksją należy
starać się umiarkowanie stosować kary i nagrody, nie przypisując do nich
nadmiernej wagi. Również należy uważać, aby współzawodnictwo w zespole
klasowym nie było zbyt intensywne. Mimo, iż ten typ motywacji jest wartościowym
czynnikiem motywującym, może doprowadzić do złego samopoczucia
i niepożądanych efektów porażki. Należy pamiętać, aby współzawodnictwo było
równoważone przez współpracę, które sprzyja socjalizacji i zapobiega wtórnym
zaburzeniom emocjonalnym, na które narażone są osoby z dysleksją. Jak ukazały
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nasze badania młodzież dyslektyczna oznacza się dużą potrzebą zdobywania
wiedzy. Bardzo istotne wydaje się podtrzymanie tego typu motywacji na przykład
poprzez ukazywanie i wzmacnianie efektów pracy uczniów w krótkich odcinkach
czasowych, aby nie było zbyt długiej przerwy pomiędzy działaniem a jego efektami
69
(por. ).
Streszczenie
W artykule podjęto problem motywacyjnych uwarunkowań uczenia się
języków obcych u młodzieży gimnazjalnej klas trzecich, przejawiających
specyficzne problemy w uczeniu się. Chciano również odnieść wyniki młodzieży
z dysleksją do wyników uzyskanych przez osoby bez dysleksji. Celem pracy było
także odświeżenie znaczenia pojęcia motywacji oraz zasygnalizowanie jego
wagi w procesie uczenia się. Punktem wyjścia podjętych badań było wyróżnienie
w obszarze motywacji jej składników zewnętrznych i wewnętrznych oraz
zoperacjonalizowanie ich w użytym narzędziu badawczym, jakim była ankieta.
Przeprowadzone badania dowiodły, że młodzież z dysleksją i młodzież bez
dysleksji, w nauce języka angielskiego, kieruje się zarówno motywami
zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Pierwszoplanowym motywem zarówno w grupie
kryterialnej, jak i porównawczej, było przekonanie o przydatności tego języka
w uzyskaniu dobrej pracy w przyszłości, co świadczy o wewnętrznej świadomości
celowości zdobywania wiedzy. Analiza wykazała, że młodzież dyslektyczna ma
większe problemy z nauką języków obcych i większą rolę w tym zakresie odgrywa
u niej motywacja zewnętrzna. Odnotowano również w grupie kryterialnej
zwiększoną ogólna potrzebę zdobywania wiedzy.
Summary
The article discusses the problem of motivational conditions for foreign
language learning in third grade junior high school students, manifesting the
specific learning difficulties. The idea was also to refer young people with dyslexia
results to the results obtained by individuals without dyslexia. The aim of this study
was to also refresh the meaning of motivation and signaled its importance in the
learning process. The starting point of the study was a distinction in the motivation
of its internal and external components and operationalized them as used research
tool, which was the survey. Studies show that young people with dyslexia and
adolescents without dyslexia, learning English, are guided by both motives:
external and internal. The primary theme in both the criterion and the comparison
groups was convinced of the usefulness of language in getting a good job in the
future, reflecting the inner consciousness purpose of acquiring knowledge. The
analysis showed that dyslexic young people have more problems with language
learning and a greater role in this field plays external motivation. There has also
been increased in overall need for acquiring knowledge in criterion group.
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Lucyna BOBKOWICZ-LEWARTOWSKA
Uniwersytet Gdański
ZWIĄZKI PARTNERSKIE DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW

1. Wprowadzenie
Doświadczenia wyniesione z rodziny z problemem alkoholowym wpływają
zdecydowanie negatywnie na kontakty interpersonalne wywodzących się z tych
rodzin dzieci, rzutując na bliskie kontakty w życiu dorosłym, w tym związki
partnerskie. Prawie połowa z Dorosłych Dzieci Alkoholików, którzy zgłaszają się po
poradę psychologiczną, nie decyduje się na zalegalizowany związek, a jedna
trzecia zawieranych przez nie małżeństw kończy się rozwodem. To znacznie
częściej niż wśród ogółu Polaków. Dane wskazują również na fakt, iż Dorosłe
Dzieci Alkoholików częściej wykazują objawy nieprzystosowania społecznego niż
1
osoby wywodzące się z rodzin niealkoholowych.
Pierwsze badania przeprowadzone przez M. Cork w Stanach Zjednoczonych,
dotyczące dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym,
2
opublikowano w 1969 roku. Zwracano w nich uwagę na możliwość wystąpienia
posttraumatycznych zaburzeń u dorosłych, wywodzących się z rodzin
alkoholowych. Termin Dorosłe Dzieci Alkoholików (w skrócie DDA) jest
powszechnie stosowany wśród psychologów i terapeutów, jednak nie doczekał
się jak dotąd jednoznacznej i powszechnie akceptowanej definicji. Zdaniem
3
Bradshaw, główną przyczyną stawania się dorosłym dzieckiem jest świadomość
bycia porzuconym na skutek lekceważenia przez opiekunów potrzeby
przynależności do kogoś, której zaspokojenie jest tak ważne w okresie wczesnego
rozwoju. Pojęcie DDA zakłada niejako podwójną tożsamość: bycie chronologicznie
osobą dorosłą i jednocześnie dzieckiem, gdyż nierozwiązane problemy z okresu
dzieciństwa, nieodreagowane i wyparte urazy stanowią element z przeszłości,
współwyznaczający funkcjonowanie w życiu dorosłym – funkcjonowanie o cechach
niedojrzałości emocjonalno-społecznej. Przyjęcie terminu DDA sugeruje, że osoby
te nie przeszły pomyślnie przez etapy rozwojowe, które warunkują dojrzałość
4
i dorosłość.
Wielu autorów wskazuje, iż DDA często wykazują zaburzenia
charakterystyczne dla syndromu stresu pourazowego – PTSD (Post Traumatic
Stress Disorder), gdyż wielu z nich doznaje w swoich rodzinach urazów
psychicznych, które znajdują się poza granicami zwykłych ludzkich doznań (np.
wieloletnia przemoc psychiczna i fizyczna). W ich dorosłym życiu mogą się więc
ujawnić zaburzenia będące konsekwencją doświadczanej traumy. Trauma
intensyfikuje wszelkie uczucia i może przyczynić się do sposobu odczuwania
i zachowania w kategoriach dychotomicznych – wszystko albo nic. W rezultacie
uczucia przedostają się do świadomości w całej pełni lub pozostają poza nią.
1
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W pierwszym przypadku ofiara traumy w każdej sytuacji związanej
z traumatycznymi okolicznościami ponownie przeżywa uraz, w drugim – reaguje
psychicznym odrętwieniem. Psychiczne odrętwienie przyjmuje postać znieczulenia
emocjonalnego, czyli ogólnego obniżenia intensywności przeżywanych uczuć
5
i polega na oddzieleniu się „ja” od przeżywanej sytuacji. W miejsce żywych reakcji
uczuciowych pojawia się specyficzny stan emocjonalny – zobojętnienie. Ponieważ
uczucia stanowią bardzo istotną część ludzkiego życia, nadają mu treść i barwy,
znieczulenie emocjonalne pociąga za sobą utratę lub poważne zmniejszenie
6
bogactwa i sensu życia. Konsekwencją odrętwienia psychicznego jest niemożność
przeżywania bliskości w relacjach z innymi ludźmi, poczucie osamotnienia, pustki
i wyczerpania emocjonalnego. Dorośli z rodzin alkoholowych albo celowo unikają
innych, obawiając się odrzucenia, albo wchodzą w związki z przypadkowymi
osobami, z którymi nie czują więzi emocjonalnej. Dorosłe Dzieci Alkoholików
7
często też nie potrafią podtrzymać ciepłych uczuć w relacjach z innymi ludźmi.
Stawanie się Dorosłym Dzieckiem Alkoholików jest wbudowane w proces
przekształcania się „rodziny z alkoholikiem” w „rodzinę alkoholową”. Alkoholizm
rodzica staje się punktem odniesienia przeżyć, nastawień, zachowań całego
sytemu rodzinnego. Rodzina taka stara się wbudować w swoje życie problem
z nadużywaniem alkoholu, tak, aby można było z nim funkcjonować. Patologiczne
picie alkoholu zostaje włączone w homeostatyczny mechanizm funkcjonowania
rodzinnego. W rodzinie tej działają mechanizmy służące scalaniu rodziny, integracji
8
systemu rodzinnego, która często przybiera postać pozornej integracji. Taka
pozorna integracja służy przede wszystkim negowaniu istniejących problemów,
co uniemożliwia poszukiwanie ich rozwiązania. Zaprzecza się tu spostrzeżeniom,
myślom, dążeniom i wyobrażeniom, uczuciom, szczególnie tym negatywnym, takim
jak lęk, samotność, smutek, zranienie, odrzucenie. Z czasem rodzina taka staje się
rodziną dysfunkcyjną, która nie spełnia należycie swoich zadań zarówno wobec
społeczeństwa jak i wobec swych członków.
2. Role podejmowane przez dzieci z rodzin alkoholowych i ich skutki
w dorosłym życiu
Funkcjonowanie dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej wiąże się często
z podejmowaniem przez nie określonych ról w sposób nieświadomy. Oczekiwania
związane z wyznaczoną jednostce rolą kształtują jej relacje z innymi członkami
rodziny, które utrwalają się w postaci pewnych wzorów zachowania i są
przenoszone na inne niż rodzina układy społeczne, wpływają też na rodzaj
doświadczeń i aktywności, kształtując w ten sposób osobowość jednostki i jej
9
rozwój. Przyjmowanie i odgrywanie ról przez dzieci jest wynikiem obronnej
postawy wobec zagrożeń, z jakimi spotykają się na co dzień. Wśród nich
najczęściej wymieniane są role: Bohatera Rodzinnego, Zagubionego Dziecka,
5
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Maskotki i Kozła Ofiarnego. Te cztery główne role, pełnione przez dziecko
w rodzinie alkoholowej, po raz pierwszy opisała amerykańska badaczka Sharon
Wegsheider w 1981 roku. Jej obserwacje zostały potwierdzone przez wielu
10
badaczy.
Bohater Rodzinny jest zazwyczaj najstarszym dzieckiem spośród
rodzeństwa i bierze na siebie zadanie wyrównania braków występujących
w zachowaniu rodziców. Są to często działania wymagające poświęcenia się dla
rodziny i dostarczające jej poczucia wartości. Bohater Rodzinny stara udowodnić
otoczeniu, że wszystko w jego rodzinie jest w porządku, sprawia wrażenie osoby
odpornej, która nie potrzebuje żadnej pomocy. W dorosłym już życiu Rodzinni
Bohaterowie często zostają pracoholikami, osiągając sukcesy w wybranym przez
siebie zawodzie. Zazwyczaj unikają alkoholu, nie umieją jednak odpoczywać,
11
bawić się ani być zadowolonymi ze swoich osiągnięć. Osoby te mają też
trudności w nawiązywaniu bliskich relacji interpersonalnych lub z wyrażaniem
uczuć wobec innej osoby. Brakuje im troski o siebie i umiejętności odpoczywania.
Nastawienie się wyłącznie na dawanie i poświęcanie się innym, często owocuje
12
u nich w dorosłym życiu rezygnacją z życia osobistego.
Dziecko Zagubione (Dziecko we Mgle, Niewidoczne Dziecko) radzi sobie
z problemem alkoholowym poprzez wycofanie się w świat swoich fantazji,
marzeń, książek, Internetu, skrywając głęboko swoje uczucia. Dzieci te żyją
niedostrzegane, na marginesie klasy. Nawet nauczyciele mają problem
z przypomnieniem ich jako uczniów, ponieważ nie zwracają na siebie uwagi
13
ani złym ani dobrym zachowaniem. Doświadczenia z okresu dzieciństwa owocują
w dorosłości wykształceniem postaw braku otwartości, nadmiernego dystansu,
małomówności. Najczęściej są to osoby, które nie potrafią upomnieć się o swoje
prawa (np. w pracy są pomijane przy awansach i podwyżkach). W życiu prywatnym
nie potrafią nawiązać satysfakcjonujących związków uczuciowych. Zdaniem
14
Mellibrudy żyją oni na peryferiach wszelkich związków.
Wyrzutek (Dewiant, Kozioł Ofiarny) to dziecko, które poprzez skupianie uwagi
na sobie próbuje odciągnąć uwagę od kłopotów rodzinnych, sprawiając problemy
wychowawcze i kształtując u siebie autodestrukcyjne skłonności. Pierwotne próby
zainteresowania domowników swoją osobą i wołanie o miłość i troskę z czasem
15
mogą stać się nieuświadomioną satysfakcją i zemstą na dorosłych, A. Sztajner
pisze: „W końcu najlepiej można ukarać rodziców przez popsucie czegoś, co jest
16
dla nich najdroższe – ich dziecka, czyli siebie”. Zdaniem Margasińskiego, Kozłem
Ofiarnym staje się zazwyczaj kolejne dziecko, gdyż rola Bohatera zarezerwowana
jest dla dziecka pierwszego. Kozioł Ofiarny szybko spostrzega, że wszystkie
pochwały zostały zarezerwowane dla Bohatera i stara się zaistnieć w grupie
rówieśniczej bardziej niż w rodzinie. Z grupą rówieśniczą sięga po alkohol,
narkotyki, łamie normy społeczne.

10
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Rolą Maskotki Rodziny (Błazna) jest dbanie o rozładowywanie napięć i bycie
w centrum zainteresowania rodziny. Jest to dziecko, które nikt nie traktuje
poważnie, które samo traci z czasem granicę pomiędzy żartem a sytuacją serio.
Dorastając osoby takie starają się przypodobać otoczeniu i submisyjnymi
postawami zasłużyć na aprobatę. Mając opinie osób wesołych i rozweselających
innych, wewnątrz jednak odczuwają permanentny smutek, lęk i niepewność. Mimo,
że są to osoby pozornie wesołe, zapewniające innym radość, same odczuwają
rozgoryczenie i samotność. Wzbudzając sympatię nie są traktowane poważnie,
także pracodawcy do osób zachowujących się wesołkowato odnoszą się nieufnie.
Osoby, które w życie dorosłe przeniosły z dzieciństwa zachowania Maskotki nie są
17
również traktowane poważnie jako partner życiowy.
3.Charakterystyczne cechy Dorosłych Dzieci Alkoholików. Możliwości
terapii DDA
Funkcjonowanie w przyjętych przez dziecko rolach pomaga przetrwać mu
w rodzinie alkoholowej i zachować w niej pewnego typu równowagę. W życiu
dorosłym osoby wychowywane w rodzinach dysfunkcyjnych nadal uwikłane są
w stereotypy i schematy zachowań, role z dzieciństwa, które uległy asymilacji
w codziennej rzeczywistości i stały się niejednokrotnie sposobem funkcjonowania
18
19
DDA.
Cermak i Rutzky podkreślają, że pomimo posiadania wielu cech
wspólnych, istnieją między nimi różnice. Niektóre z DDA pochodzą z rodzin, gdzie
uzależnienie od środków psychoaktywnych było skrzętnie ukrywane, inni wyrośli
w atmosferze jawnego pijaństwa. Jedni wychowali się w ubóstwie, inni –
w dostatku, niektórzy wzrastali w rodzinach rozbitych, pozostali w pełnych
rodzinach. Jedni byli maltretowani fizycznie czy wykorzystywani seksualnie, innych
otaczano nadmierną opieką. Niektóre z tych osób uzależniły się od środków
chemicznych, inne nigdy nie używały alkoholu ani narkotyków. Jednakże wielu
z nich posiada wspólne, charakterystyczne cechy. Jedną z nich jest obniżone
poczucie własnej wartości, bez względu na to, jak duże są realne kompetencje.
20
Zdaniem Kucińskiej poczucie niższości i niekompetencji dochodzi do głosu u tych
osób nie w sytuacji, gdy trzeba czemuś sprostać, ale w kontaktach z ludźmi.
Składają się na to: negatywny obraz siebie wyniesiony z wczesnego dzieciństwa,
brak dobrych doświadczeń w bliskich relacjach z ludźmi i deficyt podstawowych
umiejętności interpersonalnych, takich jak rozmawianie, nawiązywanie bliskich
kontaktów, rozwiązywanie konfliktów czy nieporozumień.
Często nieprawidłowy obraz samego siebie u DDA jest przyczyną poczucia
zagrożenia, niepewności, co do własnej wartości i ciągłej potrzeby osiągania
sukcesów w celu uświadomienia sobie, że są coś warte. Poświęcanie się dla
innych może stanowić dla DDA źródło, z którego czerpią wzmocnienie poczucia
własnej wartości. Nadmiernie rozwinięte poczucie odpowiedzialności, przesadna
wrażliwość na potrzeby innych, rozwinięta wcześniej, by jak najszybciej reagować
na potrzeby swych nietrzeźwych rodziców, sprawia, że ich poczucie własnej
wartości opiera się na satysfakcji wynikającej z radzenia sobie z trudnymi

17

B. Robinson, Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików. Warszawa 1998, s. 61-63
M. Ryś, Rodzinne…, op. cit., s. 113-117
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T. Cermak, J. Rutzky, Czas uzdrowić swoje życie. Warszawa 1998, s. 20
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21

sytuacjami. Wiele osób wychowywanych w rodzinach dysfunkcyjnych cechuje
wyższy od przeciętnego poziom empatii. Szczególnie dotyczy to tych, którzy byli
w dzieciństwie osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie rodziny, za skutki
nieodpowiedzialnych zachowań rodziców. Niskie poczucie własnej wartości
jest także przyczyną obaw przed zdemaskowaniem własnej „nieatrakcyjności”
w związku. Lękom tym towarzyszy przekonanie, że gdyby partnerzy DDA
22
dowiedzieli się, jacy są naprawdę, to nie chcieliby mieć z nimi nic wspólnego.
Wiele osób wychowanych w dysfunkcyjnych rodzinach ma problemy
z asertywnymi postawami. Szczególnie często dotyczą one umiejętności obrony
własnych praw i asertywnego odmawiania. DDA często nie wiedzą, gdzie kończą
się ich uczucia, a gdzie zaczynają uczucia bliskich ich osób. Świat wydaje im się
chaotyczny i pełen niebezpiecznych zdarzeń a wyzwania, jakie stawia im życie,
spostrzegają jako dolegliwe obciążenie. Są przekonani, że mimo starań i tak nie są
w stanie poradzić sobie z trudnościami, jakie przynosi im los. Przekonań tych nie
23
zmieniają nawet realne doświadczenia, kiedy radzą sobie lepiej niż inni. U wielu
DDA występuje brak wiary w miłość najbliższych osób i stałe poszukiwanie
dowodów tej miłości. Ponieważ charakteryzuje ich podatność na zranienie
uczuciowe, często drobne wydarzenia są przez nich interpretowane są jako
brak uczuć i odrzucenie. Postawy tego typu charakteryzują DDA niezależnie
od wieku, czasu trwania związku małżeńskiego, także niezależnie od jakości
relacji. Ponieważ DDA są bardzo często osobami submisyjnymi i delikatnymi,
doświadczają najczęściej wielkiej życzliwości otoczenia, to jednak nie wpływa na
24
umocnienie ich przekonania o tym, że są osobami kochanymi przez innych.
Dorosłe dzieci z rodzin alkoholowych mają wiele problemów z utworzeniem
i utrzymaniem związków. Jest to uwarunkowane faktem, że były bardzo rzadko
25
świadkami prawdziwej bliskości między rodzicami i brakuje im wzoru intymności.
Często, nie mając wzoru rozwoju relacji, wykazują one skłonność do głębokiego
angażowania się w związki emocjonalne od początku znajomości, bez dobrego
poznania drugiej osoby. Harmonijne rozwijanie i pogłębianie więzi z drugą
osobą wydaje się im sprawiać wiele trudności. Pseudozintegrowanie rodziny
dysfunkcyjnej powoduje wytworzenie się postaw umożliwiających dorosłemu
dziecku trwanie w niekorzystnych związkach. Ponieważ najczęściej DDA nie
wiedzą na czym polega prawidłowy związek, tworzą związki, w których godzą się
na niewłaściwe traktowanie czy wykorzystywanie. Nawet jeśli taki związek trwa
dłuższy czas, to osoby te rzadko decydują się z własnej woli z niego zrezygnować.
Także w innych sytuacjach starają się być zawsze bardzo dzielnymi osobami, nie
załamującymi się w obliczu trudności i przeciwności losu, które nie dają sobie
prawa do przeżywania momentów słabości.
Dorosłe Dzieci Alkoholików, które zgłaszają się na terapię, są to najczęściej
osoby pomiędzy 30 a 45 rokiem życia. Duża liczba spośród nich to osoby samotne.
Prawie połowa nie decyduje się na stały, zalegalizowany związek, a 1/3 małżeństw
26
zawieranych przez nich kończy się rozwodem. DDA wykazują dużo obaw
21
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związanych z założeniem rodziny, przede wszystkim obawiając się powtórzenia we
własnym związku tego, co działo się w ich domu rodzinnym. Przyczyną takiego
stanu rzeczy jest głęboko zakorzenione przekonanie, że w małżeństwie można się
tylko krzywdzić. W małżeństwie często czują się nieusatysfakcjonowani, rzadko
spełniają się ich oczekiwania i nadzieje. Nie potrafią rozmawiać z partnerem,
mówić o swoich uczuciach czy potrzebach. DDA również zgłaszają się na terapię
ponieważ mają oni także kłopoty z odnalezieniem się w roli rodzica.
Rozpoczęcie procesu zmian w życiu DDA wymaga przerwania milczenia
spowodowanego wstydem, strachem bądź zaprzeczaniem. Zaprzeczanie może
dotyczyć istnienia uzależnienia u rodzica, wpływu alkoholizmu rodzica na
pozostałych członków rodziny, czy też na aktualnie przeżywane problemy.
Przerwanie milczenia dla wielu DDA wiąże się z wyrzutami sumienia, z poczuciem
braku lojalności wobec rodziny, z lękiem, wstydem, wymaga uświadomienia sobie
27
stosowanych mechanizmów zaprzeczeń. W ramach różnych proponowanych
form terapii DDA zwraca się uwagę na rozwój osobowy, samorealizację,
autentyczność, umiejętność stawiania granic i asertywność.
4. Funkcjonowanie w związkach partnerskich Dorosłych Dzieci
Alkoholików – badania własne
Przegląd
rodzinnych
uwarunkowań
i
charakterystycznych
cech
funkcjonowania DDA wskazuje, iż osoby te są szczególnie narażone na
przeżywanie szeregu trudności w relacjach partnerskich w dorosłym życiu. Podjęte
badania własne miały na celu poznanie funkcjonowania w związkach partnerskich
Dorosłych Dzieci Alkoholików, uczestniczących w procesie terapeutycznym.
Badania przeprowadzono w Gdańsku w Wojewódzkim Ośrodki Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Badaniami objęto 35 Dorosłych
Dzieci Alkoholików (28 kobiet i 7 mężczyzn) w wieku od 19 do 47 lat (średni
wiek wyniósł 30 lat). Wszystkie osoby brały udział w procesie terapeutycznym
(od kilku miesięcy do dwóch lat, średni czas terapii wynosił pół roku).U badanych
dominowało wykształcenie wyższe i średnie. Wszystkie badane osoby pozostawały
w związkach partnerskich (średni czas trwania związku wyniósł 5 lat i 4 miesiące).
W grupie przeważały związki formalne (63%) nad nieformalnymi (37%).
W badaniach posłużono się kwestionariuszem „Uczucia w Bliskim Związku
Dwojga Ludzi” autorstwa B. Wojciszke. Zasadniczą częścią tego kwestionariusza
są skale do pomiaru Intymności, Namiętności i Zaangażowania (36 pozycji).
28
Intymność zgodnie z teorią Sternberga
oznacza pozytywne uczucia
i towarzyszące im działania, które wywołują przywiązanie, bliskość i wzajemną
29
zależność partnerów od siebie. Badania Sternberga
wskazują, że na tak
pojmowaną Intymność składają się: pragnienie dbania o dobro partnera;
przeżywanie szczęścia w obecności partnera i z jego powodu; szacunek dla
partnera; przekonanie, że można na niego liczyć w potrzebie; wzajemne
zrozumienie; wzajemne dzielenie się przeżyciami i dobrami, zarówno duchowymi
i materialnymi; dawanie i otrzymywanie uczuciowego wsparcia; wymiana
intymnych informacji; uważanie partnera za ważny element własnego życia.
27
28
29
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Namiętność jest konstelacją silnych emocji zarówno pozytywnych (zachwyt,
tkliwość, pożądanie, radość), jak i negatywnych (ból, niepokój, zazdrość, tęsknota).
Emocjom tym towarzyszy bardzo silna motywacja do maksymalnego połączenia
się z partnerem. Zaangażowanie będzie natomiast rozumiane jako decyzje,
myśli, uczucia i działania ukierunkowane na przekształcenie relacji miłosnej
w trwały związek oraz na utrzymanie tego związku pomimo występowania różnych
przeszkód. W kwestionariuszu znajdują się również pytania dotyczące satysfakcji
ze związku, przewidywalną długość trwania związku oraz pytania o bilans kosztów
i zysków w związku.
W badaniach starano się określić w pierwszej kolejności, czy osoby badane
różnią się co do typu przeżywanej miłości. Odpowiedź na to pytanie przynosi
hierarchiczna analiza skupień metodą średnich połączeń ważonych w oparciu
o macierz odległości euklidesowych między badanymi osobami. Analiza ta
pozwala wyodrębnić w badanej próbie grupy osób o odmiennych typach
przeżywanej miłości na podstawie poziomu deklarowanego przez nie
zaangażowania, namiętności i intymności. Wyniki analizy zostały przedstawione są
na poniższym schemacie.
Wykres nr 1: Diagram drzewa (dendrogram) klasyfikacji badanych osób pod
względem typu przeżywanej przez nie miłości
Średnich połączeń ważonych
Odległ. euklidesowa

Odległość wiązania względem maksimum odległości

100

Skupienie nr 1
80
Skupienie nr 3
Skupienie nr 2
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40

20

0
25 24 15 29 27 16 33 34 6 13 3 35 23 20 32 8 10 7 18 14 4 28 2 22 12 19 30 17 11 9 31 5 21 1

Numer obserwacji w zbiorze danych

Źródło: opracowanie własne

Wyniki analizy pozwalają sądzić, że w badanej próbie wyróżnić można
trzy typy osób o odmiennym typie przeżywanej miłości. Typy te nazywane są
skupieniami i zostały zaznaczone na wykresie. W celu bardziej szczegółowej
analizy charakteru miłości przeżywanej przez osoby w poszczególnych typach

123

____________________________________________________________________________________

przeprowadzona została analiza wariancji oszacowująca różnice między nimi
pod względem poziomu intymności, namiętności i zaangażowania. Wyniki analizy
zostały przedstawione na wykresie poniżej.
Wykres nr 2: Poziom przeżywania intymności, namiętności, zaangażowania w trzech
wyróżnionych grupach o odmiennych typach miłości.
Pionowe słupki oznaczają 0,95 przedziały ufności
90
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Źródło: opracowanie własne

Wyniki analizy wskazują, że trzy wyróżnione typy osób rzeczywiście różnią
się co do rodzaju przeżywanej miłości. W skupieniu pierwszym znajdują się osoby
z wysokim poziomem intymności, namiętności i zaangażowania. Od osób
w skupieniu drugim różnią się znacząco wyższym (p=0,004) i bardziej
jednorodnym poziomem namiętności. Prawdopodobnie są to osoby, którym udało
się stworzyć związek kompletny, w którym współistnieją w równym stopniu trzy
30
składniki miłości, tzn. namiętność, intymność i zaangażowanie. Osoby ze
skupienia drugiego, to osoby wysoko przeżywające intymność, natomiast słabo
(istotnie słabiej niż intymność p<0,001 i na poziomie tendencji słabiej niż
zaangażowanie p=0,093) namiętność. Przeżywana przez nich namiętność jest
istotnie słabsza niż namiętność osób ze skupienia pierwszego (p=0,029). Jednak
trzeba zaznaczyć, że w tej grupie osób istnieje stosunkowo większe niż
w pozostałych zróżnicowanie co do poziomu namiętności – możliwie walczą one
jeszcze wciąż o tę namiętność. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić,

30
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że są to osoby w fazie tzw. związku przyjacielskiego, w którym istnieje intymność
i zaangażowanie. Typ trzeci to zapewne osoby przeżywające ostatnią fazę cyklu
rozwoju miłości – związek pusty – dominuje u nich bowiem zaangażowanie,
intymność i namiętność są na niskim poziomie. Intymność i namiętność są istotnie
słabiej przeżywane niż zaangażowanie (odpowiednio p=0,004 i p=0,005), ale też
znacznie słabiej są przeżywane przez osoby z tego skupienia niż przez osoby
z pozostałych skupień. Intymność jest istotnie słabiej przeżywana przez te osoby
niż przez osoby ze skupienia pierwszego (p=0,024) oraz osoby ze skupienia
drugiego (p=0,006). Również namiętność jest przeżywana przez osoby ze
skupienia trzeciego słabiej niż przez osoby ze skupienia drugiego (p=0,007).
Skoro już wiemy jaki rodzaj miłości jest przeżywany przez badane osoby,
warto zadać pytanie, jak typ przeżywanej miłości wpływa na (lub wiąże się
z) zadowoleniem ze związku, kosztami i zyskami psychicznymi.. Odpowiedź na
to pytanie przynosi analiza wariancji z czynnikiem międzygrupowym typu
przeżywanej miłości dla poszczególnych wskaźników uczuć w związku, jako
zmiennych zależnych. Wyniki przedstawiają poniższa tabela i wykresy.
Tabela 1: Statystyki opisowe i wyniki oszacowania wpływu typu przezywanej miłości
na poziom uczuć w bliskim związku
Nr pytań

Skupienie 1

Skupienie 2

Skupienie 3

M

M

M

SD

SD

SD

Statystyka testowa
F

p

Drabinka 1

4,85

2,70

3,70

2,06

4,00

2,37

0,710

0,500

Drab.2

4,85

2,70

3,40

2,22

3,91

2,34

1,038

0,366

Bliskość7

2,77

0,93

3,50

1,18

2,73

1,68

1,210

0,312

zysk bad.16

7,00

1,78

7,40

1,84

5,09

2,47

3,979

0,029*

zysk part.17

7,23

1,17

6,60

1,71

5,91

1,76

2,192

0,129

koszty b.18

3,77

2,45

4,50

2,42

6,64

2,34

4,441

0,020*

koszty p.19

3,38

2,02

5,00

2,05

4,36

2,34

1,677

0,204

zadowol.23a 5,69

1,32

5,60

1,26

3,91

1,81

5,159

0,012*

N

13

10

11

*p<0,05.
Źródło: opracowanie własne

Wyniki pokazują, że trzy rzeczy się różnią – zyski i koszty osób badanych
(odpowiednio F(2;31)=3,979; p=0,029 i F(2;31)=4,441; p=0,02) oraz zadowolenie
ze związku (F(2;31)=5,159; p=0,012). Dokładne wyniki przedstawione są na
poniższych wykresach. Generalny wniosek z nich płynie taki, że osoby ze
skupienia trzeciego (gdzie związek był oceniony jako pusty) są najmniej
zadowolone z niego – ponoszą znaczne koszty, małe zyski i jest im z pewnością
w tym związku źle.
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Wykres nr 3: Poziom przeciętny oceny zysków ponoszonych w związku, dokonanych
przez osoby o odmiennych typach przeżywanej miłości
Wykres średnich i przedz. ufności (95,00%)
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Źródło: opracowanie własne
Wykres nr 4: Poziom przeciętny oceny kosztów ponoszonych w związku, dokonanych
przez osoby o odmiennych typach przeżywanej miłości
Wykres średnich i przedz. ufności (95,00%)
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Źródło: opracowanie własne
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Wykres nr 5: Poziom przeciętny oceny zadowolenia ze związku, dokonanych przez
osoby o odmiennych typach przeżywanej miłości
Wykres średnich i przedz. ufności (95,00%)
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6,0
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Źródło: opracowanie własne

5.Podsumowanie
Wielu badaczy wskazuje, iż Dorosłe Dzieci Alkoholików, jako osoby
pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, mają wiele problemów z funkcjonowaniem
31
32
w związkach. Jona twierdzi, że konsekwencją odrętwienia psychicznego,
będącego doświadczeniem dzieci alkoholików, są trudności w przeżywaniu
bliskości w relacjach z ludźmi. Zamiast tego pojawiają się uczucia osamotnienia,
pustki, wyczerpania emocjonalnego. Z obawy przed odrzuceniem DDA unikają
innych lub wchodzą w związki z przypadkowymi osobami, z którymi nie mają więzi
uczuciowej. Bardzo często perspektywa bliskiego związku uczuciowego wywołuje
u nich poczucie zagrożenia. Przeprowadzone badania własne pokazują jednak,
że tak być nie musi, że jest możliwy bliski, głęboki związek emocjonalny wśród
Dorosłych Dzieci Alkoholików. Prezentując wyniki przeprowadzonych badań należy
jednak zwrócić uwagę na ograniczenia interpretacyjne, wynikające ze stosunkowo
małej grupy badanej. Uzyskane dane pozwalają jednak na wskazanie pewnych
zarysowujących się tendencji, które mogłyby być zweryfikowane na większej
populacji, przy użyciu także innych metod.
Wyniki uzyskane w grupie Dorosłych Dzieci Alkoholików wskazują, że osoby
te w sposób bardzo różnorodny przeżywają miłość w swoich związkach
31
32

A. Margasiński, Rodzina…, op. cit., s. 96-97
I. Jona, Zespół…, op. cit., s. 67
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partnerskich. Udało się w badaniach określić następujące typy przeżywanej
miłości: związek kompletny, przyjacielski i związek pusty. Podstawą wyróżnienia
typów miłości było określenie poziomu natężenia namiętności, intymności oraz
zaangażowania. Uzyskane wyniki badań stanowią podstawę do stwierdzenia, że
DDA są w stanie stworzyć związki prawidłowe, pełne, mimo różnorodnych
trudności związanych z przeszłymi niekorzystnymi doświadczeniami. Nie bez
znaczenia jest tutaj fakt, iż wszyscy badani byli uczestnikami procesu
terapeutycznego, który mógł znacząco wpłynąć na polepszenie funkcjonowania
w związkach partnerskich poprzez doskonalenie umiejętności interpersonalnych
i komunikacyjnych. Oprócz istnienia związku kompletnego i przyjacielskiego
u jednej trzeciej osób badanych zidentyfikowano związek pusty, w którym brakuje
namiętności i intymności, a występuje tylko zaangażowanie, podtrzymujące
związek. Bliższe przyjrzenie się tej podgrupie osób pokazało, że znajdują się w niej
przede wszystkim osoby pozostające w związkach nieformalnych ze stosunkowo
krótkim stażem (średnia wyniosła 2,5 roku) oraz osoby ze związków formalnych
z długim stażem (od 13 do 20 lat). W pierwszym przypadku mogło jeszcze nie
dojść do wykształcenia się zadowalającego poziomu intymności lub były to związki
z przypadkowymi osobami, w drugim zaś doszło już do naturalnego wygaśnięcia
namiętności i intymności, charakterystycznego dla związków z długim stażem.
Streszczenie
Syndrom Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) może wiązać się z problemami
w funkcjonowaniu psychospołecznym w różnych obszarach. Niektóre z tych osób
mają problemy z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, wchodzą w związki
partnerskie z osobami uzależnionymi, lub w jakiś inny sposób zmagają się
z piętnem przeszłości (np. są bardziej podatne na zaburzenia psychosomatyczne).
Badania przeprowadzono przy pomocy kwestionariusza „Uczucia w Bliskim
Związku Dwojga Ludzi” autorstwa prof. B. Wojciszke, w ośrodku dla osób
uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych na terenie Gdańska. Badaniami
objętych zostało 35 osób w wieku od 19 do 47 lat. Średni czas uczestniczenia
w procesie terapeutycznym wynosił pół roku. Udało się w badaniach określić
następujące typy przeżywanej miłości: związek kompletny, przyjacielski i związek
pusty.
Summary
Syndrome of Adult Children of Alcoholics (DDA) can be connected with
problems in psychosocial functioning in different areas. Some of these people have
tendency to use psychoactive substances, come into intimate relationships with
addicted persons or in another way struggle with stigma of the past (for example
they are more receptive for psychosomatic disorders). The research was
conducted with guestionnaire “Feelings in Intimate Relationship of Two People”
prof. B. Wojciszke. The study was realized in the center for addicted to alcohol
people and co-addicted people in Gdańsk area. Research group contains from
35 people in age19 to 47 years.Average time of participation in the therapeutical
process was half of a year. It succeeded in research to define the following types of
love: complete relationship, friendly and empty relationship.
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WPŁYW NADMIERNEGO ZAANGAŻOWANIA W PRACĘ NA RODZINĘ
Wprowadzenie w terminologię
1
Problemy ekonomiczne, z jakimi boryka się obecnie cała Europa przekładają
się również na poszczególne kraje, społeczeństwa, a w największym zawężeniu na
rodzinę. Wobec wielu czynników, które bezpośrednio wpłynęły na zmiany
w pojmowaniu pojęcia „praca”, uległo ono na przestrzeni dziejów zasadniczym
zmianom.
Kazimierz Czarnecki uważa, że „zawodowa praca człowieka dorosłego jest
zespołem wyuczonych czynności, stale powtarzanych, stanowiących podstawę
2
utrzymania siebie i rodziny oraz przynosząca produkt społecznie użyteczny”.
„Współcześnie praca wiąże się z wysiłkiem fizycznym i umysłowym zmierzającym
do osiągnięcia celu, którym może być powstanie przedmiotu materialnego, usługi
lub dzieła artystycznego. Jest środkiem, dzięki któremu człowiek może zdobyć
3
niezależność ekonomiczną i zintegrować się ze społeczeństwem”.
Rozwój europejskich społeczeństw konsumpcyjnych rozpoczął się po II
Wojnie Światowej. Wówczas pojawił się rynek masowy i nastąpił gwałtowny wzrost
siły nabywczej klasy robotniczej. Rewolucja dotycząca konsumpcji nastąpiła wraz
ze wzrostem masowej produkcji i kultury. W ten sposób dobra konsumpcyjne
zaczęły być dostępne dla przeciętnych obywateli. W Europie rozwojowi
społeczeństwa konsumpcyjnego sprzyjały zmiany w strukturze społecznej
w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Ich skutkiem było
zmniejszenie różnic klasowych, pluralizm stylów życia oraz daleko idące zmiany
4
we wzorach konsumpcji.
W Polsce, która wkroczyła w latach 90. XX wieku na drogę burzliwego
kapitalistycznego rozwoju, coraz częściej spotyka się osoby, dla których sukces
i szybka kariera zawodowa oraz związana z nimi wysoka gratyfikacja finansowa
stały się głównym celem życiowym. Znawcy zagadnienia pracoholizmu
przedstawiają prognozy dotyczące osób z tej kategorii, a mianowicie jest to grupa
osób zagrożonych pracoholizmem. Wzrost liczebności tego rodzaju jednostek
5
wpłynie na podniesienie znaczenia tego zjawiska w Polsce. Wymienić należy
zmiany w procesie pracy spowodowane urynkowieniem naszej gospodarki.
Po pierwsze przyjęły one formę nowych sposobów pracy, tj. pracy na „akord”,
telepracy, pracy tymczasowej, pracy w niepełnym wymiarze godzin, pracy na
umowę zlecenie. Spowodowało to wzrost poczucia niepewności pracy.
1

W. Smoczyński, Czy uda się zażegnać kryzys w Europie?, www.polityka.pl (pobrano 27.10.2011 r.)
K. Czarnecki, Psychologia zawodowej pracy człowieka. Sosnowiec 2006, s. 40
A. Sirdak, Cykl – Zaburzenia psychiczne. Zespół wypalenia zawodowego. Psychospołeczne
uwarunkowania. Zapobieganie, http://www.antidotum.wodzislaw.pl/Nr21/ZE%20SWIATA%20NAU
KI.5.htm (pobrano 15.02.2012 r.)
4
H. Siegrist, Konsum, Kultur und Gesellschaft im modernen Europa (w:) H. Siegrist, H. Kaelble, J. Kock
(Hrsg), Europaische Konsumgeschichte, Verlag Campus, Frankfurt/M. 1998, s. 29-31, za: F. Bylok,
Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji. Częstochowa 2005,s. 63-64
5
A. Frąszczak, Pracoholizm (w:) Strykowska M. (red.) Współczesne organizacje, wyzwania
i zagrożenia. Perspektywa psychologiczna. Poznań 2002 s. 211-234
2
3
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Po drugie gospodarka rynkowa spowodowała zwiększenie rywalizacji między
firmami w zakresie obniżania kosztów wytwórczych, podnoszenia ich jakości oraz
wydajności pracowników. W związku ze wzmożoną konkurencją zaczęto
wprowadzać modernizacje przedsiębiorstw, automatyzację procesów produkcji
oraz przy braku powodzenia zamykać nierentowne zakłady. Doprowadziło to do
dalszego pogłębienia niepewności zatrudnienia.
Po trzecie konieczność większego zaangażowania się pracowników
6
w wykonywanie powierzonych zadań. Pracodawcy gratyfikują tych pracowników,
którzy swoim zaangażowaniem przyczyniają się do realizacji przyjętego przez firmę
profilu działania. Przyczyny wzrostu zaangażowania w pracę wynikają ze wzrostu
wartości pracy powodowanego utrzymywaniem się wysokiej stopy bezrobocia
7
w Polsce.
Pracownik stanął przed dylematem, który można uznać za początek refleksji
jednostki nad swoim zaangażowaniem w pracę zawodową: „Żeby żyć na dobrym
poziomie, trzeba mieć odpowiednio wysoką pensję. Żeby mieć odpowiednio
8
wysoką pensję, nie można mieć własnego życia”. Dlatego też członkowie
społeczeństwa konsumpcyjnego narzucają sobie zawrotne tempo życia. Pracują
coraz więcej w celu zgromadzenia większych dóbr materialnych. „Jednostka
ma skłonność do określania samej siebie na podstawie tego, co robi, a nie
9
na podstawie tego, kim jest”, czyli przyczynia się do samorealizacji. Natomiast
poczucie zagrożenia utratą pracy powoduje dezorientację oraz dezorganizację
życia. „Funkcje pracy ulegają wypaczeniom. Wypełnianie obowiązków
zawodowych przybiera często postać uzależnienia określanego mianem
10
pracoholizmu”.
W kontekst społeczno-kulturowy wpisuje się pracoholizm – work addition.
W międzynarodowej literaturze przedmiotu pojęcie to określane jest jako
zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Przejawia się ono w postaci wewnętrznego
przymusu pracy przy braku regulowania własnych nawyków związanych
11
z pracą, aż do zaniedbywania innych głównych czynności życiowych. Zgodnie
z powyższym pracoholizm nie oznacza zdrowej pracy, lecz uzależnienie
wywołujące dyskomfort, wzrost obniżenia własnej wartości oraz rujnujące życie
jednostki. Pracoholizm nie jest realizacją poglądu o wysokiej wartości pracy, ale
próbą kompensacji przekonania o własnej małej wartości bądź też ucieczką
przed problemami, a intensywna praca bez poczucia satysfakcji skutkuje stresem
12
i obniżeniem możliwości jednostki.
Zjawisko specyficznego, opartego na uzależnieniu stosunku do pracy znane
było już na początku XX wieku. Syndrom reakcji na brak pracy w postaci
6

B. Dudek, Stres związany z pracą: teoretyczne i metodologiczne postawy badań zależności między
zdrowiem a stresem zawodowym, (w:) Górnik-Durose M., Kożusznik B. (red.) Perspektywy
psychologii pracy. Katowice 2007, s. 223-246
7
A. Frąszczak, Pracoholizm (w:) Strykowska M. (red.) Współczesne organizacje, wyzwania
i zagrożenia. Perspektywa psychologiczna. Poznań 2002 s. 211-234
8
C. Guerreschi, Nowe uzależnienia. Kraków 2005, s. 121
9
Cyt. C. Guerreschi, Nowe uzależnienia. Kraków 2005, s. 121
10
Cyt. E. Łuczak, Pracoholizm – droga do sukcesu czy zniewolenia? (w:) Nowe oblicza uzależnień
(red.) Łuczak E. Olsztyn 2009, s. 151
11
B.E. Robinson, The Work Addiction Risk test: Development of a tentative measure of workaholism,
Perceptual and Motor Skills, 1999 nr 88, s. 199-210
12
J. Wachowiak, Dysfunkcjonalne zachowania pracowników. Warszawa 2011, s. 21-25
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powtarzającego się bólu głowy czy torsji, określany jako „nerwice niedzielne”,
13
opisał w 1919 roku węgierski neurolog i psychoanalityk Sandor Ferenczi.
Natomiast termin pracoholizm wprowadzony został do nauki w 1971 roku przez
Wayne’a Oatesa, profesora psychologii religii, w powieści o sobie Confessions
14
of a Workaholic: the Facts About Work Addition. Rozpoznał on u siebie
uzależnienie od pracy, podobne w swej postaci do uzależnienia od alkoholu. Oates
jest również twórcą definicji pojęcia pracoholik „to osoba, której potrzeba pracy jest
tak wielka, że zaspokajanie jej wywołuje znaczne dolegliwości i wywiera
negatywny wpływ na stan zdrowia, osobiste szczęście, relacje międzyosobowe
15
i społeczne.” Viktor E. Frankl opisuje osoby chore na „chorobę dyrektorską”. Ten
psychiatra i psychoterapeuta Austriacki wskazał na konieczność posiadania
kolejnych dóbr materialnych (np. jednostka posiadająca samolot zwykły dąży
do posiadania samolotu odrzutowego), dzięki którym osoba chora pracowała
z ogromnym wysiłkiem ponad swoje możliwości fizyczne i psychiczne.
Pracoholizm dotyczy osób w różnym wieku i każdym zawodzie, a scenariuszy
16
wchodzenia w nałóg jest tyle, ilu dotkniętych nim ludzi.
Konsekwencje nadmiernego zaangażowania w pracę
W badaniach empirycznych wskazano na negatywne skutki pracoholizmu,
przejawiające się w różnych dziedzinach: funkcjonowanie zawodowe,
funkcjonowanie rodzinne, relacje interpersonalne w pracy i poza nią, zdrowie
17
fizyczne i psychiczne.
Pracoholizm powoduje daleko idące konsekwencje. Długofalowe szkody
wyrządzane przez nałóg są bardzo poważne, a uzależnienie od pracy jest jednym
z najgroźniejszych nałogów z powodu szacunku do pracy. Daje fałszywe poczucie
wartości, władzy i kontroli nad własnym postępowaniem, aż do chwili, gdy praca
18
zaczyna decydować o losach rodziny. Konsekwencje pracoholizmu można ująć
19
w kilku zasadniczych grupach: rodzinne, społeczne, zdrowotne i moralne.
Analizę zależności między pracoholizmem, a zdrowiem przeprowadzili
20
McMillan i O’Driscoll. Porównali oni dwie grupy: pracoholików i niepracoholików
różnice w zdrowiu obu grup były nieznaczne. Według tych autorów pracoholizm
może być mniej szkodliwy dla zdrowia niż się początkowo wydawało. Burke,
Richardsen i Mortinussen wykazali w swoich badaniach, że związek między
pracoholizmem, a samopoczuciem badanych zależy od analizowanego wymiaru
pracoholizmu. Zadowolenie z pracy wpływało pozytywnie na stan psychiczny
21
badanych natomiast poczucie przymusu pracy negatywnie.
13
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Czasami jednak zaangażowanie w pracę może nawet doprowadzić
do śmierci. Pierwszy przypadek nagłej śmierci odnotowano w 1969 roku w Japonii
i nadano mu nazwę karoshi. Karoshi nie jest terminem medycznym, lecz
22
socjometrycznym i odnosi się do przypadków zgonów w wyniku zaburzeń
23
krążeniowo-sercowych u osób przeciążonych pracą i narażonych na silny stres.
Dotyczy głównie tzw. „ludzi sukcesu” pracujących ponad 60 godzin
24
tygodniowo i w niewielkim stopniu wykorzystujących urlopy. W kulturze japońskiej
śmierć z przepracowania kojarzona jest z sukcesem, jest to wyróżnienie dla
rodziny, a posiadanie w rodzinie kogoś, kto w ten sposób rozstał się z życiem jest
25
powodem do dumy.
Wpływ nadmiernego zaangażowania w pracę na rodzinę
Zbytnie zaabsorbowanie pracą prowadzi do powstania konfliktów w relacjach
26
rodzinnych oraz do rozluźnienia spójności małżeńskiej.
W rodzinach
pracoholików nie tylko brakuje równowagi w kwestii odpowiedzialności obojga
rodziców za wychowanie dzieci. Obowiązuje w nich inna dynamika prowadząca do
dysfunkcyjnego rodzicielstwa. Skrzywiony wzorzec: pracoholik na peryferiach
rodziny, a współmałżonek w samym jej centrum najbliżej dzieci – stwarza problemy
emocjonalne i komunikacyjne, które później bardzo trudno pokonać, ponieważ
pracoholizm skłania do rywalizacji i zazdrości. Powoduje to zazdrość o bliskie
kontakty współmałżonka w dziećmi. Rodzic i dziecko mogą zawierać tajne sojusze
i wspólnie podrywać autorytet rodzica zajmującego centralne miejsce. W taki
27
sposób dochodzi do walki o władzę, która może spowodować rozpad rodziny.
Według Barbary Killinger rodziny pracoholików są rodzinami dysfunkcyjnymi,
które nieświadomie stosują pewne uciążliwe zasady, a pracoholicy zazwyczaj
pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, dlatego też musieli stosować się do większości
zasad.
Po pierwsze, potomstwo uczone jest, że o problemach nie powinno
się rozmawiać dzięki czemu tworzona jest iluzja harmonijnego życia rodzinnego.
28
Po drugie, „nie należy pokazywać po sobie uczuć”. Komunikacja w tej
sytuacji jest zachwiana. Brakuje prawidłowych modeli ról społecznych. Uzależniony
rodzic nie jest świadomy popełnianych błędów i dopuszcza do nagromadzenia się
negatywnych uczuć i wybuchu emocjonalnego. Takie postępowanie umacnia
zasadę ukrywania uczuć.
Po trzecie, proces komunikowania się przebiega za pośrednictwem osoby
trzeciej np. „idź powiedz ojcu ….” W rodzinach dysfunkcyjnych powstają trójkąty,
które podsycają tajemniczość i brak zaufania, zamykając w ten sposób system
rodzinny. Nikt nie jest zainteresowany odkryciem prawdy i poznaniem otaczającej
rzeczywistości.
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Po czwarte, dziecko wdrażane jest w miłość warunkową poprzez komunikat,
że powinny być silne, dobre dla innych, wręcz doskonałe. W takich rodzinach
ideałem jest perfekcjonizm i nic nie jest wystarczająco dobre, od dziecka oczekuje
się samych sukcesów. Dlatego dla osób wychowanych w taki sposób porażka
zawsze oznacza spadek samooceny i utratę miłości.
Po piąte, dziecko dla rodziców jest źródłem ich dumy. Powodem takiego stanu
rzeczy mogą być niezaspokojone ambicje rodzica, a dziecko jest postrzegane
przez pryzmat swoich osiągnięć.
Po szóste, zwracaj uwagę na potrzeby innych, czyli nie bądź egoistą. Zdrowy
egoizm oznacza dbanie o siebie. W rodzinach dysfunkcyjnych dzieci,
współmałżonkowie uczą się dbać o innych opiekować nimi zaniedbując swoje
potrzeby. W późniejszym życiu już jako pracownicy nie mają nic przeciwko
nadgodzinom, nie robią przerw w pracy, i poświęcają się dla innych.
Po siódme, dzieci uczone są zakłamania poprzez błędne wzorce „Postępuj
29
tak, jak ci mówię, a nie tak jak ja robię”. Wynika z tego, że dziecko zostaje
błędnie zamodelowane, a wyrozumiałość, wrażliwość, współczucie nie są normą.
Po ósme, zabawa to strata czasu. Dziecko uczy się najpierw wykonywać
swoje obowiązki, aby zasłużyć na zabawę. Zabawa stanowi esencję kreatywności
i rozwoju emocjonalnego. Poprzez tę formę aktywności dziecko zdobywa nowe
znajomości i wchodzi w nowe relacje interpersonalne np. przyjaźń. W rodzinach
dysfunkcyjnych zabawa jest zakazana w opozycji do działań związanych z jakąś
pracą, które pomagają złagodzić brak pewności siebie, poczucie winy.
W dorosłości takie osoby dobrze się bawią tylko podczas pracy.
Po dziewiąte, nie narażaj się na porażki, nie rozrabiaj. W rodzinach
dysfunkcyjnych rodzice nie mogą dopuścić do autoanalizy czy też konfrontacji
z powodu zagrożenia dezaprobatą. Dzieci dorastają w bojaźni przed porażką
i podejmowaniem ryzyka. Natomiast członkowie zdrowych rodzin potykają się
i upadają, a potem podnoszą się i idą dalej, ucząc się na swoich błędach.
Cechą charakterystyczną dla osób nadmiernie zaangażowanych w pracę jest
utrata kontaktu z bliskimi, zwłaszcza z członkami rodziny. Więzi emocjonalne
zostają spłycone, przykładem jest fragment opisu historii Pawła: „Z żoną prawie już
nie rozmawiał. Miał w stosunku do niej poczucie winy, co powodowało, że starał
się jej unikać. Widział, że cierpi, ale był odrętwiały. Synowie przestali na niego
liczyć, on ich prawie nie zauważał. … Ojciec stawał się dla nich osobą, osobą
30
o której się rozmawia niż tą, z którą chce się być”. Rodziny pracoholików
31
wyniszcza rozżalenie, poczucie straty i odrzucenia.
Perspektywy prawidłowego funkcjonowania rodziny
W chwili kiedy miłość i energia została poświęcona w imię pracy, więź między
współmałżonkami osłabła i ustąpiła miejsca kontroli i walce o władzę. Więź
emocjonalna łącząca z dziećmi staje się silniejsza od tej między współmałżonkami
grozi to zniszczeniem małżeństwa.
Pracoholik musi uświadomić sobie trzy wewnętrzne rozdarcia: między
byciem a działaniem, odczuwaniem a myśleniem, miłością a gniewem. Pracoholicy
29
30
31

Ibidem, s. 26
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to największe wyzwanie dla Barbary Killinger, „ponieważ choć są bystrzy
32
i elokwentni, muszą się jeszcze nauczyć, że prawdziwą mądrością jest pokora”.
Wyjść z pracoholicznej opresji mogą tylko te rodziny, w których pracoholik ma
na tyle dużą zdolność odczuwania, by docenić współmałżonka i okazać
wdzięczność za podtrzymywanie więzi rodzinnych. Bierze czynny udział
w wydarzeniach rodzinnych, wspiera współmałżonka słownie, szczególnie przy
dzieciach. Dba o dyscyplinę, współpracuje ze współmałżonkiem przypominając, że
drugiemu rodzicowi należy się miłość i szacunek. Osoby te pozostają w związku
partnerskim, dzięki pielęgnowaniu wzajemnego szacunku i zaufania, mimo
33
ogromnej roli pracy w życiu rodziny.
Streszczenie
W Polsce, która wkroczyła w latach 90. XX wieku na drogę burzliwego
kapitalistycznego rozwoju, coraz częściej spotyka się osoby, dla których sukces
i szybka kariera zawodowa oraz związana z nimi wysoka gratyfikacja finansowa
stały się głównym celem życiowym. Znawcy zagadnienia pracoholizmu
przedstawiają prognozy dotyczące osób z tej kategorii, a mianowicie jest to grupa
osób zagrożonych pracoholizmem. Wzrost liczebności tego rodzaju jednostek
wpłynie na podniesienie znaczenia tego zjawiska w Polsce. Należy zwrócić uwagę
na zmiany w procesie pracy spowodowane urynkowieniem naszej gospodarki.
Dlatego też coraz częstsze są konflikty praca – rodzina, w którym wymagania,
poświęcony czas i napięcie wynikające z pełnienia roli zawodowej wpływa na
pełnienie roli związanej z obowiązkami domowymi. U pracoholików można
spodziewać się większego nasilenia konfliktu rodzina – praca, aż do opcji
rezygnacji z pełnienia roli w rodzinie na rzecz większego poświęcenia się pracy
i związanym z nią obowiązkom. Wyjść z pracoholicznej opresji mogą tylko te
rodziny, w których pracoholik ma na tyle dużą zdolność odczuwania, by docenić
współmałżonka i okazać wdzięczność za podtrzymywanie więzi rodzinnych.
Pracoholik musi uświadomić sobie trzy wewnętrzne rozdarcia: między byciem
a działaniem, odczuwaniem a myśleniem, miłością a gniewem. Dodatkowo
zlikwidowanie uzależnienia od pracy wymaga zmiany w schemacie zawodowego
funkcjonowania.
Summary
In Poland, which entered in the 90s of the 20th century to the turbulent
development of the capitalist, increasingly meet people, for which success and fast
career and the associated high financial gratification have become the main
purpose of life. The insiders represent people with forecasts Workaholism issues
this category, namely, is a group of people at risk of workaholism. Increase in the
number of units of this kind will affect the elevation of the importance of
this phenomenon in Poland. Include changes in work processes caused by the
introduction of the our economy. Therefore, increasing conflicts are work-family, in
which the requirements, your time and the tension resulting from the professional
role affects the exercise of the responsibilities associated with the role.
In workaholics can expect greater severity of work-family conflict, until the option to
32
33
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resign from the role in the family for greater dedication to work and her
responsibilities. The characteristic for people excessively involved in the job
is a loss of contact with loved ones, especially with family members. Emotional
bonds are smoothed. Workaholic must realize three internal tear: between being
and action perception and thinking, love and anger.
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Krzysztof KOLECKI
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
CZEGO MOGĄ NAS NAUCZYĆ ENTEOGENY?
AUTOPEDAGOGICZNY WYMIAR DOŚWIADCZEŃ PSYCHODELICZNYCH
Owe [narkotyczne] substancje stworzyły więź pomiędzy
ludźmi na przeciwnych półkulach, miedzy cywilizowanymi
i dzikusami; wyważyły drzwi, które, raz otwarte, okazały
się użyteczne także do innych celów; dzięki nim u dawnych
plemion wykształciły się cechy, które przetrwały do
dziś, stanowiąc precyzyjny i pewny dowód zdumiewające
bliskości różnych ludów podobnie jak w chemii, która ustala
związki łączące dwie substancje na podstawie zachodzących
między nimi reakcji.
Louis Lewin

Od około dziesięciu lat badacze świadomości o wystarczająco otwartych
głowach, tworząc nowe dziedziny nauk multidyscyplinarnych na swoje potrzeby
(etnofarmakologia, psychoetnologia, itp.) wieszczą nastanie nowej, drugiej fali
rewolucji psychodelicznej, która ma przywrócić, ugruntować i rozwinąć zdobycze
badań naukowych nad doświadczeniami po zażyciu środków zmieniających
świadomość, prowadzonych od lat ‘30 do ‘70, oraz ponownie rozświetlić płomień
następującej w wyniku tego społeczno-kulturowej rewolucji psychodelicznej, która
stała się udziałem dzieci kwiatów w roku 1969. Nie trzeba chyba przypominać jak
szeroki wachlarz postępowych działań artystycznych w dziedzinie muzyki,
literatury, grafiki, teatru, performensu i filmu rozwinął się w latach ‘70 ubiegłego
wieku przy silnym udziale zażywania środków zmieniających świadomość; pod
wspólną nazwą „psychodelik”, popychając sztukę i kulturę świata zachodu na
ścieżki, które prawdopodobnie bez tego wpływy nigdy nie zostałyby odwiedzone.
Artykuł ten ma na celu nakreślenie wiarygodnej bazy ideowo-naukowej dla
możliwych korzyści tego odrodzenia głównie w kontekście zastosowań
terapeutycznych i autoedukacyjnych. Doświadczenia współcześnie bardzo
dynamicznie rozwijającego się neo-psychoszamanizmu, kierunku badań i praktyk
terapeutycznych wspieranego coraz odważniej przez zdobycze naukowe
etnofarmakologii posłużą nam do uzasadnienia tezy: święte rośliny używane od
wieków przez uzdrowicieli w kulturach „prymitywnych” (jak również niektóre
syntetyczne substancje psychoaktywne – LSD, MDMA) mogą być nieocenionym
sojusznikiem w osiąganiu najtrudniejszego z wyzwań pedagogiki i edukacji –
samoedukacji (samokształcenia) w wymiarze rozwoju osobistego w formie
poznawania samego siebie i swych relacji ze światem zarówno materialnym, jak
i światem idei, uniwersaliów; w myśl starożytnego, arcymądrego motto: „Poznaj
samego siebie” (gr.: Gnóthi seautón).
Nie poświęcę tu zbyt wiele miejsca na stwierdzanie oczywistego: w obecnej
kulturze zachodu krucjata przeciw wszelkim środkom zmieniającym świadomość
pod politycznie poprawnym płaszczykiem „walki z zagrożeniem narkotykowym”,
jest już powszechnie przez ludzi nomen omen trzeźwo myślących uznana
za skorumpowaną i ekonomicznie oraz moralnie zdegradowaną ideę. Warto
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uświadomić sobie, że wrzucanie tradycyjnie używanych od wieków, z pożytkiem
dla społeczności, przez niemal każdą kulturę na globie substancji
psychoaktywnych pochodzenia roślinnego, służących poszerzaniu percepcji, do
jednego worka ze współcześnie podrasowanymi chemicznie substancjami
narkotycznymi służącymi odurzaniu się jest sporym nieporozumieniem
wynikającym z nieznajomości faktów naukowych, podążającej za tym
stereotypizacji tych substancji jako „złych narkotyków” oraz ulegania partykularnym
interesom ekonomiczno-politycznym. Za nieporozumienie to całe społeczeństwa
i państwa płacą olbrzymią cenę (patrz: raport Global Commission on Drug Policy,
1
z 2011). Innym ważnym argumentem rozróżniającym te dwie klasy substancji jest
to, iż te pierwsze nie powodują uzależnienia!
Jednym z ideologicznych wehikułów negatywnej stereotypizacji środków
zmieniających świadomość były ich poprzednie nazwania. Pierwsi badacze
nazywali je psychomimetykami („naśladującymi szaleństwo”), potem utarła się na
lata nazwa zbiorcza halucynogeny – co niestety zakodowało w świadomości
społecznej, jakoby substancje te zakłócały pracę mózgu do tego stopnia, że
powoduje to halucynacje – a więc „widzenie nieprawdy”. Błędność tego mniemania
staje się oczywista od lat ‘80, gdy większość badaczy zgodnie odrzuca tą nazwę
i zgadza się przydać środkom tym miano entheogenów („łączący z wewnętrzną
2
świętością / Bogiem”. Właśnie to określenie dla całej klasy środków, które od
tysiącleci uznawane były za święte „lekarstwa” przez szereg kultur aborygeńskich
oddaje w pełni jedno z najważniejszych ich pozytywnych oddziaływań.
Psycholodzy i antropolodzy orędujący za tym nowym mianem czynią to przede
wszystkim pod wpływem poddania się tradycyjnej, od lat funkcjonującej
w psychologii badań świadomości doktrynie epistemologii radykalnej W. Jamesa
oraz fenomenologii świadomości E. Husserla nakazującej im doświadczyć
osobiście tego, o czym inni zasłaniając się wymogiem „naukowej obiektywności”,
tylko mówią. Niestety nawet nauka tak ścisła, jak fizyka od stu lat wie już,
że świadomości, jak i niczego innego o tym stopniu złożoności nie da się badać
nie zanurzając się osobiście w obiekcie badań. Stosunkowo neutralnym
w ideologicznej wymowie nazwaniem jest stale popularne, przyjęte niegdyś na
Harwardzie: „psychodeliki”. Znaczy to dosłownie „objawiające umysł”. Dla jasności
– abyśmy wiedzieli o jakich dokładnie tradycyjnych substancjach tutaj mowa,
wyliczmy z jakimi substancjami roślinnymi (podajemy nazwy tradycyjne etniczne
rośliny lub mieszanki roślinnej, zaś w nawiasach uproszczona nazwa chemiczna
substancji czynnej) prowadzono od lat ‘30 badania: ayahuasca (DMT + harmina
i harmalina), peyotl (meskalina), grzyby psylocybinowe (psylocyna, psylocybina),
iboga (ibogaina), ruta (harmina, harmalina), muchomor czerwony (muskaryna,
muscymol); oraz w pełni syntetyczne: LSD i MDMA (znana pod handlową nazwą
„extasy”). Oprócz tych dwu ostatnich wszystkie one są pochodnymi występującymi
prawdopodobnie w znacznie szerszej palecie roślin i grzybów niż do tej pory
odkryto, naturalnych i prostych substancji łatwo przyswajalnych przez mózg –
fenetylaminy i tryptaminy. W większości są one inhibitorami MAO, które rozkłada

1

Wojna z narkotykami. Raport Światowej Komisji Do Spraw Polityki Narkotykowej, Czerwiec 2011,
http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp_v1/pdf/global-commission-reportpolish.pdf
2
R. Metzner (red.), Teonanacatl. Święte grzyby. Okultura. Warszawa 2013, s. 13
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serotoninę i inne neuroaktywne aminy. Stąd właśnie tak silny wpływ tych substancji
na nastrój.
Od okresu (lata ‘60), gdy rządy większości krajów, naśladując USA nałożyły
embargo na używanie, a również na badania naukowe nad tymi środkami, pomimo
tych ograniczeń wiedza naukowców na temat farmakodynamiki ich działania
i możliwych psychicznych efektów znacząco wzrosła. Do samego roku 1965
opublikowano ponad 2 tys. prac badawczych o pozytywnych skutkach terapii przy
użyciu LSD, DMT, meskaliny, psylocybiny i podobnych środków dla około 40 tys.
pacjentów, wyleczonych z PTSD, depresji, alkoholizmu, klasterowych migren,
3
zachowań kompulsywnych, a nawet schizofrenii. W trakcie współcześnie
przebiegającej „odwilży psychodelicznej” poważne instytuty i organizacje naukowe
z powodzeniem starają się o przywrócenie do łask w celach badawczych
i terapeutycznych enteogenów. Często rekrutują się ze Szwajcarii, ojczyzny
Alberta Hofmana i firmy farmaceutycznej Sandoz, którym zawdzięczamy odkrycie
LSD. Dla przykładu – z inicjatywy wiodącej ostatnio prym na tym polu organizacji
naukowej,
skupiającej
wielu
znanych
psychiatrów,
etnofarmakologów
i
psychofarmakologów
(Passie,
Doblin,
Sessa,
Metzner,
Mithoefer)
Multidyscyplinary Association for Psychodelic Studies (MAPS), odbyło się
w 2012 r. w Amsterdamie konferencja poświęcona badaniom enteogenów –
Interdyscyplinary Conference for Psychodelic Research. Inne znane ośrodki
badawcze to: SAPT – Stowarzyszenie Szwajcarskich Lekarzy Prowadzących
Terapię Psycholityczną, ECSC – Europejskie Kolegium Badań nad Świadomością,
Heffter Research Institute z Santa Fe, USA, Sophia University ulokowany w słynnej
Dolinie Krzemowej w Stanach oraz wiele, wiele innych. Całkiem więc zacne grono
badaczy potwierdza to samo, co od ponad sześćdziesięciu lat jest udziałem
przeciętnych ludzi, którzy używali, używają i będą używali środków zmieniających
świadomość, nawet jeśli oznacza to przy okazji ryzyko odurzania się (utraty lub
zawężenia kontroli i świadomości), gdyż jest to po prostu wrodzona ludzka
potrzeba.
Przejdźmy jednak do przyjrzenia się korzyściom, jakie używanie (naturalnie
przez używanie rozumiem tutaj – kontrolowane i ostrożne) enteogenów może
przynieść każdemu, kto chce spełniać się w życiu w zgodzie z postulatem
samorealizacji, transgresji, które to dążenia; jak już wiemy od wieków dzięki
mistykom i filozofom, a później dzięki psychologom nurtu humanistycznego
i transpersonalnego (Maslow, Leary, Grof, Wilber, Lilly, Pearls); wymagają
dogłębnego poznania własnej jaźni. Mając błędne przekonania na temat samego
siebie nie da się przecież właściwie i prawdziwie poznać świata zewnętrznego,
gdyż jest się narażonym na utknięcie w błędnych schematach i iluzjach
narzucanych przez dogmatycznie działające czynniki wewnętrzne i zewnętrzne
(mechanizmy obrony Ego, dogmatyczne mechanizmy struktur wiedzy w kulturze –
polityce, religii, nauce). Każdy chyba współczesny badacz enteogenów zgadza się
co do paru podstawowych twierdzeń:
1. środki enteogenne niemal od zawsze towarzyszyły istotom ludzkim;
2. środki enteogenne były i są rzeczą przynoszącą ludziom wiele korzyści;
3. środki enteogenne nie odurzają ludzi;
3

B. Sessa, O terapeutycznym zastosowaniu MDMA i innych psychodelików, „Transwizje”, 2012, nr 3,
s. 20
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4. środki enteogenne posiadają swoistą inteligencję i duszę;
5. środki enteogenne nie powinny być traktowane jako niebezpieczeństwo
dla człowieka, rodziny, społeczeństwa, państwa, zdrowia psychicznego
i fizycznego, procesów rozwoju kultury i cywilizacji, a raczej wprost
4
odwrotnie.
Jeden z najwybitniejszych współczesnych badaczy świadomości James
Fadiman na pytanie o to, czego możemy się nauczyć z doświadczeń
psychodelicznych uzyskiwanych dzięki użyciu enteogenów, stwierdza: „Gdyby
uznać to pytanie za naiwne mógłbym odpowiedzieć, że to trochę tak, jakby osoba
5
niepiśmienna zapytała bibliotekarza, czego może nauczyć się w bibliotece”.
Powracając do kwestii głębokiej zasadności nazwy enteogeny warto
przytoczyć rezultaty słynnego Harwardzkiego eksperymentu „Wielkopiątkowego”
przeprowadzonego przez W. Pahnke pod okiem T. Leary`ego. W eksperymencie
tym psycholog religii postarał się udowodnić, że zażycie w kontrolowanych, lecz
sprzyjających warunkach („setting” – czyli sprzyjające środowisko jest jednym
z trzech, niezbędnych czynników, obok nastawienia psychicznego i właściwej
dawki środka enteogennego, dla zajścia pozytywnego „tripu”) z podwójnie ślepą
próbą – psylocybiny; środka enteogennego pochodzącego z grzybów, zażywanego
tradycyjnie przez Indian w środkowej i południowej Ameryce; może doprowadzić
do doświadczenie analogicznego, jak opisywane ścisłymi kryteriami doświadczenie
mistyczne. W rezultacie eksperymentu okazało się, że osoby, które zażyły
psylocybinę w odróżnieniu od tych, które zażyły jedynie placebo, lub kwas
nikotynowy (powodujący jedynie pobudzenie) uzyskały znacząco wyższe wyniki
w każdym (oprócz jednej) z subiektywnie ocenianych dziewięciu kategorii
6
doświadczenia
mistycznego.
Rezultat
ten
potwierdził
w
rygorze
eksperymentalnym uznawanym obecnie za standard w medycynie (evidence
based medicine), to co badacze enteogenów wiedzieli już od lat ‘50; że enteogeny
mogą być odpowiedzialne za wiele doświadczeń mistycznych i objawień
budujących naszą kulturę duchową i religijną; a niektórzy szczególnie ekstremalnie
(Terrence McKenna) posuwają się nawet do wysunięcia tezy, że od zarania
cywilizacji zażywanie właśnie tych środków, uzyskiwanych przez szamanów
ze świętych roślin znacząco wpłynęło na szybki rozwój inteligencji poznawczej,
emocjonalnej, społecznej i duchowej człowieka. W kwestiach bardziej
„przyziemnych”, środki te również sprawdzają się na medal. Badacze tacy
jak: Harman, Fadiman, Stolaroff, Mogar prowadzili szereg eksperymentów
nad wspomaganiem przez środki rozszerzające świadomość twórczości
w rozwiązywaniu praktycznych problemów naukowych z dziedziny inżynierii, fizyki,
architektury, biologii i programistyki. Badania ujawniły niezwykle obiecujące
rezultaty (np.: Badanie dr Harmana 1965r. – z 44 problemów tylko 4 pozostały
7
nierozwiązane). „Steve Jobs także wyznał, że LSD rozbudziło jego moce twórcze”
4

C. Beb, Dlaczego powinniśmy przestać się bać środków zmieniających świadomość, czyli krótka
opowieść o społecznym statusie halucynogenów, http://magivanga.wordpress.com/2012/04/09/
dlaczego-powinnismy-przestac-sie-bac-srodkow-zmieniajacych-swiadomosc-czyli-krotka-opowiesc-ospolecznym-statusie-halucynogenow/, (pobrano 26.08.2013 r.)
5
J. Fadiman, wywiad M. Lorenca O doświadczeniu psychodelicznym, „Transwizje”, 2012, nr 3, s. 4
6
D. Darling, R. Doblin, R. Metzner, Eksperymentalny mistycyzm i zmiana zachowań więźniów: dwa
klasyczne badania harwardzkiego projektu psylocybinowego. (w:) R. Metzner (red.), Teonanacatl.
Święte grzyby. Okultura, Warszawa, 2013, s. 153
7
J. Fadiman, Nadzieje związane z badaniami nad psychodelikami, „Transwizje”, 2012, nr 3, s. 13
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– wyznaje, wymieniając liczne nadzieje na twórcze zastosowania enteogenów
8
James Fadiman.
Wśród pozytywnych efektów w szeroko rozumianej psychoterapii
i wspomaganiu terapii oraz rozwoju osobistego, badacze wymieniają następujące
efekty wspomagające zarówno terapię indywidualną, mieszaną z terapia
grupową: ułatwianie introspekcji (wglądów w mechanizmy nieświadome –
zwłaszcza pożądane w leczeniu nerwic), ułatwianie oswajania negatywnych emocji
(tak ważne w leczeniu traum i PTSD) ułatwianie odstawiania uzależnień od
alkoholu i twardych narkotyków, skuteczne zwalczanie lęków u pacjentów
9
terminalnie chorych (np. rak), itd.
Określiwszy już możliwe pozytywne zastosowania enteogenów w tak
konkretnych dziedzinach, jak wspomaganie procesu twórczego w naukach ścisłych
i inżynierii, wspomaganie procesu psychoterapii i leczenia chorób terminalnych
i opieki paliatywnej, wróćmy do naszkicowania szans, jakie dają enteogeny dla
szeroko rozumianego procesu poznawania siebie.
James Fadiman za najważniejsze zbawienne działania enteogenów
na doświadczenie psychiczne, uważa: ułatwianie psychologicznych wglądów,
poprawa obrazu własnej osoby, zwiększenie poczucia bliskości z innymi ludźmi,
zwiększenie poczucia bliskości (i wzrost szacunku) ze światem przyrody,
10
zwiększenie poczucia bliskości z Bogiem / Istotą Najwyższą / Uniwersum.
Ludwig, Dobkin i de Rios wymieniają następujące wspólne elementy
konstytuujące doświadczenie mistyczne / psychodeliczne, również takie wywołane
enteogenami:
1. zmiana sposobu myślenia / schematów pojęciowych (zwłaszcza
dotyczących Ja oraz kwestii uniwersalnych),
2. odmienne poczucie czasu – zawieszenie w teraz, bezczasowości lub inne
wariacje,
3. utrata poczucia wewnętrznej kontroli, która daje szansę na przekroczenie
lęku i wtórne odzyskanie zdrowej proporcji poczucia kontroli,
4. zmiany w wyrażaniu uczuć – euforia lub rozpacz,
5. zmiany w obrazie ciała – depersonalizacja, stapianie się z innymi, Innym
(ekstaza),
6. zmiana percepcji – synestezje, nadwrażliwość percepcji, postrzeganie
pozazmysłowe;
mogące
objawiać
zawartość
podświadomości
i oczekiwania kulturowe oraz myślenie życzeniowe,
7. zmiany sensu lub znaczenia w obszarze przekonań o: świecie, życiu, Ja,
śmierci, Bogu – pomiędzy ułudą a mądrością / objawieniem,
8. poczucie niemożności wysłowienia,
9. uczucie odmłodzenia / odrodzenia,
10. hipersugestywność – możliwa do wykorzystania psychoterapeutycznego
11
podobnie jak stan hipnozy.

8

Ibidem, s. 13
T. Passie, Historia stosowania psylocybiny w psychoterapii, (w:) R. Metzner (red.), Teonanacatl.
Święte grzyby. Okultura, Warszawa, 2013, s. 121-128
10
J. Fadiman, wywiad M. Lorenca O doświadczeniu psychodelicznym, „Transwizje”, 2012, nr 3, s. 4-5
11
C. Grob, Psychologia ayahuaski, (w:) R. Metzner (red.) Ayahuasca. Święte pnącze duchów, Okultura.
Warszawa, 2010, s. 91-92
9
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Warto zauważyć, że kryteria te są w większej mierze tożsame
z charakterystyką stanu mistycznego podaną przez Maslowa. Należy z całą mocą
podkreślić, że wszystkie one mogą skierować się w stronę negatywną lub
pozytywną w pojedynczym doświadczeniu, jednak na dłuższą metę, zwłaszcza
przy odpowiednim wsparciu i prowadzeniu trenera / terapeuty lub szamana
(analiza doświadczeń), nawet jeśli negatywne doświadczenia powodują
kryzys osobowości – kryzys ten jest niezwykle rozwojowy i można go łatwo
i szybko (czasami nawet podczas jednej sesji!) przejść w stronę transgresji
do wyższego poziomu świadomości, większej dojrzałości emocjonalnej oraz
lepszego przystosowania do życia doczesnego i wiecznego. Dodać należy, że
w doświadczeniu psychodelicznym często pojawia się motyw przeżycia własnego
unicestwienia, objawianego, odczuwanego jako śmierć ciała, lub / i destrukcja Ego.
Temat ten pojawia się najczęściej poprzez wizję bycia pożeranym przez zwierzęta,
bądź pochłanianym przez inne elementy natury przy jednoczesnej szybkiej
zamianie początkowo odczuwanego lęku na euforię / ekstazę. Stąd upatruje się
(i udowodniono już) pozytywne działanie takiego typu terapii dla chorych
terminalnie – doświadczenie psychodeliczne skutecznie wyłącza lęk przed
śmiercią. Ogromna większość badaczy zgadza się następującym: trauma „złego
tripu” w przyjaznych, kontrolowanych przez doświadczonego „psychonautę”
warunkach łatwo (znacznie łatwiej niż w klasycznej psychoterapii, co zajęłoby
niejednokrotnie miesiące) właśnie poprzez skonfrontowanie się z doświadczeniami
granicznymi i „powrót do żywych” w towarzyszeniu odczuć euforycznych, bardzo
łatwo zamienia się w czynnik tak mocno wyzwalający, powodujący pozytywną
transgresję osobowości. Nie spotkano się jeszcze chyba z innym wolicjonalnie
i celowo wywołanym doświadczeniem życiowym, które miałoby tak uniwersalnie
beneficjalne działanie na psychikę ludzką. Rick Strassman, badający niesamowite
rezultaty zażywania ayahuaski, pisze: „Aż trudno uwierzyć, że tak prosta
substancja chemiczna [...] może umożliwić nam dostęp do tak szerokiego
wachlarza doświadczeń – od tych najmniej dramatycznych do najbardziej
niewiarygodnych i wstrząsających. Od psychologicznych wglądów do spotkań
z obcymi. Od skrajnego przerażenia do najczystszej rozkoszy. Wywołuje
doświadczenia z pogranicza śmierci oraz ponowne narodziny. Prowadzi do
oświecenia. Wszystko to za sprawą występującego w naturze, chemicznego
kuzyna
serotoniny
będącej
jednym
z
najbardziej
podstawowych
12
neuroprzekaźników”.
Nawiasem mówiąc etnobotanicy i biochemicy badający mechanizm
neurochemicznego wpływy ayahuaski są niepomiernie zdumieni tym, jak indianie
amazońscy setki lat temu mogliby „metoda prób i błędów”?; wpaść na to, że tylko
połączenie dwu niejadalnych i niesmacznych roślin (Chakruny i Ayahuaski;
poprzez połączenie DMT i inhibitora enzymu MAO, który w żołądku natychmiast by
ją strawił, unieczynniając) zapewnia wielogodzinny efekt psychodeliczny niezbędny
do przeprowadzenia rytuałów szeroko rozumianego uzdrawiania. Domyślają się
w tym niesamowitym zbiegu okoliczności jednego z przekonujących dowodów
na antropiczną zasadę ewolucji, swoistego Palca Boga, wspierającego wiarę
i nadzieje znaku, że Natura dba o nas i prowadzi nas ku uniesieniom do Świata
Ducha.
12

R. Strassman, DMT. Molekuła duszy. Warszawa 2011, s. 313
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Streszczenie
Artykuł przedstawia fakty świadczące o renesansie badań nad środkami
naturalnymi zmieniającymi świadomość, zwanymi niegdyś psychodelikami
a obecnie – enteogenami. Krytycznie dyskutuje z zasadnością utrzymywania
prawnego zakazu używania tych środków. Następnie omawiane są rozliczne
korzyści w wymiarze psychorozwojowym jednostek oraz w badaniach nad
świadomością, jakie może przymieść badanie działania enteogenów prowadzone
w odpowiedzialny sposób w kontrolowanych warunkach.
Summary
The article presents facts about renaissance of research on consciousness
changing natural substances, formerly called psychedelics and now – enteogenes.
Critically discusses the advisability of maintaining a legal ban on the use of these
substances. Then presents many benefits for self – development and self –
actualization of human being and in the study of consciousness, which research on
the entheogens effects, conducted in a responsible manner under controlled
conditions can bring.
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Stefan SZAŁACH
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
KSZTAŁCENIE MŁODZIEŻY NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA –
WYBRANE ASPEKTY
Aktualnie prowadzone dyskusje obejmują również tematykę bezpieczeństwa,
która nierozłącznie związana jest z procesami funkcjonowania społeczeństwa
w kraju i na świecie. Współczesne bezpieczeństwo Polski warunkowane jest przez
procesy polityczne, gospodarcze, informacyjne zachodzące na całym świecie.
Na początku XXI wieku, w dobie rewolucji technologicznej, należy myśleć
o państwie nie tyle w kategoriach wojny, lecz w kategoriach pokoju, gospodarki,
demografii czy właśnie edukacji.
Bezpieczeństwo jest wartością najważniejszą, jeśli chodzi o egzystencję
każdego człowieka, i można zaryzykować twierdzenie, że jako podstawowe dobro
powinno być przedmiotem najwyższej uwagi w zarządzaniu na każdym szczeblu.
W polskim systemie obronności zadania ochrony ludności spoczywają na wielu
ośrodkach i strukturach władzy oraz administracji, a więc i na samorządach
odpowiedzialnych również za współfinansowanie oświaty. Przygotowanie do
wykonywania tychże zadań przebiega w ramach kształcenia młodzieży na rzecz
bezpieczeństwa w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i liceach, w tym
szczególnie profilowanych wojskowo. Według J. Świniarskiego „…bezpieczeństwo
jest podstawową wartością dla jednostki i zbiorowości społecznej. Bezpieczeństwo
jest potrzebą motywującą do działania i warunkuje rozwój wszystkich grup
1
społecznych”.
Zdaniem R. Jakubczak i J. Marczak udział społeczeństwa w obronie wartości
narodowych winien obejmować:
1. Stałą i systematyczną edukację obronną w szkołach, uczelniach,
w proobronnych organizacjach pozarządowych oraz w wojsku.
2. Wychowanie patriotyczno–obronne młodzieży.
3. Uczestnictwo w kształtowaniu polityki obronnej na wszystkich szczeblach
struktury władzy.
4. Samoobronę jako powszechną formę obrony narodowej polegającą na
samorzutnym organizowaniu się ludzi w miejscu zamieszkania dla
przeciwstawienia się zagrożeniom życia i zdrowia, mienia i środowiska,
wynikającym z działalności człowieka.
5. Uczestnictwo w pozarządowych strukturach obrony narodowej.
6. Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony narodowej.
7. Finansowanie wydatków obronnych w ramach podatków, składek na
fundacje obronne.
8. Pielęgnowanie i popularyzowanie polskich tradycji obronnych.
2
9. Ochronę środowiska naturalnego.
1

2

J. Świniarski, Ekonomia wojenna i ekonomia pokojowa w systemie ogólnej teorii bezpieczeństwa, (w:)
Ekonomika wojskowa i logistyka wojskowa – podobieństwa i różnice. Materiały z sympozjum. AON.
Warszawa 1998
R. Jakubczak, J. Marczak (red.), Podstawy bezpieczeństwa Polski w erze globalizacji. AON.
Warszawa 2008, s. 107
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Wśród wielu zadań edukacyjnych w klasach profilowanych wojskowo – na
przykładzie Liceum Ogólnokształcącego należącego do Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Tychowie - należy wymienić przygotowanie młodych ludzi
w wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające sprawne działanie
w sytuacjach wystąpienia zagrożeń życia i zdrowia.
3
Współczesna teoria kształcenia według W. Okonia wiąże je z rozwojem całej
osobowości poprzez system działań umożliwiający uczącemu/uczącym się:
poznanie świata;
przygotowanie się do zmieniania świata poprzez rozwój fizyczny
i umysłowy;
ukształtowanie indywidualnej osobowości poprzez rozwój twórczych
postaw oraz osobistego stosunku do wartości.
Zatem kształcenie obejmuje nie tylko sferę intelektualną, ale i emocjonalną
oraz działania praktyczne.
1. Bezpieczeństwo człowieka
Zmiany ustrojowe, społeczne oraz proces globalizacji przyczyniły się do
zmiany terminu bezpieczeństwa, które przeszło swego rodzaju ewolucję od
bezpieczeństwa opartego na państwie do bezpieczeństwa pojedynczego
obywatela.
Zdaniem Michała Brzezińskiego takie dodatnie spojrzenie na problem
bezpieczeństwa powoduje jego otwarcie i wymusza dalsze studia. „Zamiast
wąskiego i zamkniętego oglądu proponuje spojrzenie szerokie, opierające się na
następującym założeniu: życie nie polega tylko na samym istnieniu, lecz przede
wszystkim na rozwoju, oznaczającym realizację określonych celów, nadającym
4
życiu wartość, uzasadniającym potrzebę istnienia”. Idąc dalej za M. Brzezińskim,
który zebrał w swojej pracy myśli wielu naukowców i przedstawił je w następującej
formie. „Powszechnie podkreśla się, że bezpieczeństwo jest potrzebą motywującą
do działania, która ma znaczenie podstawowe – pierwotne, elementarne,
egzystencjalne, naczelne. Warunkuje istnienie i rozwój człowieka oraz wszystkich
grup społecznych. Jej niezaspokojenie powoduje niepokój, destabilizuje tożsamość
5
i funkcjonowanie.” Ciekawej syntezy postrzegania bezpieczeństwa dokonał
w formie tabeli C. Rutkowski.
Tabela nr 1: Stare i nowe wyzwania – problemy bezpieczeństwa.
WCZORAJ, DZIŚ
zagrożenia MILITARNE
PRZEWIDYWALNOŚĆ
destrukcja LUDZI
MASOWOŚĆ działań
SYMETRIA
CIĄGŁOŚĆ procesów, działań
forma podstawowa: OBRONA
3

6

DZIŚ, JUTRO
zagrożenia POZAMILITARNE
NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ
destrukcja SYSTEMÓW
SELEKTYWNOŚĆ działań
ASYMETRIA
TURBULENCYJNOŚĆ
forma podstawowa: OCHRONA

W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2004, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 200
M. Brzeziński, Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Dom wyd. ELIPSA, Warszawa 2009, s. 28
5
Ibidem, s. 29
6
P. Sienkiewicz [red.], Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, Bezpieczeństwo 2010, Tom I,
Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2010, s. 144
4
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WCZORAJ, DZIŚ
REAGOWANIE, ODPOWIEDZI
podmioty PAŃSTWOWE
motywy POLITYCZNE
czynnik rażenia: MATERIA
główny realizator: SIŁY ZBROJNE

DZIŚ, JUTRO
KSZTAŁTOWANIE, KREACJA
POZAPAŃSTWOWE
motywy EKONOMICZNE
czynnik rażenia: ENERGIA
główny realizator: SIŁY CYWILNE

J. Kukułka wysuwa postulat „… że jeżeli bezpieczeństwo państwa oznacza
pewność przetrwania, posiadania i rozwoju państwa wśród innych państw, to nie
wolno zawężać go do aspektów wojskowych, które tworzą tylko jedno z zagrożeń
7
bezpieczeństwa i pokoju międzynarodowego.”
Dlatego człowiek, aby zapewnić trwanie i przetrwanie samego siebie,
systemu, czy społeczeństwa, którego jest przedstawicielem musi podejmować
działania w wielu dziedzinach życia zwiększające te szanse. Ponadto musi
podejmować trud doskonalenia społecznych form tej działalności.
2. Współczesne zagrożenia
Każdy tworzony czy funkcjonujący system bezpieczeństwa nakierowany jest
na ograniczanie obaw ludzkich przed tym co niesie przyszłość. Jednak, pomimo
podejmowanych trudów można postawić tezę, że zapewnienie całkowitego
bezpieczeństwa jest niemożliwe. Dynamiczne zmiany zachodzące w sferach życia
człowieka (polityka, cywilizacja techniczna oraz odkrycia naukowe) implikują
zwiększenie znaczenia problemu bezpieczeństwa. Świat współczesny jawi się nam
jako obszar nieograniczonych wprost możliwości kreowania modeli życia
jednostkowego i społecznego. Jest to świat rozwiniętej techniki i komunikacji, świat
ofert, które są każdemu powszechnie dostępne (mass media, Internet, podróże).
Można uznać, że jest to świat wielkich możliwości, które jednak mogą nieść ze
sobą wielkie zagrożenia. Wokół siebie funkcjonują różni ludzie z różnymi
aspiracjami, poglądami i filozofią życia. Zdaniem Z. Baumana „Ten fascynujący
świat różnorodności i możliwości potrafi być jednak zarazem światem
bezwzględnym i okrutnym, rodzącym poczucie zagrożenia czy niebezpieczeństwa.
Często opiera się na regułach ekonomii pieniądza, wymusza dążenie do sukcesu
drogą rywalizacji, kreuje społeczny podział na wygranych i przegranych, kreuje on
wreszcie atomizację społeczną, wzajemną obojętność i nie do końca zrozumiałą –
8
brutalność i agresję.”
O ile zagrożenia czasu „W” będą działaniami zaplanowanymi, to
w charakterze zagrożeń czasu „P” należy dopatrywać się niekiedy przypadkowości
wynikających z błędów ludzkich. Nasze możliwości w przewidywalności
wystąpienia zagrożeń powinny polegać na umiejętności wykorzystania
doświadczeń i wyciąganie wniosków z przesłanek.
Zdecydowana większość naukowców i publicystów jako największe
zagrożenia wpływające na bezpieczeństwo uznaje:
przestępczość zorganizowaną;
terroryzm;
7

J. Kukułka, Politologiczne podejście do pokoju, (w:) J. Świniarski, O naturze bezpieczeństwa…,
op. cit., s. 172
8
Z. Bauman, Społeczeństwo w stanie oblężenia, (w:) M. Rybakowski (red.), Bezpieczeństwo człowieka,
konteksty i dylematy, UZ. Zielona Góra, s. 99
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zagrożenia cybernetyczne;
nacjonalizmy i konflikty etniczne;
zagrożenia ekologiczne;
9
zagrożenia ekonomiczne.
3. Edukacja dla bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo jest problemem ponadczasowym, który dotyczy nas wszystkich
zarówno pojedynczego człowieka, jak i całego społeczeństwa, wymagających
rozwiązań systemowych. Zdaniem Kazimierza Żegnałka „…zależy ono przede
wszystkim od odpowiednio zorganizowanej i prowadzonej działalności
10
edukacyjnej.” Procesowi edukacyjnemu z założenia poddawane jest młode
pokolenie określane mianem przyszłości narodu.
Systematyczne i zrównoważone kształcenie dzieci i młodzieży procentuje,
pozwalając jednocześnie zapobiegać zagrożeniom i minimalizować koszty walki
z ich skutkami.
Któż zatem lepiej przygotuje rzeszę ludzi sprawnie działających w zakresie
niwelowania i przeciwdziałania wszelakim zagrożeniom, jak nie szkoła. Zasadnym
staje się stwierdzenie Bogdana Suchodolskiego iż, „Intelektualne dojrzewanie
młodzieży” powinno dokonywać się poprzez „współdziałanie zdyscyplinowanego
zdobywania wiedzy o faktach i prawach z żywiołowym doświadczeniem
11
rzeczywistości przez „obserwacyjny” kontakt z nią i przez własne działanie,”
ponadto „… charakteryzując główne zadania stojące przed wychowaniem młodego
pokolenia, określa, co składa się na wychowanie patriotyczne zarówno w sensie
12
przywiązania do ojczyzny, jak i gotowości do jej obrony.”
We współczesnej polskiej szkole są podejmowane działania w zakresie
kształcenia i wychowania na rzecz bezpieczeństwa, które stanowią integralną
część systemu edukacji.
Zdaniem A. Milerskiego i B. Śliwerskiego, „edukacja to ogół oddziaływań
między generacyjnych służących formowaniu całokształtu zdolności życiowych
człowieka (...) czyniących z niego istotę dojrzałą świadomie realizującą się,
„zadomowioną” w danej kulturze, zdolną do konstruktywnej krytyki i refleksyjnej
13
afirmacji”. Natomiast W. Okoń określa, że „edukacja to ogół procesów, których
celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży – stosownie do
14
panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych”.
Definicja M. Kucharskiego bardziej precyzującą dziedzinę edukacji w zakresie
bezpieczeństwa, to edukacja obronna przedstawiana jako „ogół procesów
oświatowo-wychowawczych, realizowanych głównie przez rodzinę, szkołę, wojsko,
kościoły,
środki
masowego
komunikowania,
organizacje
społeczne
i stowarzyszenia, zakłady pracy oraz specjalnie powołane instytucje,

9

P. Sienkiewicz (red.), Metodologia badań bezpieczeństwa…, op. cit., s. 144
K. Żegnałek, Dydaktyka obronna. Warszawa 2001, s. 11
B. Suchodolski (w:) Z. Krzysztoszek, Wychowanie społeczne, PZWS. Warszawa 1964, s. 13
12
B. Suchodolski (w:) S. Mazur (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa, Materiały międzynarodowej
konferencji naukowej. Katowice 2006, s. 26
13
B. Milerski, B. Śliwerski (red.): Leksykon PWN, Pedagogika. Warszawa 2000
14
W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 1996
10
11
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ukierunkowanych na kształtowanie systemu wartości i upowszechnianie
15
wiadomości ważnych dla bezpieczeństwa kraju.”
Edukacja obronna obejmuje w swoim zakresie zagadnienia związane
z elementami systemów militarnych, policyjnych czy ratowniczych. Jednak proces
kształcenia na rzecz bezpieczeństwa, który oprócz kształtowania umiejętności
samoobrony i obrony powinien przyczyniać się do formowania również takich
ważnych cech jak: humanizm, szybkie i samodzielne podejmowanie decyzji,
udzielanie pomocy innym i sobie. Realizacja tych działań powinna być
skorelowana z wartościami przekazywanymi podczas zajęć z innych
16
przedmiotów.
Szeroko pojęta działalność wychowawcza jest oparta na postawach
patriotycznych, silnego poczucia obywatelskiego, opartego na wartościach
moralnych, służących obronie zdrowego stylu życia i dbaniu o własne środowisko
i otoczenie. Edukacja oparta na takich zamierzeniach ma zadanie łączyć wysiłki
pedagogiczne nauczycieli różnych przedmiotów w jeden zasadniczy – wykształcić
absolwenta, który będzie gotów do przeciwdziałania zagrożeniom i niwelowaniu ich
negatywnych skutków.
System oświaty stara się obecnie dostosować swoje działania do potrzeb
wynikających z funkcjonowania w realnym świecie. Kształcenie społeczeństwa
w zakresie bezpieczeństwa jest planowane i realizowane na różnych szczeblach
systemu edukacji, jak i poza nim. Jednak, główny wysiłek powinien być zwrócony
ku młodszemu pokoleniu. Gdyż dzisiejsza młodzież będzie kreowała stosunki
społeczne, a prezentowane przez nią wartości i sposoby myślenia wpływać będą
na ich zachowanie w dorosłym życiu.
System oświaty w zakresie kształtowania bezpieczeństwa dokonał przez
ostatnie lata wielu przemian chociażby to, iż żadna instytucja państwowa nie ma
monopolu na bezpieczeństwo, a ono najbardziej zależne jest od naszych
postępowań. Podnoszenie tej świadomości jest jednym z głównych zadań oświaty
w zakresie budowania bezpieczeństwa.
W systemie oświatowym dokonały się zmiany w celach, treściach
i przedmiotach nauczania podejmujących treści walki z zagrożeniami. Obecnie do
polskiego systemu oświatowego wprowadzono nowy przedmiot „Edukacja dla
bezpieczeństwa” (od września 2012r.). W I etapie kształcenie na rzecz
bezpieczeństwa w klasach I-III szkół podstawowych jest oparte na kształceniu
zintegrowanym rozbudowanym o elementy bezpieczeństwa i ratownictwa.
Natomiast w II etapie, w klasach IV-VI wprowadzono programy wychowawcze
oparte na elementach wychowania prozdrowotnego. W gimnazjum realizowany
jest III etap „Edukacja obronna” i IV etap (klasy ponadgimnazjalne I-III) „Edukacja
dla bezpieczeństwa”.
Strukturę edukacji dla bezpieczeństwa w obecnym systemie oświaty ujęto
w tabeli.

15
16

M. Kucharski, Edukacja obronna. Warszawa 2002, s. 89
J. Kunikowski, Edukacja obronna czy edukacja dla bezpieczeństwa, „Myśl Wojskowa” nr 4/2006,
s. 117-118
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Tabela nr 1: Struktura kształcenia na rzecz bezpieczeństwa w systemie oświaty.
FORMA
KSZTAŁCENIA

TREŚCI
KSZTAŁCENIA

ZAKRES
GODZIN

ETAP I
Klasy
I - III

Kształcenie
zintegrowane

Elementy
bezpieczeństwa
i ratownictwo

– 16
godzin

ETAP II
Klasy
IV - VI

Programy
wychowawcze

ETAPY EDUKACYJNE

SZKOŁA
PODSTAWOWA

GIMNAZJUM

SZKOŁY
PONADGIMNAZJALNE

17

Elementy
wychowania
prozdrowotnego,
bezpieczeństwa
i ratownictwa

ETAP III
Klasy
I - III

Kształcenie
przedmiotowe:
Edukacja dla
bezpieczeństwa

Ścieżka edukacyjna
„Edukacja obronna”

ETAP IV
Klasy
I - III

Kształcenie
przedmiotowe:
Przysposobienie
obronne

Przysposobienie
obronne / w 2012 r
zmieniono na
Edukację dla
bezpieczeństwa jako
kontynuacja III Etapu
Gimnazj.

– 22
godziny

– 38
godzin

– 76
godzin

UWAGA: Na wszystkich etapach zalecana jest szeroko rozumiana
współpraca, oparta na współdziałaniu i profesjonalnej pomocy szkołom którą
udzielają: Państwowa Straż Pożarna, Policja, Wojsko, PCK, służba zdrowia,
organizacje społeczne.
Obecny system oświatowy w zakresie działalności na rzecz bezpieczeństwa
zakłada, że efektem przeobrażeń w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa wśród
dzieci i młodzieży powinno być ich przygotowanie do przeciwdziałania
zagrożeniom/cywilizacyjnym i militarnym/ oraz umiejętnego minimalizowania ich
skutków.
Uogólniając rozważania o bezpieczeństwie człowieka wnieść można, że:
1. Człowiek, aby zapewnić trwanie i przetrwanie samego siebie czy systemu,
społeczeństwa, którego jest przedstawicielem musi podejmować działania
na rzecz bezpieczeństwa w wielu dziedzinach życia zwiększające te
szanse.
2. Bezpieczeństwo powinniśmy rozpatrywać jako wartość ogólnoludzką, ale
i wspólnotową, zapewniającą przetrwanie każdego człowieka, jak i jego
świata.

17

T. Siuda (red.), Kształcenie i wychowanie młodzieży na rzecz bezpieczeństwa, Poradnik dla
dyrektorów szkół i nauczycieli, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „ADAM”. Warszawa 2008, s. 41
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3. Kształcenie społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa jest planowane
i realizowane na różnych szczeblach systemu edukacji, jak i poza nim.
4. Podnoszenie świadomości, że brak zagrożeń jest najbardziej zależny
od naszych postępowań staje się jednym z głównych zadań oświaty
w zakresie budowania bezpieczeństwa.
5. Na wszystkich poziomach kształcenia na rzecz bezpieczeństwa
zalecana jest szeroko rozumiana współpraca oparta na współdziałaniu
i profesjonalnej pomocy szkołom udzielana przez Państwową Straż
Pożarną, Policję, Wojsko, PCK, służbę zdrowia, organizacje społeczne.
6. Warunkiem niezbędnym do poczucia bezpieczeństwa ucznia w szkole są
właściwie budowane relacje pomiędzy podmiotami edukacji szkolnej.
4. Jak powstawały szkoły profilowane wojskowo
Ludzkie istnienie jest zależne od wielu czynników o charakterze społecznym
i przyrodniczym, a rozwój cywilizacyjny powoduje, że zagrożenia pojawiają się
niemal w każdej dziedzinie. Zatem wprowadzanie elementów kształcenia na rzecz
bezpieczeństwa na każdym etapie edukacji należy uznać za priorytetowe.
Szczególnym
przykładem
takiej
działalności
edukacyjnej
było
przeprowadzenie eksperymentu pedagogicznego dwóch ministerstw: obrony
narodowej i edukacji w roku 1998, polegającego na utworzeniu klas o profilu
przysposobienia wojskowego. „Jego celem było wypracowanie nowego,
racjonalnego systemu szkolenia obronnego młodzieży, pozwalającego na
pozyskanie dla Sił Zbrojnych przysposobionych wojskowo absolwentów szkół
ponadpodstawowych. Idea eksperymentu była ściśle związana z ówczesną
18
koncepcją dynamicznego rozwoju wojsk Obrony Terytorialnej.”
Zdaniem wielu jej obserwatorów między innymi M. Kloczkowskiego który,
twierdził że: „Analiza zebranych opinii i wyników badań socjologicznych wykazała,
że eksperyment wykazał słuszność podejmowanych starań w zakresie
spożytkowania zapału i chęci młodzieży do podejmowania trudu i czynnego
uczestnictwa w przyswajaniu wiedzy i umiejętności zachowania się w sytuacjach
kryzysowych, sprzyjał formowaniu postaw obywatelskich oraz systemu wartości
odnoszących się do zagadnień szeroko rozumianej obronności. Należy stwierdzić,
że eksperyment ten był ciekawym i pouczającym doświadczeniem pedagogicznym.
Poszerzając ofertę edukacyjną, pozwolił znacznej grupie młodzieży realizować
swoje zainteresowania problematyką obronną, jednocześnie kształtując postawy
odpowiedzialności obywatelskiej. W trakcie eksperymentu kształtował się żywy
i prężny ruch społeczny na rzecz promocji wojska, obronności i bezpieczeństwa
powszechnego, dający młodzieży okazję do poszerzenia wiedzy oraz
kształtowania wielce przydatnych - jak się okazało - umiejętności w tym zakresie.
Doświadczenia związane z przygotowaniem społeczeństwa do skutecznego
radzenia sobie w sytuacji zagrożenia, np. powodzią, pożarami, katastrofami
ekologicznymi, wypadkami komunikacyjnymi oraz terroryzmem potwierdzają, że
19
edukacja w tej dziedzinie powinna mieć charakter powszechny.”
18

M. Kaliński, Ochotnicze szkolenie wojskowe młodzieży szkolnej i akademickiej u progu XXI wieku.
(w:) M. Kaliński, J. Tomiło (red.): Vademecum dydaktyczno-wychowawcze, cz. 5. Warszawa 2000,
s. 183-184
19
Por. M. Kloczkowski, Efektywność eksperymentu z klasami profilowanymi wojskowo w szkołach
ponadgimnazjalnych. WBBS. Warszawa 2003
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Pomimo zakończenia eksperymentu z klasami profilowanymi wojskowo,
proces edukacji wojskowej w systemie oświaty nie zakończył się lecz nabrał
20
charakteru proobronnego, a szkoły widząc duże zainteresowanie
rodziców
i młodzieży tym kierunkiem edukacji tworzyły w swoich placówkach takie profile.
Jedną z takich szkół jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych /ZSP/ im. prof.
Radomskiego w Tychowie.
5. Cel i problem główny oraz kilka wybranych wyników badań
Koszalińska Wyższa Szkoła nauk Humanistycznych przeprowadziła badania
(na przełomie 2011/2012), których głównym celem było określenie poziomu
przygotowania uczniów w zakresie wykorzystania wiedzy i umiejętności
niezbędnych do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń.
Określenie powyższego celu umożliwiło sformułowanie głównego problemu
badawczego: w jakim zakresie ZSzP w Tychowie wyposaża uczniów w wiadomości
i umiejętności umożliwiające im skuteczne przeciwdziałanie i reagowanie
w sytuacjach wystąpienia zagrożeń?
Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego i monografii pedagogicznej.
Badaniami objęto 120 osób, w tym 36 uczniów, 66 absolwentów i 18 nauczycieli.
Kilka wybranych wyników z badań:
I. Uczniowie:
1. W przypadku zagrożenia w szkole poinformowałbym (podaj w kolejności rang
od 1-4):
a) wychowawcę klasy
98%
b) rodziców
90%
c) pedagoga
82%
d) dyrektora
30%
2. Jakie widzisz współczesne główne zagrożenia dla bezpieczeństwa (rangi
1-3):
a) terroryzm
90%
b) klęski żywiołowe
88%
c) wojna
66%
3. Jakie masz obawy przed udzielaniem pomocy poszkodowanym:
a) boję się, że zaszkodzę
21%
b) nie wiem, czy potrafię
3%
c) boję się odpowiedzialności
2%
II. Uczniowie i absolwenci:
4. Jak ocenia Pan/i poziom wiadomości i umiejętności nabytych w szkole
w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom:
a) bdb
15% absolwentów i 12% uczniów,
b) db
55% absolwentów i 46% uczniów,
c) dst
30% absolwentów i 42% uczniów.

20

W świetle badań społecznych prowadzonych pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku
ponad 20% młodzieży szkolnej deklarowało zainteresowanie tą problematyką (w:) MON, Eksperyment
z klasami profilowanymi wojskowo, Warszawa 2002 r.
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5. Czy w przypadku potrzeby udzieliłby Pan/i pomocy osobom poszkodowanym:
a) tak
95% absolwentów i 82% uczniów,
b) nie
4% absolwentów i 6% uczniów,
c) pozostali
nie mam zdania.
6. Czy uważa Pan/i, że stosunek (proporcja) zajęć teoretycznych do praktycznych
w kształceniu na rzecz bezpieczeństwa jest:
a) właściwy
38% absolwentów i 36% uczniów,
b) zbyt dużo zajęć teoretycznych
45% absolwentów i 46% uczniów,
c) zbyt mało zajęć teoretycznych
15% absolwentów i 16% uczniów,
d) reszta
nie mam zdania.
7. Jak ocenia Pan/i poziom wymagań przez nauczycieli w zakresie wiedzy
i umiejętności dotyczących bezpieczeństwa:
a) wysoki 36% absolwentów i 44% uczniów,
b) średni
50% absolwentów i 46% uczniów,
c) niski
4% absolwentów i 2% uczniów,
d) reszta
nie mam zdania.
8. Co należy zmienić w programie nauczania, aby poprawić poziom kształcenia na
rzecz bezpieczeństwa:
a) więcej zajęć praktycznych
- 38% absolwenci
i 32% uczniowie
b) więcej zajęć z wojskiem, policją, strażą pożarną
- 24% absolwenci
i 28% uczniowie
c) więcej zajęć z pomocy przedmedycznej
- 18% absolwenci
i 26% uczniowie
d) więcej zajęć z samoobrony
- 5% absolwenci
i 10% uczniowie
Wnioski ogólne z badań
Z przeprowadzonej analizy zebranego materiału badawczego wynikają
następujące wnioski:
1. W przedmiocie „Edukacja dla bezpieczeństwa” - w zakresie doskonalenia
programu nauczania - należy zmniejszyć o ok. 30% liczbę godzin
teoretycznych na korzyść zajęć praktycznych.
2. Lepszemu przygotowaniu uczniów klas profilowanych wojskowo na rzecz
bezpieczeństwa musi służyć ciągła ewaluacja procesu kształcenia.
3. Optymalizację procesu kształcenia młodzieży na rzecz bezpieczeństwa
należy poszukiwać w stosowaniu metod z grupy aktywizujących oraz
w wykorzystywaniu nowoczesnych środków dydaktycznych dobranych do
realizacji treści programowych.
4. Osiągnięcie lepszego przygotowania uczniów do funkcjonowania
w systemie bezpieczeństwa, pozostaje w ścisłym związku z podnoszeniem
ich świadomości w zakresie współczesnych zagrożeń. Największe
zagrożenie dla bezpieczeństwa młodzież głównie postrzega ze strony
terroryzmu i klęsk żywiołowych.
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5. Doskonaleniu procesu kształcenia uczniów na rzecz bezpieczeństwa
w ZSzP w Tychowie musi sprzyjać szersza współpraca z instytucjami
działającymi na rzecz bezpieczeństwa.
6. Diagnoza zagrożeń i profilaktyka w tym zakresie przyczyniają się do
poprawy poziomu bezpieczeństwa i stanu świadomości społecznej.
Streszczenie
Udział społeczeństwa w kształtowaniu wartości jaką jest bezpieczeństwo
narodowe obejmuje m. in. stałą i systematyczną edukację w szkolnictwie
podstawowym i średnim, w tym szczególnie w liceach profilowanych wojskowo.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie - jako jedna z wielu tego typu
placówek w Polsce - realizuje proces kształcenia młodzieży zainteresowanej
służbami w resorcie obrony starając się przybliżyć charakter tych służb, dbając
jednocześnie o ogólny rozwój uczniów. Prowadzoną działalność edukacyjną –
wymagającą ciągłej ewaluacji - realizuje na bazie odpowiedzialności za ich życie
i zdrowie w trosce o świadome przestrzeganie norm społecznych i przepisów
prawa oraz umiejętności pomocy innym. Istotnym elementem jest potencjał
młodych ludzi, którzy dobrze wykształceni będą mogli przez wiele lat działać na
rzecz bezpieczeństwa narodowego.
Summary
Public participation in shaping the value of which is national security includes
among others. the constant and systematic education in primary and secondary
education, especially in high profile military. Team Schools in Tychowo as one of
many such establishments in Poland - implement training process in the Ministry of
Defense services concerned youth trying to bring closer the nature of these
services, while ensuring the overall development of students. Carried out
educational activity - that requires continuous evaluation - implement based on
responsibility for their life and health in the interest of compliance with social norms
and law-aware and help others. An important element is the potential of young
people, who are well educated will be able to for many years work towards national
security.
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SPOŁECZNE FUNKCJONOWANIE DZIECKA Z AUTYZMEM
Autyzm to zaburzenie rozwojowe, pojawiające się we wczesnym dzieciństwie,
zwykle przed upływem 3 roku życia. Występuje u 15-ga dzieci na 10 000 urodzeń.
Symptomy autyzmu nierzadko zauważalne są już w wieku niemowlęcym.
Zaburzenie autystyczne to wiele różnych form zaburzeń rozwoju, zróżnicowanych
pod względem etiologii i poziomu funkcjonowania jednostki. Wszystkie te
zaburzenia posiadają pewne właściwości, pozwalające na to, by rozpatrywać je
razem. Cechują się one głównie wszystkimi zaburzeniami w zakresie rozwoju
społecznego. Funkcjonowanie osób z autyzmem w tym zakresie może być bardzo
zróżnicowane. Zaburzenia interakcji społecznych manifestowane są znacznym
zaburzeniem zachowań niewerbalnych oraz brakiem relacji rówieśniczych.
Charakteryzuje je również brak emocjonalnej wzajemności i brak dążenia do
dzielenia wspólnego pola uwagi, poprzez dzielenie się radościami,
zainteresowaniami lub osiągnięciami z innymi ludźmi.
Ponad pięćdziesiąt lat temu, L. Kanner, twórca psychiatrii dziecięcej, po raz
pierwszy zdefiniował pojęcie autyzmu u dzieci jako zespołu chorobowego.
Opisywana przez niego grupa dzieci przejawiała najbardziej znamienne dla
autyzmu objawy takie, jak: unikanie kontaktów społecznych, brak zdolności
tworzenia więzi emocjonalnych z bliskimi osobami. W tym samym czasie wiedeński
psychiatra Asperger w swojej pracy, opisał przypadek czterech chłopców, którzy
przejawiali zaburzenia w dużej mierze podobne do tych, jakie opisywał Kanner.
Badani chłopcy mieli zaburzone relacje społeczne, zaburzenia komunikacji
pozawerbalnej z innymi, brak zdolności empatii, rutynowe zachowania, niechęć
do zmian, obsesyjne zaabsorbowanie pewnymi sprawami i rzeczami. Jednak
w odróżnieniu od dzieci opisanych przez Kannera, chłopcy wykazywali wysoki
iloraz inteligencji, dobrą pamięć i mimo pewnych swoistości prawidłowy rozwój
mowy. Autor zakwalifikował powyższe zaburzenia do „autystycznych psychopatii”.
Po raz pierwszy terminu Zespół Aspergera użyła L. Wing w 1981r., uznając, że
dzieci, które ujawniają klasyczne objawy autyzmu, ale charakteryzują się dość
dobrym rozwojem mowy i procesów poznawczych, mają kliniczne rysy syndromu
1
opisanego przez Aspergera.
W Zespole Aspergera dochodzi do deficytów w dwóch takich samych
obszarach, jak w przypadku autyzmu dziecięcego, tzn. interakcji społecznych oraz
1 A. Maciarz, pod red. A. Rudzińskiej-Rogoży i J. Lipińskiej-Lokś, Osoba autystyczna w rodzinie
i środowisku lokalnym. Doświadczenia lubuskie. Zielona Góra 2010
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wzorców zachowania. U tych dzieci natomiast nie występuje znaczące opóźnienie
rozwoju poznawczego, a poziom rozwoju mowy i umiejętności komunikacyjnych
jest wyższy niż u dzieci z autyzmem. Zespół Aspergera jest znacznie później
diagnozowany aniżeli autyzm dziecięcy. To dopiero w momencie, gdy dziecko
rozpoczyna naukę, dostrzega się specyficzne trudności w interakcjach
2
społecznych oraz sztywne, bardzo zawężone zainteresowania. Jak pisze Frith,
może to wynikać z faktu, iż zespół ten ujawnia pełną paletę cech „znacznie później
niż zdiagnozowanie autyzmu” we wczesnym rozwoju zaburzenie to jest o tyle
3
łagodniejsze, że może nie być w porę dostrzeżone”.
Obecnie autyzm dziecięcy rozumiany jest znacznie szerzej, jako spektrum
zaburzeń. W Polsce najbardziej rozpowszechnioną definicją autyzmu jest ta,
zaproponowana przez Janusza Kostrzewskiego (1991 r.). Zwrócił on uwagę na
zespół objawów, jakie ujawniają się u dziecka od chwili narodzin do 3 roku życia.
Zaproponowane przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu w Wielkiej Brytanii
specyficzne symptomy autyzmu, zgrupowano w pięciu charakterystycznych
4
kategoriach. Zgodnie z czasem występowania i nasileniem:
 trudności w kontaktach społecznych;
 trudności w werbalnym komunikowaniu się;
 trudności w pozawerbalnym komunikowaniu się;
 trudności w podejmowaniu zabawy i rozwijaniu wyobraźni;
 sprzeciw lub upór wobec zmian.
W najbardziej rozpowszechnionych klasyfikacjach diagnostycznych DSM – IV
i ICD-10 odnajduje się stanowisko ilościowe, ukierunkowane przede wszystkim na
analizę symptomatologiczną, opartą na obserwacji. Różnica w podejściu do
autyzmu w powyższych klasyfikacjach dotyczy zakresu zaburzenia, czyli autyzmu
5
typowego (z pełnym spektrum zaburzeń) i atypowego (z pogranicza autyzmu).
Autyzm dziecięcy jest całościowym zaburzeniem rozwoju, ma zatem wpływ na
wszystkie sfery funkcjonowania dziecka.
Hollin opisuje dwa obszary zaburzeń w toku procesu socjalizacji u dzieci
dotkniętych autyzmem. Są nimi nieprawidłowe kontakty z dorosłymi oraz kontakty
6
z rówieśnikami.
W komunikacji z dorosłymi, dziecko w żaden sposób nie przejawia oznak
emocjonalnego przywiązania, nie różnicuje swoich zachowań w odniesieniu
do osób obcych i swoich rodziców. Unika kontaktu fizycznego i wzrokowego,
charakteryzuje je ogólny negatywizm. Małe dziecko często nie wyciąga rączek do
mamy, zdecydowanie preferuje samotne, wielogodzinne leżenie w łóżeczku,
nie reaguje uśmiechem na widok rodziców, nie wykazuje oznak gniewu, gdy się
7
oddalają. Schaffer opisuje w swojej pracy grupę dzieci, które są „nietypowe”, bo
niemal nigdy nie krzyczą i nie dopominają się o jedzenie. Zdaniem tego autora
2

3
4

5

6

7
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system sygnalizowania swych potrzeb jest u nich poważnie zakłócony. Nierzadko
prowadzi to do tego, iż dzieci bywają zbyt późno nakarmione, co również nie
8
wywołuje ich protestu. Jaklewicz podkreśla, że są to charakterystyczne
zachowania dla wczesnej postaci autyzmu, występującej przed dwunastym
miesiącem życia. Niemowlę nie wykazuje chęci kontaktu z matką, wręcz
przeciwnie czasem wyraźnie broni się przed nim np. głośno płacze w momencie,
gdy jest brane na ręce. U dziecka z późnym rozwojem autyzmu, po ukończeniu
dwunastego miesiąca życia, występuje zanikanie i wycofywanie się z kontaktów
społecznych zarówno rodzinnych, jak i z osobami z otoczenia. Odosobnienie
dziecka autystycznego w wieku między trzecim a piątym rokiem życia jest
w szczególny sposób zauważalne, co staje się głównym czynnikiem stresu
rodzicielskiego. Dziecko autystyczne w relacjach z rówieśnikami nie chce brać
udziału we wspólnej zabawie, nie jest w stanie zainicjować kontaktu z innymi
9
dziećmi, a jeśli go zainicjuje nie podtrzymuje go na długo.
Zwykle to rodzice dziecka autystycznego są pierwszymi osobami, które
10
zauważają, że dziecko nie reaguje na bodźce społeczne. Zauważają, że ich
dziecko staje się szczęśliwsze, gdy przebywa samo, nie zwraca uwagi na swoje
rodzeństwo, nie wykazuje chęci zabawy z nimi.
Garlin i Lord uważają, że przyczyną ubogich kontaktów dzieci autystycznych
z rówieśnikami są ograniczone umiejętności zabawy. U dzieci rozwijających się
normalnie zabawa zaczyna się od prostych zabaw w samotności, z biegiem czasu
jednak zaczynają one uczestniczyć w zabawach z innymi dziećmi. Dziecko
11
autystyczne bawi się w samotności, ukazując nieprawidłowy wzorzec zabawy.
Zaburzenia poznawcze, towarzyszące autyzmowi, mają znaczący wpływ na
funkcjonowanie społeczne dziecka. Jednym z bardzo istotnych procesów
poznawczych, znacznie zaburzonych u dzieci autystycznych jest niewątpliwie
uwaga. Braki w tym zakresie nie ograniczają się wyłącznie do sytuacji
społecznych, ale także w nich wyraźnie się ujawniają. Często złożone,
kompleksowe i zmienne bodźce społeczne, nie dają się w żaden sposób
przewidzieć. Ta sytuacja wprowadza ogromny niepokój u autystyka. Dzieci
te bowiem, mają poważne trudności z przenoszeniem uwagi z osoby na przedmiot
lub wydarzenie. Nie potrafią tworzyć wspólnego pola uwagi, dzielić się
zainteresowaniem danym obiektem, śledzić na czym skupia swoja uwagę inna
12
osoba.
Jedna z koncepcji, mająca na celu wyjaśnić przyczynę autyzmu zakłada
biologicznie uwarunkowany, nietypowy deficyt CUN. Powyższy deficyt trwale
upośledza procesy poznawcze w autyzmie. Według Frith niedobór ten dotyczy
niezdolności do myślenia lub wyobrażenia sobie stanu innej osoby. Autorka
zakłada, że współistniejące cechy autyzmu: upośledzenie porozumiewania się,
kontaktów społecznych i wyobraźni mogą być konsekwencją jednego biologicznie
8
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uwarunkowanego defektu mechanizmu poznawczego, który odnosi się do rozwoju
„teorii umysłu”. Wobec powyższego Frith i Baron – Cohenem postawili hipotezę,
iż dzieci autystyczne mogą mieć deficyty w umiejętności wyobrażania sobie stanów
umysłowych, takich jak: pragnienia, przekonania, intencje, itp., które są elementem
13
rozwoju „teorii umysłu”.
Wiedza o istnieniu owych deficytów u małych dzieci, doprowadziła
do stwierdzenia, że mogą one stanowić wczesne symptomy nieprawidłowości
w rozwoju teorii umysłu. Występowanie ich u małego dziecka, może odpowiednio
14
wcześnie sygnalizować zagrożenie zaburzeń rozwoju i autyzmie.
H. Olechnowicz natomiast, zajmowała się stereotypowymi zachowaniami
dzieci. Jest ona autorką teorii rozpatrującej autyzm, jako formę zachowania
obronnego dziecka. Głównym przesłaniem tej koncepcji jest to, iż dziecko na
skutek odrzucenia przez rodziców lub złego traktowania, traci poczucie
bezpieczeństwa. W efekcie staje się zagubione i zdezorientowane. Nie rozumie
otoczenia, odbiera je, jako niebezpieczeństwo dla swojego autonomicznego
istnienia. Stosuje różnego rodzaju mechanizmy obronne, mające pomagać mu
15
radzić sobie z napięciem.
Trudne zachowania dziecka autystycznego często wynikają z problemów
w komunikowaniu się lub błędnym odczytywaniu intencji oraz naśladowaniu
zachowań społecznych otoczenia.
Komunikacja u dzieci autystycznych jest kwestią wielokrotnie poruszaną przez
grono autorów. Badania dowodzą, iż połowa populacji osób autystycznych nie
komunikuje się w sposób jasny z punktu widzenia społecznej normy postępowania
bądź nie mówi w ogóle. Obecnie za jedną z najbardziej charakterystycznych cech
autyzmu uważa się zaburzenia w społecznym używaniu języka mówionego
i gestów. W klasyfikacji diagnostycznej DSM – IV akcentowane są jakościowe
nieprawidłowości w komunikowaniu się. Począwszy od opóźnionego lub
całkowitego braku rozwoju mowy, poprzez zaburzoną zdolność do inicjowania
i podtrzymywania rozmowy do stereotypowego użycia języka lub języka
16
idiosynkratycznego. Występują trudności w fonowaniu i artykulacji niektórych
głosek. Po ukończeniu dwunastego miesiąca życia, zdaniem Jaklewicz dzieci
autystyczne formułują nieskomplikowane wyrażenia słowne, przechodząc tym
samym przez fizjologiczny rozwój mowy. Później jednak następuje szybki regres
mowy. Dziecko posługuje się prostymi pojedynczymi wyrazami, które w coraz
mniejszym stopniu służą komunikacji interpersonalnej. Przestaje formułować
17
proste zdania, pojawia się echolalia odwleczona i bezpośrednia.
Echolalia jest jednym z uderzających przykładów trudności porozumiewania
się typowych dla dzieci autystycznych. To powtarzanie wypowiedzianych przez
kogoś zwrotów bądź wymyślonych przez dziecko słów oraz bezsensownych
18
dźwięków.

13

L. Bobkowicz-Lenartowska, Autyzm dziecięcy, zagadnienia diagnozy i terapii. Kraków 2005,
s. 18-19, 23, 51-57, 64-67
J. Błeszyński, Mowa i język dzieci z autyzmem. Wybrane zagadnienia. Słupsk 1998
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K. Zabłocki, Autyzm. Płock 2002. s. 7, 65, 86, 165
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L. Bobkowicz-Lenartowska, Autyzm dziecięcy..., op. cit., s. 18-19, 23, 51-57, 64-67
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Ibidem; K. Markiewicz, Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych. Wyd. UMCS. Lublin 2004
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To wszystko łączy się z ograniczonym wzorcem zachowania i zainteresowań.
Trudności, które pojawiają się w późniejszym rozwoju, mają również podłoże
biologiczne. Osoby autystyczne przejawiają trudności w rozumieniu przyczyn
i znaczenia zachowań społecznych. Mają problemy w planowaniu, monitorowaniu
i odzwierciedlaniu ich w swoim postępowaniu. Autystyk zwykle uczy się
określonych sposobów zachowania na pamięć, potrzebując przy tym znanych
sobie sygnałów, aby móc udzielić wyuczonej odpowiedzi. Ich postępowanie staje
się dla innych ludzi mało elastyczne. W efekcie to właśnie sprawia, że odbierają
świat po swojemu. Często odczuwają rzeczywistość w bardzo nietypowy i osobliwy
sposób. Dla takich osób używanie codziennych przedmiotów w innym kolorze niż
zwykle, może oznaczać coś zupełnie innego. Nie zdają sobie sprawy z tego, że
19
kolor nie ma najmniejszego znaczenia dla wykonywanej czynności. Dzieci
z autyzmem skupiając się na kolorze przedmiotu, często ignorują zupełnie jego
kształt. W efekcie takie dzieci mogą mieć trudności z odróżnieniem całkowicie
odmiennych przedmiotów w takim samym kolorze. Wszystkie opisane zachowania
zmniejszają prawidłowy rozwój procesów poznawczych. Należy pamiętać, że
w polu percepcji osób autystycznych znajduje się zaledwie to, co jest najbliżej.
W procesie poznawania środowiska wykorzystują przede wszystkim informacje
20
zdobyte za pomocą zmysłów takich jak: węch, smak i dotyk.
Osoby takie powinny jak najwcześniejszej podjąć edukację, pozwalającą
im na rozwinięcie większej elastyczności, pokazującą jak się uczyć. Należy również
zadbać o zapewnienie jednoznacznego otoczenia, o jasnej, wizualnie określonej
strukturze. Takie działania, w efekcie, pomagają radzić sobie z zadaniami podczas
zdobywania nowych umiejętności. Nadają sens wykonywanym zadaniom. Brak
takiego otoczenia, bądź nagła zmiany struktury, spowoduje że osoby z autyzmem
będą opierać się wyłącznie na przyswojonych zachowaniach nawykowych lub
21
wpadną w przerażenie.
Osoby z autyzmem mają zazwyczaj dużo sił, aby skupić się na zajmujących
ich zadaniach i czynnościach. Powyższy fakt można wykorzystać więc, jako
czynnik motywacyjny w nauczaniu. Należy jednak pamiętać o kontrolowaniu tego
typu zachowań, aby nie zdominowały ich całego życia. Niezbędne jest rozpoznanie
i określenie trudności z podzielnością lub przełączaniem uwagi, a środowisko nauki
i pracy powinno być dostosowane do ich stylu uczenia się. Gdy są jeszcze dziećmi
potrzebują specjalistycznej pomocy w rozwijaniu umiejętności zabawy w celu
22
zwiększenia pola ich wyobraźni i umiejętności współpracy z innymi.
Obecnie dzieci z autyzmem w coraz większym stopniu maja szansę korzystać
z nauki w szkołach integracyjnych i ogólnodostępnych. Są to nie tylko dzieci, które
określa się jako „dobrze funkcjonujące”. Coraz częściej znajdują zrozumienie
również dzieci, które wykazują większe problemy rozwojowe. W myśl Ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami: Dziecko
z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwojowymi może realizować
19

K. Markiewicz, Charakterystyka zmian w rozwoju umysłowym dzieci autystycznych. Lublin 2007,
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obowiązek szkolny w szkole ogólnodostępnej, integracyjnej, w oddziale
integracyjnym, szkole specjalnej w oddziale specjalnym oraz innych
alternatywnych formach dopuszczalnych przez polskie prawo.
To, na ile dziecko odnajdzie się w systemie szkolnym, niewątpliwie w dużej
mierze zależy od tego, jak przebiegał wcześniej proces edukacji i terapii dziecka.
Właściwie od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez
dziecko nauki w szkole, dziecko powinno mieć zapewnione oddziaływania
w ramach wczesnej terapii i edukacji Są one realizowane na podstawie opinii
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub na podstawie
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli dziecko rozpoczyna edukację
23
w grupie przedszkolnej.
Dziecko z autyzmem w okresie przedszkolnym nie jest zainteresowane innymi
dziećmi, często izoluje się, a jeśli nawiązuje kontakty z rówieśnikami, robi to
w sposób nieadekwatny. Często nie okazuje zrozumienia dla potrzeb i uczuć
innych, domaga się, aby odpowiadać mu na pytania w sposób rutynowy. U takiego
dziecka mogą występować stereotypie ruchowe, sztywne wzorce zachowań.
Autystyk postępuje zgodnie z własnymi potrzebami, nie uwzględniając norm
i zasad współżycia. Dziecko domaga się stałego schematu dnia, źle reaguje
na zmiany w otoczeniu. Często prowadzi monologi, przejawia trudności
w komunikowaniu się. Dziecko autystyczne często nie jest zainteresowane
zabawami innych dzieci w przedszkolu, a jego mało kreatywne zabawy z kolei nie
wzbudzają zainteresowania innych dzieci. Mały autystyk często przejawia brak
zabawy, opartej na wyobraźni, naśladowaniu pozorowaniu. Duży niepokój wśród
personelu przedszkolnego może wzbudzać natomiast nadmierna ruchliwość,
24
zaburzenia koncentracji uwagi, napady złości, agresji i autoagresji. Podstawą do
stworzenia optymalnych warunków rozwoju i nauki jest wiedza dotycząca autyzmu,
a w szczególności specyfiki funkcjonowania dzieci autystycznych. Niewątpliwie
to właśnie pozwoli na przyjecie wobec dziecka postawy dążenia do zrozumienia
jego zachowań, problemów i trudności w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki tej
wiedzy łatwiej nauczycielowi stworzyć program edukacyjny i terapeutyczny dla
dziecka.
Działania mające na celu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wg Gałki
25
i Pęczkowskiej powinny być kompleksowi obejmować:
wsparcie dla członków rodziny;
rehabilitację zaburzeń neurofizjologicznych;
specjalistyczną opiekę medyczną;
pracę nad umiejętnością nawiązywania i podtrzymywania kontaktów;
oddziaływania nastawione na rozwój mowy i komunikowania się;
diagnozę funkcjonowania poznawczego i poziomu gotowości dziecka do
podjęcia nauki;
wypracowanie strategii postępowania w sytuacjach pojawienia się trudnych
zachowań;
23
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stopniowe wdrażanie do edukacji;
stopniowe wdrażanie do grupy rówieśniczej;
usamodzielnianie dziecka.
W okresie szkolnym natomiast, pomimo wyraźnych postępów w rozwoju,
nadal utrzymują się zaburzenia w sferze kontaktów społecznych, zaburzenia
komunikacji, stereotypowe zabawy lub zainteresowania oraz opór przed
26
zmianami. W szkole nauczyciele obserwują odmienność w zachowaniu dziecka,
która najczęściej charakteryzowana jest jako indywidualizm, izolowanie się od
grupy rówieśniczej, ale również nadpobudliwość psychoruchowa. Starsze dzieci
często cechuje dobra lub nawet ponadprzeciętna pamięć mechaniczna oraz talent
do rozwiązywania zadań wymagających umiejętności wzrokowo-przestrzennych.
Część dzieci posiada uzdolnienia muzyczne oraz plastyczne. Potrafią wykonywać
skomplikowane obliczenia matematyczne, szybko uczą się czytać. Zaburzona jest
natomiast zdolność myślenia abstrakcyjnego oraz rozumienia słów i wypowiedzi
w zależności od kontekstu lub intonacji. Trudności, jakie napotyka dziecko
w szkole masowej to wg Błeszyńskiego, hałas (nadwrażliwość dziecka na dźwięki),
poszturchiwanie (nadwrażliwość na dotyk), ciągłość występujących zmian, brak
poczucia bezpieczeństwa. Te sytuacje mogą powodować nadmierne izolowanie
się dziecka od otoczenia. Dziecko często spotyka się w miejscach odosobnionych
lub też chodzące przy dyżurujących nauczycielach, szukając towarzystwa osób
starszych. Takie zachowania nierzadko prowokują zachowania agresywne wśród
27
rówieśników, co dodatkowo zaostrza problemy dziecka autystycznego w szkole.
W okresie adolescencji dzieci mogą już nawiązywać bliższe kontakty
z rówieśnikami. To właśnie wówczas część dzieci dostrzega swoją odmienność.
Wyraźnie widoczne jest niedostosowanie do zasad obowiązujących wśród
młodzieży. W tym okresie daje się również zauważyć brak dbałości o higienę
osobistą i wygląd. Bezwzględnie na powodzenie dziecka autystycznego w szkole
mają wpływ warunki, jakie szkoła jest w stanie mu zapewnić. Wśród wielu z nich
Gałka i Pęczkowska duży nacisk kładą na:
uzyskanie przez kadrę pedagogiczna wiedzy na temat autyzmu;
zorganizowanie środowiska szkolnego (liczby nauczycieli, stałego rozkładu
zajęć);
wyeliminowanie nadmiaru bodźców sensorycznych;
współpracę z innymi placówkami prowadzącymi terapię dziecka;
stworzenie zindywidualizowanego programu edukacyjnego;
zapewnienie dziecku zajęć rewalidacyjnych;
współpracę z rodzicami.
W procesie edukacyjno-terapeutycznym rodzice stają się partnerami dla
nauczycieli. Powyższy fakt wynika z tego, iż doskonale znają swoje dziecko.
Należy pamiętać o tym, że to rodzice właśnie musieli sprostać wychowaniu i opiece
nad chorym dzieckiem do momentu pójścia dziecka do przedszkola czy szkoły.
Autyzm jest zaburzeniem, które bywa powodem powstania silnych
negatywnych przeżyć rodziców i ma bardzo duży wpływ na funkcjonowanie
rodziny. Na szczególnie trudną i wyczerpującą opiekę nad dzieckiem autystycznym
ma wpływ triada zaburzeń autystycznych oraz deficyt funkcji poznawczych.
26
27
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Konsekwencje zaburzeń jakie występują u autystyków dotyczą nie tylko samego
dziecka, ale także całej jego rodziny, otoczenia jak i również nauczycieli. Są one
istotną przeszkodą w zdobyciu stabilności życia rodziny, hamują rozwój społeczny
i psychiczny dziecka, który w znacznym stopniu ogranicza jego szanse życiowe.
Powoduje także obniżenie jakości życia dziecka autystycznego oraz członków jego
28
rodziny.
Jednymi z wielu problemów, z jakimi borykają się rodzice dzieci autystycznych
jest brak wiedzy na temat roli, jaką odgrywają oraz nieumiejętność radzenia sobie
z nimi. E. Pisula przedstawiając badania L. Marcusa, L. Kunce i E. Schoplera
podaje inne, zauważalne problemy rodzin, które powodują, że opieka nad
dzieckiem jest szczególnie stresująca:
sposób przekazania informacji o chorobie dziecka, późna diagnoza oraz
problemy z jej uzyskaniem;
odczucie braku więzi emocjonalnej z dzieckiem;
kłopoty w komunikacji z dzieckiem;
nieharmonijny przebieg rozwoju dziecka występowanie okresów
zatrzymania i regresji;
normalny wygląd dziecka, który powoduje utrudnienie zrozumienia istoty
zaburzeń rozwoju;
opór dziecka wobec wszelkich zmian;
sposób zachowania w miejscach publicznych;
dość często współwystępujące upośledzenie umysłowe;
złe rokowanie co do wyleczenia;
izolacja społeczna, brak zrozumienia ze strony rodziny, znajomych;
29
lęk o dalszy los dziecka.
Zdaniem H. Olechnowicz bardzo traumatyczną sytuacją dla rodziców jest
pozostawienie ich w sytuacji „podwójnego związania”. Jest to dla nich bardzo
trudne, gdyż dzieci autystyczne są z nimi bardzo silnie związane, ale okazują to
w sposób nie zawsze dla nich zrozumiały, a czasem nawet męczący. Przytulają
się, ale jednocześnie unikają spojrzenia, dążą do bliskości, siadają na kolanach,
lecz nie akceptują dotyku rodzica, drapią, biją po twarzy, „nie dostrzegają” matki,
30
kiedy jest blisko, reagują płaczem i krzykiem.
Dokonując oceny sytuacji psychospołecznej rodziców dzieci autystycznych
można stwierdzić, że żyją oni w nietypowych warunkach. Są obciążeni
obowiązkami, które są wyznaczone przez charakter zaburzeń dziecka. Sytuacja ta,
może spowodować „zespół wypalania sił”. Zdaniem R. Sullivan, zachowanie to
można definiować jako wyczerpanie sił psychicznych i fizycznych, które są
wynikiem przeciążenia intensywną i długotrwałą opieką nad osobami, które mają
poważne problemy zdrowotne lub wykazują zaburzenia w zachowaniu. Cechą
charakterystyczną zespołu wypalenia sił jest uczucie utraty energii, wyczerpanie,
zrezygnowanie z podejmowania dalszych wysiłków w usprawnianiu dziecka.
Wynikiem tego jest utrata motywacji i poczucie braku kompetencji w opiece nad
28
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dzieckiem, zmiana stosunku do dziecka, a niekiedy w niektórych przypadkach
może pojawić się niechęć do dziecka, odtrącenie go, a nawet agresja wobec
31
niego.
Innym problemem występującym w rodzinie jest wpływ autyzmu
na rodzeństwo osób dotkniętych tym zaburzeniem. J. Błeszyński dowodzi fakt,
iż rodzice poświęcają większą uwagę choremu dziecku, i ma to negatywny wpływ
na jego zdrowe rodzeństwo. Stan ten powoduje u braci i sióstr napływ
negatywnych emocji, stają się zamknięci w sobie, co w konsekwencji może
32
prowadzić nawet do depresji.
Badania P. Howlin i M Rotter wskazują na inne zachowania rodzeństwa
wobec chorego członka rodziny. Mianowicie jest ono w przeciwieństwie do
wcześniej ukazanego zachowania, pozytywne. Naukowcy dostrzegli, że te dzieci
33
są bardziej tolerancyjne, odpowiedzialne i nierzadko skłonne do altruizmu.
Niepełnosprawność dziecka może mieć wpływ na inne zaburzenia funkcji
rodziny:
funkcji emocjonalnej, np. zaburzenia relacji rodzinnej pomiędzy rodzicami
a dzieckiem niepełnosprawnym lub innymi dziećmi;
funkcji opiekuńczej, która wynika ze zwiększonego zapotrzebowania
na opiekę;
funkcji prokreacyjnej i seksualnej, może pojawić się odczucie lęku przed
posiadaniem kolejnego dziecka, zmęczenie z powodu nadmiaru
obowiązków, może to również być skutkiem negatywnych relacji
w kontaktach seksualnych;
funkcji materialno-ekonomicznej – ma wpływ na ograniczenie przychodów
i / lub zwiększeniem wydatków;
funkcji rekreacyjno-towarzyskiej, która wynika z potrzeby zmiany warunków
i trybu dotychczasowego życia, może powodować ograniczenie kontaktów
34
ze znajomymi, ograniczenie życia kulturowego.
Badania odnoście zmian jakie zaszły w rodzinach posiadających dziecko
niepełnosprawne prowadziła m. in. Z. Kawczyńska – Butrym. Wnioski wynikające
z oceny tych rodzin, wskazywały na fakt, iż zmian pozytywnych było znacznie
mniej niż negatywnych. Zmianami pozytywnymi była wzajemna pomoc w domu,
relacji z dalszą rodziną oraz zmiany w praktykach religijnych. Zmianami
negatywnymi w badanych rodzinach najczęściej było pogorszenie sytuacji
materialnej, wzrost wydatków i jednocześnie ograniczony dochód związany
z rezygnacją z pracy, bardzo ograniczone uczestnictwo w życiu kulturowym,
wystąpienie nałogów u członków rodziny – picie alkoholu, palenie tytoniu. Wzrosła
35
również ilość sprzeczek w rodzinie.
Dziecko autystyczne może być dla swoich rodziców i bliskich źródłem nie tylko
lęku, problemów, zmartwień, ale również źródłem miłości. Problemy, sytuacja
bytowa i emocjonalna jest u każdej z rodzin inna i zależy od wielu czynników.
Część z rodzin korzysta z pomocy specjalistycznych placówek, w których może
31
32
33
34
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liczyć na wsparcie i pomoc. Niemniej jednak należy pamiętać, że autyzm jako
zaburzenie całościowe ma wpływ na członków rodziny. Czasem może powodować
rozpad, zniszczenie rodziny, innym razem jego wpływ jest łagodniejszy, lecz
36
doświadczany jest przez całe życie.
Streszczenie
Obserwowanie dziecka, które raz po raz gryzie własną rękę, kręci
popielniczką zupełnie jak w hipnotycznym transie, godzinami tępo gapi się na jakiś
pyłek, ryczy jak ranne zwierzę kiedy się zbliżasz, bije się po twarzy lub rozmazuje
na ciele swój kał – a na dodatek patrzy na ciebie, jakbyś był przezroczysty – to jest
przerażające. Takie jest właśnie dziecko autystyczne. Ignoruje cię, odrzuca
kontakt, nie słucha cię, nie porozmawia, nie pozwoli się dotknąć. Nawet nie spojrzy
na innego człowieka. Sprawia wrażenie, jakby jedyną przyjemność i nagrodę
dawało mu ciągłe powtarzanie groteskowego, często autodestrukcyjnego
zachowania. Woli rzeczy od ludzi. Jest samotne, zamknięte w sobie. Jest wśród
37
nas obce. [...] Jest dziwne i niepojęte.
Wielu autorów prowadzi badania na temat autyzmu, nikt jednak nie odważył
się tak bezpośrednio, a zarazem bardzo prawdziwie opisać dziecka autystycznego,
jak Carlem Delacato.
Autyzm to bardzo złożone zaburzenie zachowania, które charakteryzuje się
wieloma różnymi objawami ujawniającymi się zwykle do 3 roku życia. Dzieci
autystyczne nie potrafią rozpoznawać stanów emocjonalnych innych ludzi, nie
odróżniają gniewu, smutku. Zdolności komunikowania się są ograniczone, trudno
zatem jest im rozpocząć lub podtrzymać rozmowę. Gdy są zainteresowane
konkretnym przedmiotem, nie zwracają uwagi na otaczający ich świat. Należy
podkreślić, iż autyzm, jako jedno z zaburzeń rozwoju dziecka dotyka całej rodziny.
Życie rodzinne bardzo szybko i jednoznacznie zostaje podporządkowane
niepełnosprawnemu dziecku. Sytuacja z jaką borykają się rodzice jest szczególnie
trudna. Wynika to z wielu specyficznych problemów. Wśród nich na pierwszy plan
wysuwa się brak możliwości porozumiewania się z dzieckiem i wykształcenia
prawidłowych więzi między dzieckiem a pozostałymi członkami rodziny.
Niezmiernie ciężkim przeżyciem dla rodziców jest nieharmonijny tok rozwoju
dziecka. Okresy poprawy przeplatają się z powrotami do poprzednich zachowań
dziecka. Ta sytuacja wywołuje u rodziców poczucie bezsilności. Czynnikiem
dezorganizującym życie rodziny jest trudne zachowanie dziecka. Zachowanie jakie
przejawia dziecko, powoduje, że staje się ono nierzadko odrzucane przez
społeczeństwo. Brak jakiegokolwiek zrozumienia dla „inności” dziecka ze strony
rówieśników, znajomych, członków dalszej rodziny, sąsiadów, powodują
wycofywanie się rodziców z kontaktów społecznych. Opieka nad dzieckiem
autystycznym jest nie lada wyzwaniem dla całej rodziny. Rodzice autystycznego
dziecka potrzebują ciągłego wsparcia, aby podołać licznym obciążeniom.
Pomimo wielu przeszkód, dziecko autystyczne może być dla swoich rodziców
i bliskich źródłem nie tylko lęku i zmartwień, ale również źródłem bezgranicznej,
wielkiej miłości.
36

37

J. Kruk-Lasocka, Sytuacja w rodzinach posiadających dzieci upośledzone umysłowo. „Problemy
Rodziny”, 1993, nr 2, s. 37
C. Delacato, Dziwne, niepojęte. Autystyczne dziecko. Warszawa 1995, s. 18, 90-91, 101-126

168

____________________________________________________________________________________

Summary
Watching a child who is constantly biting his hand, turning an ashtray around
like in a hypnotic trance, staring at some speck for hours, roaring like a wounded
animal when you come closer, hitting his face with his fist or smearing his poo
all over his body – and in addition looking at you as if you were transparent – it is
frightening.
This is a description of an autistic child. A child with autism ignores you,
rejects any contact with people, does not listen to you, does not talk to you and is
very sensitive about people touching him. The child will not even look at other
people. He makes an impression as if continuous repeating grotesque and often
auto - destructive behaviours gave him the only pleasure and reward possible.
Such a child prefers things than people. He is lonely, withdrawn and feels
38
uncomfortable among others.[..] He is odd and inconceivable.
Lots of authors conducted researches concerning autism but no one had the
courage to describe an autistic child in such a direct and very true way like Carlem
Delacato did. Countless amounts of research and experience presented the image
of the autistic child but people still do not know the answer to the question
regarding the reason of autism as well as the ways of helping such people.
Autism is a very complex behavioural disorder which characterizes of many
th
different symptoms, most of which reveal till 30 month of a child’s life. Autistic
children cannot recognize emotional states of other people and distinguish anger
or sorrow. Communication skills are limited, therefore it is difficult for them to start
or continue any conversation. When they are interested in any specific thing, they
do not pay attention to the world around them. Autism, as one of the most serious
disorders of the child’s grow, influences the whole family whose life becomes
subordinated to such a disabled child. The situation of parents having autistic
children is highly difficult. It is caused by lots of peculiar problems including a lack
of possibility to communicate with such a child and a lack of proper relations
between an autistic child and members of his family. Additionally, the inharmonious
process of the child’s growth where periods of improvements intertwine with returns
to previous behaviours has a strong effect on the family’s life. Difficult behaviour
of children with autism is also perceived as an important factor disrupting such
a family’s life. Behaviour manifested by such an autistic child causes his rejection
from a society. A lack of understanding for “otherness” of such a child by
neighbours, acquaintances or members of his family causes parents’ withdrawing
from relations with other people.
Taking care of such an autistic is a challenge for his whole family. There
is no doubt that in order to manage numerous burdens, parents need support
for themselves and their autistic children. Although children with autism may be
a source of anxiety, problems, or worry, they can also give a lot of love to their
intimate people.
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